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Bol-in4 1

G ENEL HIJKLI\fLER

MADDE 1 - TARAFLAR

BLr Toplu ig Sdzleqmesi NATO adna NATO MUTTEFiK KARA KOMUTANLICI
iIC TIIRKI}T HARB SAN,1.Yii VE YARDIMCI i$ KOLI-ARI iSqILERi SENDiKASI
(TliRK ITARB-i$) arasrnda iqletme diize,v-inde yaprlmrshr.

\i
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T,L{DDE 2 . TANIMLAR

Bu Topl
g6sterilmi$tir.

I$VERTN

SENDIKA

$UBE

ISYERLERI

TARAFLAR

t$Qi

u i9 Sdzle$mesiigindc yer alan bashca deyimlerin tanrmlan a;agrda

NAIO AdINA NATO \4. I JLFIK KAM KUMUIANIIEI.

TURKi\G Harb Sanayii ve Yardrmcr i5 Kol)an lggileri Sendikasr

(TURK HARts-l$).

Tiirk llarblt'e bagh Ege Biilgesi $ubesi.

Sendikanrn yasa ve ydnetmelige gijre yelkili bulundugu i;verenin

ityerleri.

Bu sdzie$mede tamfolan igveren ile sendika.

Yukanda tantmlanan i5yerlerinde 4857 saylll yasa uyarlnca Hizmet

Akdine dayanarak ilcret karsrhgrnda gahtan ki$i.

Bu ToplLr i9 S<lzlegmesi.

+'
SOZLE$ME

fl^
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\LA.DDE 3 . S6ZLE$MENiN I'A.PSAMI

a Sajzletme NATO adlna NATO Muttefik Kara Komutanllgr ityerlerini kapsar.

b. 56zle;meden, sdzlegmenin ynriirlnk urihi ilibariyle i$verenin bordrolannda ycr
alan !e tarafsendika iiyesi i5qiler yararlamrlar.

c. Tamf sendikaya iiye olmayan itgilerin veya siizle$menin imza tarihinden sonra ite
giren itgilerin bu siizletmeden yararlanmalan, yasa hiikiimleri gergevesinde miimkijndi.ir.

16 Man 2015



MADDE 4. SOZLE$MENiN AMACI

a. CaLtrna fa(lan ile ilgilihususlarr diizenlemek.

b. I$9i-isvcren iliSkilerinde taraflann kargrhkh hak ve menlaatlerini dengelemek, bu
yolla itgilefin gijvenligini, relahlnt artrarak i$ycrlerinde verimi en iist dUzeye grkarmak.

c. igyerlerinde it bangrnr saglamak igin, grkabilecek uyu$mazlklarda adil ve Katrct
gdzi.im yollaflnl tcspil etmck.

4l't" 1 -)
/ 

\-=l

16 Man 2015



MADDE 5 - SORUMLIJLUKLAR

a. isveren, Scndika vc $ube, 4. maddede gosterilen amaqlarrn gerqekle$tirilnesi iqin
gdrcvlerini ilgili yasalar ve SozleSme hiikiimlerine uygun olarak iia elmeyi, ifyerlerindeki
verimi artrrma hususunda kendi paylarrna diiten ga]reti gdstemeyi, bu amaglara ulagmaya

yardrmcr olmak iqin isgilerin mesleki ve genel egitimlerinin saglanmaslnr aynca Sendika ve

$ube, i5gilerin ilgili yasalar ve Sdzle$me h0k{imlerine uymalaonr temin etmeyi, kabul ve

taahhiit ederler.

b. Taraflar, i$yeflerinde gaLsmann aksatrlmadan devamr ve i9 bangtnln korunmaslnda
mutablktlrlar. Taraflar igQi-i$veren arasrnda do$abilecek anlagmazltklarL, .Yasalar ve

Sdzlesmede gdsterilen gdziim yolla.r iginde sonuglandlrmayl kabuLve taahhiit ederler'

c. Bu siizle$mede yer almayan konularda ilgili yasa, ttiziik ve ydnetmelik hiikilmleri
uygulanlr.
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r[dDDE 6 - SENDIKA i$yERi TEMSiLCiLERi

a. Nitelikleri:

Sendikaca, ityeri sendika temsilcisi olarak atanan iqgiler, o igyerinde en az I yrlhk
hizmetlerini tamamlamlS olmalr ve lemsilcilikleri siiresince o iqyerinde galqrr durumda
bulunmalldlrlar.

r,. lemma!:

iqyerinde gahgan sendika ve/veya sendika gubesinin yiinelim, dcnetleme, disiplin ve

danl$ma kurullarr iiyeleri, isyeri sendika temsilcilefi ile qalrtma ilitkileri Kufulu lyeleri bu
gdrevleri nedeniyle magdur lrdilemez, cczalandlrllamaz ve hizmel akitleri bu nedenle

bozulamaz. Yukarrdaki giirevleri ijstlenen iij9ilcr, muvafakatlan drimda mesleklefi ile ilgili
olmayan bir ige nakledilemez veya ba$ka bir ilyerine daimi olarak bir ytlda iki aydan fazla
gdnderilemez.

c. G6revleri ve Yetkileri:

iqyeri sendika temsilcileri ve battemsilcisi, isyerine miinhasrr kalmak kaydLyla

iggilerin dileklerini dinlemek ve $ikayetlerini goziimlemeh i99i ve igveren arasrndaki igbirliii
ve qah$ma ahengi ile gahqma bar$rnr devam ettirmek, i$qilerin hak ve menfaatlerini
gdzetmek, yasalar ve Sdzlesm€de dngdriilen gall$ma Sartlarlnln uygulanmasrna yardlmcl

olmakla gdrevlidir. Temsilciler bu gdrevi i$yerindeki iglerini aksatmamak ve i9 disiplinine

aykn olmamak Sartr ile yerine getirirler.

d. Sendika igyeri temsilcilerine ve Sendika iiyelerine kongle, konf-erans, seminer,

ydnetim, onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibitoplantdara katllmalarl i9in,

Sendika'nrn yazrll talebi iizerine bu SdzleSme ddnemi ve itverenin biitiin i$yerleri i9in, toplam

50 i$ gunu S€ndikal mazeret izni verilir. Bu izin her tiye igin ayrr olmayrp, tiim iiyeler igindir.

Sendika temsilcileri ve Sendika zorunlu organlannda gilrev alanlar dr$Inda bir iiyeye

verilecek Sendikal mazeret izni 5 giinii Seqemez.

e. iqyerlerindeki sendikal gtirevleri igin igyeri s€ndika ba$temsilcisine haftada 5 saat,

isveri sendika temsilicilerine 2 saat iicretli izin verilir.

L Sendika Temsilcisi Tayin ve Miktar:

Tuzuk ve ilgiii diger mevzuat hi.ikiimlerine giire igyeri sendika temsilcileri tayin edilir.
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BOLIJM II

TAR{FLARIN IIAK \ts ODf,\'LERi

MADDE 7 - SENDiKA ORGANLARI\IDA G6RNV ALANLAR

a. l$yerinde kendi branglarrnda yaprlacak tensikal iglemlerinde, Sendika ve gube

organlan ile danrgma kuruluna segilen asil iiyeler, yasalara uygun bigimde, son olamk
tensikata tabi tutulurlar.

b. Sendika ve ;ube. igverenin, yukarrda belirtilen sendika organlannda gdrev alan

iqgilerinin isimlerini veya bunlann durumlarrnda yaprlan degi$iklikleri en geE 5 isgiinii iginde

igverene yazryla bildirmeye mecburdur. Genel Kurullarda segimle bu organlara getirilen

iEqiler hakkrnda her tiirlii hiikiim, mezkur segimle gdreve geldikleri anda; asil iiyenin tijzilk
hijkijmlerine gdre bilehare gdrevden ayrlLmast ve yedek iiyenin asil iiye yerinc gd.cve gelmcsi

halinde ise durumun isverene biidirilmesinden sonra hiikijm ifade eder.

c. Sendika Ybnetim Kurulu Ba$kanhF'na v€ya ijyeligine segilen iggilere yaztlt

istekleri iizerine mezkur profesyonellik vazifeleri siiresince iicretsiz izin veriLir' Sdz konusu

iqgjlerin bu giirevlerinin seqime girmemek, yeniden seqilmemek veya kendi islekleriyle

Qekilmek suretiyle son bulmast halinde, ayrrldrklarr igyerinde i'e yeniden ahnmalannl

istedikleri takdirde, ilveren, talep tarihinden itibaren en geq bir ay iginde bu iggileri o andaki

$artlarla eski iglerine veya eski iglerine uygun bir diger i5e, diger isteklilere nazaran dncelik

vererek almak zorundadtr.
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MADDE 8 - SENDiK-{ YoNETiCiLERiNiN i$vERxN \'E i$CiLEllLE GoRii$ME
USIJLLERI

a. igveren ile gtjrii$me:

Sendika ve sube ba$kant ile ydneticileri, gdri.lsme konusunu dnceden bildirmek ve

randevu almak ko$ulu ile, it saatleri iginde igveren vekili ile goru$iirler'

b. iSgilerle gdrii$me:

Sendika ve lube ba$kanl ile yijneticileri,0nceden bildirmek ve igyeri kurallarlna

uymak kaydryla, iggilerle igveren vekilinin gdsterecegi yerde, i9 saatLerinde miinferiden, ijgle

paydosunda topluca gdri.igebilirler.
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MADDE9-ILANPANOLARI

i$veren, taraflafln toplantllannr ve idari konulannl ilan etmek i9in, iiyerinde bir ilan
panosu bulundurur. llan panolar mUstakil bir bina igerisinde laaliyet Saisteren her igyerinde,
giri9 mahallinde, i$yeri amirince gijsterilen yere konur. llan panolan 100 x 60 cm. ebadrnda

olup, amagian drtrnda kullanrlamaz. Ilan panolarnn iki kilidi olup, anahlarlardan biri i$veren

vekilinde, digeri i$yeri sendika ba$temsilcisinde bulunur.

qtu
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MADDE 10 - SENDiI(A AiDATLARI

itveren, Sendika Ana Tiizugiinde belirtilen miktardaki iiyelik ve dayanrgma aidatlarrnl

her ay keserek i9gi iicrctlerinin itdendigi gunii takip eden 10 giin iginde sendikantn bildirecegi

banka hesabrna yalrmakla yiikiimliidiir.

iqvercn bu iglcmler igin sendikadan herhangi bir masraf istemez, yaprlan kesintileri
gdslerir bir listeyi aynr siire iginde sendika ve gubeye gdnderir.
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MADDE I1 - OGRENiM-DiN'I,ENMD VAKFI VE DiEER KXSiNTiLER:

a. Ogrenim ve Dinlenme Vakfi:

Itveren bordro),a dahil sendika iiyesi her i99i igin , 20li Ocak ayr iicrctinden IJ.-TL
ve Ocak 2016 ayr iicretinden 14.-TL keserek, iigilerin dinlenme ve gocuklarlnln egitimlcrini
gergekle$tirmek amacryla kurulmu$ bulunan "SlLAHLI KUVVETLER I$QlLERI
OGRENM VE DiNLENME VAKFI'I1Ln,. T.C, Zia^I BanKasr ANKARA - Mithaipasa

$ubesi 1210 No.lu hesabrna yatracaktrr. Yatrnlan paranln miktar ile kimlerden kesiidigi
VakrfGenel Merkezi'ne (Krzrlay, inkrlap Sokak No: 20, Ankara) yazr ;le bildidr.

b. DiEer Kesintilerl

Sendika veya $ube, itgilerin onayrnr
diger keqintiler yaprlmasrnr. bu Le.inrilerin
hesaplanna yatrrilmasrnr isteyebilir.

almak kaydryla, iqveren'den, i5gi iicretlerinden
Sendika'nrn veya $ube'nin gdsterecegi banka

16 Man 2015 t2



BOLUM xI

HiZMET AKiTLERi \ E qALISMA $ARTLARt

MADDE I2 - TOPLU i5 SOZLESMESi, HiZMET AKJ'I LERi

a. Devanh mahiyette ve 30 gilnden fazla si.ireli igler iqin alnacak ifgilerle standart
hizmel akitleri yaprlrr. Bu akitler iqginin Unvanr ve kadrosunu, ]ilrijrlikteki Toplu it
SOzle$mesi hiiki.imlerine gdre gaLsacaglnl giisterir.

b. Bu sdzlesmenin kapsadrgr igyerlerindeki Siirekli iglerde hig bir surerle sureksiz
hizme! akti ile iggi gahqtrnlamaz. Ancalq uzun siiren anallk, haslahk, Ucretsiz izin ve ijst
karargahlardan alnan emirler dolrultusundaki reorganizasyon gibi istisnai hallerdc it!eren
sadece o anda bog bulunan kadrolar igin belirli siireli hizmet akitleri yapabilir_ Bu akitler
istisnai hallerin neticelerine gdre sona erdirilir, yenilenir veya siirekli hizmet akitlerine
diiniistiiriiliir.

Bu getit hizmet akitleri yazrlr olarak yaprlrr. Atte i$in ne zaman bitecegi ve i5e son
v€rilecegi tarih mudaka yazrlrr. llveren bu tiir akitlerin yaplldrglnr 10 i$giinii igindc iruoeye
yazr ile bildirir.

c. Hizmet akitleri Sdzle$meye aykrr olamaz. Hizmet akitlerinin Sijzle$meye aykrr
htjkiimlerinin yerini SOzleSme hiikiimleri arrr.

d. Hizmet aktinde duzenlenmeyen hususlarda Sdzle$me hiikiimleri uygulanrr.
Silzleqmede aksi belirtilmedikge hizmet akdinin ve i$yeri cari tatbikathrn i99i lehindeki
hiikiimleri gegerlidir.
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MADDE I] - DENEME SURESI

a. Bu sdzle$me kapsarnlndaki i$gilerin deneme siiresi J aydrr.

b. Denenre suresi esnasrnda taraflardan herhangi biri it akdini yazlll olarak 6ncedcn

ihbar vermeden veya herhangi bir tazminat ijdemeden feshedebilir. Deneme siiresi

igerisindeki i$ten grkarmalar Us Destek Grup Komutanr veya Vekilininn'.lCIA Izmir
Komutanrnrn teklifi ve NATO M0ttefik Kara KomutanhEr Kurmay Balkanrnrn onayl ile
yaprlrr. Bu iglemler qaL$ma ilitkileri Kurulu'nda gijriitiilmez.
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MADDD 14 - qALI$MA $ARTLARI

a. Bu Sdzlerime kapsamtna giren i$yerlerindeki i$9ilere, kadrolanna tekabiil eden

ilcretlerden daha az iicret verilemez. igqilerin ilcret, derece ve kademeleri aleyhlerine olacak

$ekilde hiq bir suretle degittirilemez.

b. iqvercn, yazrh muvafakatlnr almadan hiq bir i9giyi i9e girdili leya halen gal$makta
oldugu it srnrfinn veya brantrnrn dr$lnda batka bir iqe nakledemez, kadro !e meslegjni
degittiremez. iqgilerin giirev tarifleri veya yapmakta olduklan igler, itginin ig srntflart ve

mesleklerinj degittirmemek tartryla isverence degistirilebilir. Ancak, i$veren zaruret
hallerinde iqgileri derece ve iinvanlar karfrhgr olmak iizere ba$ka bir igyerine nakledebilir.
Uyu$mazllk hallerinde konu qalrgma ili$kileri Kurulu'nda gdriiliiliir.

c. Sakat|gr yetkili saghk kurullannca saptanan i59i, iicrelinde azalma olmaksrzrn
raporu is!ikametinde, uygun bir pozisyona igver€nce nakledilebilir.

d. i5vcren iqgilerin gallgma saatlerini izlemek igin devam cetveli veya kart basma

sistemi kullanabilir. Kart basma sistemi kullanrlmasr halinde iggiler i5veren tarafindan
belirlenen gah9ma ve vardiya saatlerinin batlangrg ve bitimlerinden en gok li dakika 6nce
veya sonra kart basabilirler. Bu durumlarda ipverenin ilan ettigi i$e veya vardiyaya
baslama,bitit saatleri esas alrnrr. Bu maddenin uygulanmasrnda iyi niyet kurallanna uygun
hareket edilir.

e. i$verenin a9amazlar veya

\\Y
istihdamrndaki i$iler i$yeri

f,rh

batka bir i$ rutamazlar.
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MADDE 15 - GIINLIJ]< \T, HAFTAIIK CALISMA SiJRXLERI. DiNLENME
MI. DDEI LERi. CECE CALISMASI. VARDiI AIAR

a. Gilnliik ve hafta|k normal galrtma siireleri:

(l) Normal gal'ma haftasr i giinde tamamlanan toplam 38 saaten, vardiyall

9ah$malada ise i giinde tamamlanan 37.5 saallen ibaretlir.

(2) Giinliik gahgma saatlerinin ba$langlcr ve bitim saatleri memleket saat ayanna gdre
isverence dtizenlenir.

(3) Itgilerin i5e baqlama ve bitim saatleri ile dinlenme saatleri i$yerinde asllacak
levhalarda giisteri I ir.

b. Dinlenme Milddetleri:

iggilere, gtinltk galgma siiresinin ortalama bir zamantnda en gok I saat iicretsiz ara
dinlenmesi (yemek paydosu) verilir. Bu yemek vc dinlenme zamaolarrnda iggi tamamen
serbesM.

c. Vardiyaiar:

(l) Ciinde 24 saat faaliyet giistermesi gerekli igyerlerinde igveren vardiya usul0

9ah$ma yaptrrabilir, vardiyalarla ilgili her tnrll gahgma programrnr, yasa ve mevzuata uygun
olmak Sartryla yapar, diizenler ve degittirebilir.

(2) isveren vardiya usulii gahgrlan iqyerlerinde biri ara vardiyasr olmak iizere, 24 saat
iginde en gok 4 vardiya gahgtrabilir.

(3) igveren, vardiyalar halinde ga[$malarda haftalk vardiya adetleini, ara dinlenme
saatlerini, vardiyalann ba$langrq ve bitim saatlerini ve vardiyalardaki i$gileri, ityerinde
asacagl levhalarda gdsterir.

(4) Vardiya degigikliklerinde, ifgiler iki vardiya miiddeti gegmedikge ikinci vardiyada
gahthDlamazlar.

(5) Siirekli veya sureksiz olarak
oZl5 vardiya zammr iidenir.

vardiya gal$an i$gilere vardiyal qahgtrklan silre iQin

d. Kemalpa$a @ISKO-HIT) i$yerinde Qahtma:

Disko-Hit isye nin yeralh tesislerinde devamh istihdam edilen iggiler ile $irinyer
ityerinden gdnderilerek bir giin veya daha fazla siire ile (4 saat ve fazlasr bir giin saylllr)
yeraltnda gal$tr an itgilerc, bir miildesep hak te$kil etrnemek kaydryla, bordrolaflnda altl
bir sutunda gdsterilmek suretiyle, itcretlerinin yols fazla$ yeraltr zirmmr olarak 6denir. Bu
zam bu Toplu Sdzle$mede ve Kanunda belirtilen gahgma siiresinden sayrlan haller ile yrllk
izinlerde iidenmeye devan ed,ilir.
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MADDE T6 - FAZLA CALISMA

a. Normal Fazla Cahsma:

(1) Normal gal$ma siiresi haftanrn ilk 4 gunii 8 Cuma giinij 6 saat galgmaktan olugan
38 saattir. I$yerindeki gah$ma ve vardiya dijzeni tamamen itverenin sorumlulugunda olup,
i$vefen bu duzcnlcmcleri ko$ullara gdre istedigi Sekilde degi$irebiiir. Komutanlrgrn gerekli
g6rdugn hallerde ayda I defayr gegmemek iizere veya biiiiin Karargah'rn haftada 40 saal
gall$masl durumunda itqiler de 40 saat gal'$acaklardlr ve 38/40 saat araslndaki 2 saatllk fark
igin fazla mesai ddcnmeyecekiir. Bunun drtrnda giinde 8 saat ve Cuma giinleri 6 saat normal
qahima sijreleri ve haftada 38 saat 0zerinde yaprlan h€r tiirlii gal$ma ile vardiyalarda, gece

i$ind€ galgmalarda gijnlijk 7.5 saat ve haftallk 17.5 saat normal galltma siireleri lzerinde
gaL$ma fazla gah$madrr. Fazla gahgma yaprlmasrna ihtiyag dulrldugu takdirde i$giler 24 saat

oncesinden haberdar edilir. Ara dinlenmeleri cahsma siiresinden savrlmaz.

(2) Haftanrn galsrlmayan 6. ve 7. giinleri de dahil olmak iizere lrer bir saat fazla
galllma igin verilecek iicre! normal galltma Ucretinin saat ballna dii$en mjktann,n 2 katr
olarak ddenir. (Saat iicreti x 2 x fazla gahsllan saat). Ancak haftanrn 6 ve ?. giinlerinde
planlanmr$ olan faz la galr$ma 3 saatten az ise 3 saat kabul edilir.

b. Ulusal Bayram ve GenelTatil Giinii Cah$ma:

Ulusal Bayram ve Cenel Tatil g0nl€rinde yaprlan her tiirlii gah$ma normal saat

iicretinin 3 katr olarak 6denir. (Saat iicreti x 3 x lazla galr$llan saat). Ancak bu giinlerde
planlanmrs olan fazla gal$ma 3 saatten az ise 3 saat kabul edilir.

c. Fazla mesai yaprlmasr halinde, fazla mesai iicretinin hesaplanrp ddenm€si igin
i$veren tarafindan duzenlenen fazla mesai formlan esas alnrr. Bu formlar igginin kendisi ve
igveren temsilcisi tarafindan imzalanrr. lggiler bu formlan imzalarnakla fazla mesai yapmayr
ve fazla mesai llcretlerinin bu formlarda belirtilen saatlere g6re hesaplanmaslnr petin€n kabul
ederler. izin karqr|$ fazla mesai yaptrnlamaz.

d. iggi normal 9ah$ma siireleri dl$lnda ve zorunlu hallerde daha onceden
pro$amlanmamr$ bir ihtiyag igin igverence i|e gagrrlmasr Uzerine, me$ru mazeret halleri
dr$rnda" gijreve gelmek zorundadrr. Bu durumda fazla galsmaya ait siire, i$ginin fiilen
9ah$trgr sUreye 2 saat ilave edilerek hesaplanrr. Bu fazla 9ah$maya ait ddeme )'ukandaki (b)
bendine gdre yaprlrr.

e. Fazla gahtma saatlerinin hesablnda yaflm saatten az olan miiddetler yanm saat,

fazlasl ise bir saat saylllr.

f. Gegici giirev esnasrnda fiilen yapllmrg olan fazla galltmalarh ucreti )'uka da tesbit
edilmit esaslar tlzerinden 6denir. cegici gdrev mahalline gidip gelmede yolda gegen zaman
iginde fiilen gahpanlara, normal mesainin ilzerindeki siireler igin fazla mesai ddenir.
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MADDE 17 - IJLUSAI BAYRdM VE GENEL TATiL GUNLERT\DE izi]{

a. Ulusal Baymm, Genel Tatil, Dini Bayram ve Yllbagl tatillerinde iigilere yasalara
uygun olarak iicretlerinden herhangi bir kesinti yaprlmakszrn izin verilir.

b. Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunlerinin son giinii Cuma gilnune tesadUf etmesi
halinde ertesi giin- yani Cumartesi gijnij de bir tatil giinii sa) rlrr.

c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil giinleri iqin izinli sayrlan i$qilerin bu gilnlcrdc
galltmalaa isteni$e, durum iqverence 24 saat dncesinden i$gilere duyuruLur.
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BOLiJM IV
UCRET \B UCRET ZAMLARI

MADDE 18 - uCti.ET, IICRETiN TARiIi VE UCRXT oDEME GiJNU

a. Ucret: Bu sdzle$me kapsamlna giren igqiler maku ayllkh i5giler olup hafta tatili ve

geneltatil gunlerine ail ucretleri ile sosyal yardrmlan a,vhk iicrelleri igindedir'

b. Gi.indelik ticret: Aylk ijcretin otuzda biridh Kesfi giinLiik ddemelerde ve disiplin

cezalanndaki giindelik kesintilerinde kullanrlrr'

c. Saat iicreti: AyLLk iicretin ikiyiizbeite biridir. Sadece, fazla mesai ve sendika aidah

hesablnda kullanrlrr.

d. Ayhk iicret (maat) ayda bir, gahtllan ayrn son it gijnii iginde aidenir'

e. Ramazan ve Kurban Bayramlarlntn baqlanglclndan oncekj hafta iginde itgilcre

iidemeyi takip eden ilk ikramiyelerinden kesilmek iizere 2'000 -TL avans ve lir' Ancak

avansrn verildigi ay ile avansrn kesileceEi ikamiye aynr ay iginde olursa avans bu ikramiyeyi

takip eden ikamiyeden kesilir. ikramiyeleri toplu olarak Ocak ayrnda. alan iggilerin sijz

konusu avanslarr, avansm verildigi ayr takip eden 2 ay igerisinde 2 e$it taksit halinde kesilir'

rh J!
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MADDE 19 - i$YERLERiNDEKi KADROLAR VE BEKI,EME STIRDLERI

a. Kadrolarl

Bu s6zle$me kapsaml igindeki ityerleri kadrolarr EK-l'de Sitstcrilmi$ olup, bu

sdzlegmenin bir pargasl ve devamldlr.

b. Ucret cetvellerinde kademe bekleme sureleri:

(1) Birinci kademeden ikinci kademeye 90 giin'

(2) ikinci kademeden iigiincu kad€meye 9 ay'

(3) Ugiincii kademeden yedinci kademeye kadar her

bir kademe igin I Yrl,

(4) Yedinci kademeden onbirinci kademeye kadar her

bir kademe iqin 2 Ytl'

Birinci kademeden ikinci kademeye ge9i9. itqilerin deneme siirelerinin lamamlanmast

uzerine verilir. ikinci kademeden iteiiaeti aiger kademelere geqi;, yukarrda belirtilen

bekleme siirglerinin tamamlanmast ve igginin iSindeki basarlslnln bu bekleme sdresi igerisinde

tut-inkar v"ya duttu iyi oldu$unun sicii amirlerince lasdik edilmesi 5artrna baglrdrr' igginin

isindeki basarrsrnm titminkai olmadrlrnrn sicil amirlerince belirlenmesi halinde' kademe

b'ekleme siiresi, en gok 6 ay ertelenebilir. Tarafla n bu konu ile ilgili tikayetleri, Qalr$ma

ili;kileri Kurulu'nda gitriitijlur.

c. Kadro azaltmalarl ve iPtalleri:

Herhangi bir nedenle kadro azaltrlmasr veya iptaii gerektlginde i$veren' iist

Karargahlardan-aldr!t emirler gergevesinde, bu kadrolarda bulunan isgilerden:

(l) GdniillU olarak grkmak isteyenleri,

izj Uertrangi bir Soiyal Guvenlik Kurumundan emekli ayhgr almakta olanlarl'

(3) Emekliligine hak kazanm$ olanlarr'

r4l lsverinde en az kldemi olanlart i5ten gtkartr.

isi iilii" ".t, kadrolarrn iptali halinde ipulin aqrllandrgr larih iribarr .ile''-' 
"..f.filigiti. 

hak lazanmrq olan iSqilere J4 haft'a emekliliSne heniiz.hal

kazanmamrg olan igilere J8 haRa iizerinden ihbar tazminall petin olarak 6denlr'

Yukarldaki iSten clkanlma slralamaslnln u)gulamasl Sendika ile gdrilfijliir'

d. lgveren, lukarrda belirtilen c Maddesine

olarak,4857 sayrh lg IGnununun 29 Maddesinde,6 ay

itgi almak istediEi takdirde c (4) maddesine gdre ilten
oianlarr en krdemlisinden baglayarak i;e gafrrr. Igginin

gijre iqten grkartttF iggilerle ilgili
iqinde aym nitelikeki i$ igin yeniden

9rkarft rg' itqiletden nitelikleri uygun

iqe alnmamasr halinde 2 aylrk ficreti

tutainda tazminatl 1 ay igerisinde itder'

/fl

fltx
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MADDE 20 - UCRET ZAMLARI

a. i$veren I Ocak 2015 larihinden batlayafak, 31.12.2014 tarihindeki Ek 3

tablosundaki ilcrel cetvellerine % 0,5 eklendikten sonra yansrhlmak iizere' ikiter aylrk

donemler sonunda Ttirkiye isiatistik Kurumu Tuketici Fiyatlarl Endeksi ve degitim oranr

(2003=100) afirglanna gijre hayat pahallLgr zamml vermeyi kabul eder'

b. Bu zamlaf sadece iicfctlere ve 22 maddede belirtilen sosyal yardlmlara uygulanlr'
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BOLiIM v

SOSYAL YARDIMLAR, iKRAMIYELER
\rEHARCIRAHLAR

MADDE 21 - AYLIK SOSYAL YARDIMLAR

igyerlerinde gahtan butiin i$9ilere, yemek, yakacak, siit-yogurt parasr, yrlhk iTin \e

bayram hargllklarl, qocuk, aile ve lisan yardtmr karslllgl olarak verilen sosyal yardlm mal$u

ayhk ncretin (maatrn) igindedir.

7hN
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NIADDE 22 . DI6ER SOSYA], YARDIMLAR

a. Dogum Yardrmr:

Erkek iSginin eginin veya kadrn iqginin do$um yapmasL halinde ilk iki gocugun her biri
iqin briit 2.000 -TL dolum yardmr yaprlrr. ikiz veya daha fazla dogum halinde de dogum

yardrmr miktarr degiqmez. Ugijncii ve sonraki gocuk igin dofum yardtmt yaptlmaz.

DoEum yapmalafr halinde kadrn i$9ilerc, dogum izinleri siiresince SGK tarafindan

ijdenen gegici it gdremezlik iicreti i$verenco tarra iblafl edilir.

b. Oliim Yardrmr:

(1) I$9inin dlumi.i halinde kanuni varislerine, veya lam te$ekkiill0 Devlet Hastanesi

Heyet Raporu ile saptanm,s "igyerinde halen mevcui kadrolarda iggdremezlik" raporu

allnmasl halinde igginin kendisine 30 hafta tutarrnda ihbar iicreti petin olarak ijdenit'

lggdrmezligin tespitine ilverenin itiraz hakkr sakhdrr. i$ginin i$ kazasl sebebiyle %10 ve daha

fazla ifgiicii kayblnda ve bu kaybtn iggdremezlik durumu olugturmadrgl hallerde, durumun

SGK raporu ile belgelenmesi koguluyi4 briit 5.800 -TL ddenir.

(2) i$veren aynca 6liim tarihini takip eden ilk maaglardan her isqi igin 250 -TL,

keserek dlen i$ginin varsa eS ve gocuklarlna, eq ve gocuklarl yoksa anne ve babasma ddenmek

iizere sendikanm gdsterecegi banka hesablna yahnr.

(3) i$ginin e$, gocuk, anne ve babalarirun ijltirrii halinde briit 1.200 -TL ddenir

c. Evlenme yardlmr:

iqveren, evlenen iqgilere, briit 2.100 -TL tutannda evlenme yardrml yapar. Bu yardlm

aynr iqyerinde qaltgan eglerden yalnrz birine verilir.

S6zlegmenin 2. yllnda yukarlda beLirtilen miktarlar b(1) bendi dqrnda I Ocak 2015 -

3l Arahk 2015 tarihleri araslnda gergekle$ecek Tiirkiye istatistik Kurumu Tilketici Fiyatlarr

Endeksi ve De[i9im Oranr (2003=100) bazl artrtr omnlnda yiikselti]ecektir.
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MADDE 23 . IKRAMIYELER

a. i$veren, i$yerinde qahtan iggilere yrlda 4 maa$ tutarlnda ikramiye verir'

Ikramiyeler Mart, Haziran, Eyliil, Arahk aylaflnda maaglarr ile biriikte ddenir'

b. ikramiyelerden birine hak kazanabilmek igin igqilerin iSyerlerinde ddcme

tarihinden gefiye dogru tam qahtmt$ olmala farthr. ikramiye ddeme tarihlefi araslnda itc

alrnan, grkan veya trkafllan iqgilerin ikamiye haklarl bu ttdeme delreleri arasrnda gah;rlan

her bir gJn igin krstellevm usulii ile bdenif.

c. Yasalara gdre analk, hastallk, i$ kazasr, sefef giirev emri gibi krsa siireli askerlik

hizmetleri ve 30 giine kadar olan tutukluluk hallerindeki iicretsiz izin staliileri ve pe$in ijdenen

ihbar silrelcri, ikamiyelcrin ddenmesine esas olan siireler aqlslndan lam gah$ma saylllr'

d. En az 5 yLlhk krdemi olan i$giler, her yll l0 Arallk tarihine kadaf yazllr olarak

miiracaat etmeleri halinde, bLr maddenin a. fikrasrna gdre tidenen ikramiyelerini Ocak ayt

maaglarr ile birlike toplu olarak alabilirler. lgginin herhangi bir nedenle itten aynlmasr

halinde qalgrlmayan si.iieye ait hak etmedikleri ikamiyeleri (krst yaprlarak) iqqinin ayrrlqrnda

yaprlacak 6demeden mahsup edilir.
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MADDE 24 , GEqiCi G6RNV YOLLUK VE GLII'DELiKLERI

a. i$gilerin gdrevieri ile ilgili olarak yurt iginde veya )'un drtrnda geqici gdreY

seyahati yapmalan gerekebilir. iqveren geEicigdrevini itgiy€ 24 saat dnceden bildirir'

b. Yurt i9i ve yutl drSr gilrev seyahatlerinde iSgilere NAIO sivil memurlarrna

uygulanan harcrah sistemi uygulanrr.

c. Gdrev dzelligi nedeniyle 86rev seyahatlerine gidii ve geli$lerde araq kullanan

$ajfijriere gilnlilk gal$ma siiresini a$an siireler fazla mesai olarak ddenir.

s
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BOLLA{ VI
i$ sAcLre r \T GtN.cN.Lici

M-4ODE 2s - i5 SAdLrcr VE CtNTt\LiGi

a. SorLrmluluklar:

igvcren, ig saghgr ve g{ivenligi konusunda yasa, iiizijk ve ydnetmeliklerle kendisine
yi.iklenen gbrevleri, almasr gcrekli tedbirleri ve saglamakla yiikiiml0 oldulu hususlarr yerine
getirmek zorundadlr.

i'giler de, i; sa-illr ve gijvenligi tedbirlerine uymak, b! konuda egitimlere katrlmak,
i5ygrini, alet, arag-gereg, tezgah, korulucu malzeme, giysi ve dolabrnl her an lenriz, diizenli
ve baklml bulundurmak, i$in gerektirdigi koruyucu malzeme ve gereci i$yeri amirinden
istemek, kullanmak, guvenlige, saghga aykrn durumlan gdrdugiinde ilk amirine bjldirmekten
sommtuout,

b. SagLk kontrolleri:

Ilveren biltiin i$gilerini yrlda bir defa kapsamh bir sag|k kontroliinden geqinir. SaELk
konholiiniin kapsamr iqveren tarafindan belirlenif. igverenin saShk dani$mant tarafindan
gerekli gdriilmesi ve i$verenin onayr ile her tilrlii ileri tetkikler de yapllrr.

c. Koruytcu giysi ve malzeme:

(I) ipveren, i; Saglgr ve G0venligi Tilzugii geregince ilgilerin sagl*lannr korumak
ve onlaln emniyetli galqmalanu saglamak iizere, ig elbiselerinin dl$Jnda, i$in ve i$ yerinin
iizelliklerine gbre gereken koruyucu giysi ve malzemeyi de temin etmekle sorumludur. Bu
malzemeler lg Sag|gr ve Giivenligi Kurulu tarafindan tesbit edilir.

(2) Koruyucu giysi ve malzemeler i$verenin miilkiyetindedir. i9 bagrnda giyilmesi
gereklidir. Giymeyenler hakkrnda disiplin iglemi yaprlrr.

(3) Itverenin verdigi koruyucu giysi ve malzeme higbir nedenle baSkasrna
devredilemez.

d. Ii Elbiseleri:

(1) I'veren, igyerinin dzelliklerini ve ifgilerin cinsiyetini dikkate alarak yrlda 4
pantolon, 6 gomlek (iigii krsa kollu), biri yazhk, biri krg|k olmak iizere 2 qift ayakkabr verir.
$ofiirlere ek olarak yrlda I ceket, kravat ve stveter veriiit.

(2) Iigilere 2 y da bir, I adet monq I adet iirme kemer ve I adet yelek verilir.

(3) 19 elbiseleri i$verenin mulkiyetindedir. ig bagrnda giyilmesi gerekmeltledir.
Giymeyenler haklcnda disiplin iglemi yaprlrr.

(4) igverenin verdipi it elbiselei higbir nedenle ba$kaslna devredilemez. Elbiselerin
korunmasr ve lemizligi i$qinin sorumlulugundadlr.

fflh
|Jr'
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(5) Bu malzemeler ii Saghgr ve Giivenligi Kurulu iaraindan tespit edilir. Ancak nihai
karar iqveren e ainir.
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ITADDE 26 - i$YERiNE GiDi$-GELi$ ARA,CLARINDAT{ YARARLA.I{MA

a. Toplu ta$rma araglainrn i$lemedigi saatlerde fazla mesaiye/vardiyaya gelen ve

fazla mesaiden/vardiyadan glkan i$gilere i;veren vasrta temin eder.

b. i$veren, i$Eilerin 16/d maddesi gere!ince ige gagnlmaian halinde evlerinden allrup
is biliminde evlerine blrakllmalannl sailar.
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BOLUM VII

iZiNLER

MADDE 27 . YILLIK UCRXTLi iZiN

a. Bu siizle$mede kabul edilen durumlar dr$rnda ifgilcrin iicretli izinleri 485? saylh It
Yasasr ve Yrlhk Ucretii izin Ybnetmeligi hiikiimlerine gdre diizenlenir. YrlLk izin qizelgeleri

iq ve igyerlerinin elverdigi oranda igqilerin arzusu gijz dni-inde tutularak iqyeri amirlerince

diizenlenir, iicretli izin yiinetmeliEinde belirtilen izin Kurulu'nca ve nihai olarak da i$verence

onaylandrktan sonra kesinle$ir. Kesinle$en izin tarihleri ancak tok zorunlu hallerde Sivil
Personel Mudiirliigii'niin onayr ile degiitirilebilir.

b. A$agrda belifl.il€n yrllk iicretli izinler, igginin iie girdi$i giinden ba$layarak hak

kazanrlmak iizere, i'yerinde 1 yrh doldurduktan sonra i$qinin istegi iizerine bir delada verilir'
I$9i dilerse bir boliimii l0 i$giiniinden az olmamak iizere, iicretli yrllft izin si.iresini iki
bijliimde kullanabilir. Bu istek i$9inin yazLL balvunnasr iizerine yerine getirilebilir.

(l) Yllhk iicretli izinler ail oldupu yrl iginde kullanrhr. Zorunlu hallerde yll iginde

kullanrlmayrp ertesi yrla devredilen izinler, en geg miiteakip yllln Nisan ayl sonuna kadar

kullandrrrltr. Herhangi bir sebeple igten ayrtlan i$giler yllllk izinlerini iligik kesme tarihinden

6nce kullanrrlar. Ancak i$veren, hakl fesih nedenleri ile i$ten glkarttr$ itqilerin birikmi$
yllhk izinlerini iicret olarak dder.

izin sliiesine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil giinleri

iicretleri itdenir. Ytllft iicretli izin hesabnda Cumartesi itgiinii

(3) Yol izni yasa hiikumleri uyarnca verilrr.

e. DISKO- daha iicretli izin verili!.HIT personeline yllllk

(l/h
izinlerine ek olarak 3 giin

\l\_r

c. izin gilnleri sayrst:
(l) Bir yrldan beq yrla kadar olanlara (Beq yrl dahil)
(2) BeS ylldan fazla onbes yrldan az olanlara
(3) Onbeg yrl (dahil) daha faz la hizmeti olanlara yrlda

d. Kullanma:

: 20 itgiino.
i 25 itgijnii.
| 30 iSgiinij.

(2) Ucretli ytlltk
bu izinlere eklenir ve
sayrlmaz.
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MADDE 28 - IJCRXTLi OZEL iZiN

i99iye, yrllrk iicretli izinden sayrlmamak 0zere ayrlca, agagldaki mazeretlenne

istinaden ve mazerctlcri srrasrnda kullanrlmak iizere:

igginin; evlenmesi, esinin dogum yapmasr! anne, baba, eq, kayrnvalide, kayrnpeder,

qocuklarr, kardegleri, biiyiikannesi, biiyiikbabasl ve diler akrabalanntn (3. Dereceye kadar)

dliimii, mesai saatlefi dr$rnda yapamayacagr $ahsi igleri ve mazeretleri ile yukanda slralanmlt
aile bireylerinin muayene ve tedavileri igin izmir il stntrlarr d$rnda rcfakatEi olarak
gdnderildilini belgelemeleri halinde kLillanrlmak, yrlda toplam l5 i$giiniinii geqmemek ilzere

iicretli mazeret izni verilir.

Bu izinler yrlhk olup bir sonraki ylla devredi
ijzerinc verilir. Acil hallerde itgiler izin donii$ij be

vererek sdzlii miiracaatla da bu izni kullanabilirler.

lemez ve i9gilerin yazrll mijracaatlarl
lgelendirmek kaydryla ayr,ntrl bilgi

v
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MADDE 29 - HASTALIK iZNi

a. Hastalanma veya yaralanma nedeni ile i;e gelemeyen isgiler, durumlannr ilk

amirlerine en ktsa zamanda haber vermek zorundadlrlar'

(l) Viziteye glkan, muayene sonucu istirahat almakslzm' normal siire iginde igyerine

ddnenlerin muayene, tedavi ve yolda gegen sijreleri i5 si.iresinden saylllr-

(2) Yukanda belirtilen ko$ullarl yerine getirm€yenler veya SGK'ya muayene rqLn

gittigini belgeleyemeyenler, saghk tesislerinden ayrtlrt kayrtlanna gtire istirahatli olmadrklarl

halde zamanrnda i$ yerine ddnmeyenler hakkrnda disiplin isl€miyaprlrr'

(3) izindeyken hastalanan i$9ilerin, bir sagllk tcsisinde yatlrllarak tedavi gbrdiikleri

giinler izinden sayrlmaz. Ancak, izin siiresi iqinde ahnan istirahat gtinlerinin izni atmayan

siiresi, izinden saylllr.

(4) i{astalgrn iki iggiinii veya daha krsa siirmesi halinde i99i, i$e batladrgr gun, SGK

hastaneiinden veya SGK buiunmayan yerlerde resmi bir doktordan aldrgr raporu veya belgeyi

amirine vermek zorundadlr.

b. Hastahk nedeniyle ite gelmeyen isqilerin, SGK doktorundan rapor getirmek kosulu

ile, maaSlaflndan herhangi bir kesinti yaprlmaz. Ancah bu siireler igin SGK'ca itgiye ddenen

her tiirlii iS gdremezlik tidenekleri i$verence igginin maatrndan diiltiliir'

c. SGK'ca giirevlendirilmil ve yetki verilmb doktor veya sagLk kurullarr o verecegi

rapor ile hasta|gl b-elgelenen iggilere siirekli olarak 12 aya kadar istirahat izni verilir' Ancak'

i$;ilerin i$ akdi, SGKiaglk tesislerinde tedavi ve istirahat siiresince fesh edilemez'

Sandrgindan emekli olup da ityerlerinde istihdam edilen iggilerin

analLk hallerinde balh olduklarr Devlet veya Asker Hastan€lerinde

istirahatli kdmmalan halinde, iicretlerinden herhangi bir kesinti

d. T.C. Emekli
hastalk, it kazasr ve

tedavi edilmeleri veya
yapLlmaz.
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]\,IADDE 30 . UCRETSiZ iZiN

i'ginin 6nceden miiracaatl ve amiflerinin de onayl iizerine iicretsiz izin verilebilif.
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MADDE 31 - ASKNRLiK iZNi

Sefer gdrev cmri ile gdrevlendirilen i$9iler, ddniltLerinde nitelik ve yeteneklerine

uygun boS kadro bulundugunda, di$er ba5vuranlara tercih edilir. Bu siire, 90 Siinii
gegmcdikge, iSginin ityeri ile ilgisi kesilmez ve bu si.ife jginde de iicretinin yarrsr ddenlr.
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NL{DDE 32 - GIVENI,iK BELGESi VE BAGLILIK

Her iqgi iqe girdiginde giivenlik ve balhhk belgesi imzalar. Resmi konularda iggiler

azami gizlilige uyarlar. Resmi gbrev ve durumlarr gcreEidgrendikleri gizli biLgileri iigijncii brr

kisiye bildirmezler. Aksine davrananlar hakkrnda disiplin iglemi uygulanrr'
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BOLUM !'III

IJYUSMAZLIKLARIN COZIJM YOLLARI VE
HizMET AraiTLERiNiN soNA ERMESi

MADDE 33 - CALI$MA iLi$KiLERi k-URULU

a. Kurulu$u:
(1) i$veren'in biitijn i9yerleri igin bir Qah$ma Ilifkileri Kurulu kurulur.

(2) Kurul, 3 sendika ve 3 i$veren temsilcisinden te$ekkijl eder. Kurulun sendika

temsilcilcrini Sendika- i$veren temsilcilerini de i$veren tayin eder. j$veren temsilcilerinden

biri Kurulun ba$kanhgnr da yapar. Taraflar, kurulun iiger asil iiyesine ilaveten iiqer yedek oye

tayln eoer,

(3) Taraflardan herhangi biri evvelce tayin edilmi; olan asil veya yedek uyelerden

bifini deEi$rirmek istedigi takdirde, durumu ve yeni temsilcinin ismini kar$r tarafa t€sbit

edilmi$ miiteakip toplantrdan en ge9 3 iggiinii tince bildirir.

b. Gdrevleri:
(l) Toplu i$ Sdzletmesi'nin yorum ve uygulamasmdan grkan anlafmazlklarr,

taraflann yasa ve mevzuattan dolan haklartnt, igginin hizmet akdinden kaynaklanan

qikayetlerini, iqyerindeki galtgma sartlannln diizenlenmesini ve TIS'in l9c maddesi

uygulamalannr gdrii$mek.

(2) iqyeri hekiminin katrlmasr ile i$ SagllF ve Giivenligi Kurulu olarak gorev

yapmak,

(3) lzin kurulu olarak i$gilerin yrlllk izinlerini dilzenlemek,

(4) Moral ve Motivasyon Kurulu olarak ityerindeki moral ve motivasyonu artlncl
faaliyetler ile, iqqilerin krdem ve bagafllaflnrn manevi taltifi igin yaprlacak uygulamalann
esaslannl diizenlemek,

c. Qahgma Usulleri:
(l) Toplant ar Kurulun asil veya yedek 6 uyesinin istirakiyle yaplllr. Taraflardan

herhangi birinin asil veya yedek tiyelerinin toplantrya katrlmamasl halinde Kurul toplantrya
katllan iiyelerle toplant.

(2) Kuul gdrevleri ile ilgili olarak, taraflardan birinin yazrh gatsNr iizedne en 8e9 3

iqgtnii iginde toplanr. Kurul'da taraflarca miitt€reken uzatma kararl alfunamrtsa kararlar en

geq 3 i$giinii iginde verilir.

(3) Kurul toplantrlan $ube veya ityerinde, tercihen i$ saatleri iginde yaprlrr. Qaltgma
saatleri dr$mda bir iicret iidenmeyecefi gibi mesai saatleri iginde yaptlacak toplantllar igin de

herhangi bir iicret kesilmez.

(4) Kurul oy goklugu ile karar verir. Oylarn e$it olmasl halinde bagkanm oy
kullandlgl istikamette kalar almml$ olur. Taraflarm gitri\lerini iizlii ve agrk bir gekilde

kapsayan tutanak yazrlrr. Tutanaklar 2 ntisha olarak Tiirkqe hazrlanr, butiin iiyeler ve

Batkan tarafindan imza edilir. TutanalCann bh nilshasl i$verene ve bir niishast da tubeye
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verilir. Tulanakiarm en geq 3 i$giinii iginde hazrrlanarak imzalartn umamLanmast i5verenin

sorumlulugundadrf.

(5) i$veren Moral ve Motivasyon anrncr laaliyetlerde kullanrlmak iizefe Sendika ya

sdzletmenin birinci yrL igin i$gi ba$rna 325 -TL tutarrnda bir fonu, sdzleimenin

imzalanmasrndan sonraki 30 takvim gilnii iginde dder' Bu fon sdzletmcnin ikinciyrlr iqin i59i

ba$ma 350 -TL olarak Ocak ayt sonuna kadar Sendika'ya cidenir. Moral ve Motivasyon

Kurulu ilyerindeki moral ve verimi artrmak, i$gilefin ba9arllarlnl manevi degeri olan

trediyelerie taltif etmek, i$gilere diiniik sosyal aktiYiteler diizenlemek amacryla bu fonu

serbestqe kullanrr ve harcar. Bu fonun %20'si baSarrh iSgilerin ddilllendirilmesi igin kullantltr'

d. Uyugmazltklarrn Qdziim Yolu:
(l) i99i Yasalar ve Toplu i9 Siizletmesi'nin uygulanmasrndan dogan isteklerini ilk

amirine bildirir. Qoziim bulunamamasr halinde Sendika i$yeri temsilcisi vasltasr ile konuyu

Personel Bagkanirf,r'na intikal ettirir. Bu tikayetlerin 3 iggiinti iginde qdzilmlenmernesi

halinde konu yazr ile kurula intikal ettitilir'

(2) Kurul, kendisine havale edilen konuyu 3 i$gijnii iginde gdriiierek karara baglar'

Kurul 3 iggiini.l iginde bir karara varamazsa taraflarn g6rii5leri, delil ve diger dokijmanlar

tutanaklara gegirilir.

(3) Qdziimlenemeyen uyu$mazlftlarda, taraflarrn yasal yollara basvurma hakkl

sakhdrr.
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IIADDD 31 - TUTUKLULUK, GOZETIM ALTINA AIINTtrA.,
MAHKUMiYET \'E TRAFiK KAZALARI

a. TutLikluluk, gdzetim altrna ahnma ve mahkumiyel halLerinde, 45 80ne kadar olan

silrede itgi ucretsiz izinli sayrh. Isqinin tutukluluk ve gbzetim altrna ahnma s0resi 45 giinii

a;tlgr taklirde hizmet akdi mijnfesih sayll,r. Yeniden i;e alp almamada i$veren serbcsttir'

b. Yiiz krzadrcr suglar ile, sabotaj, Devletin iilke ve milleti ile biitiinliigijne, milli
giivenlige, kamu diizcnine karll ve 5816 sayLll yasada beLirlenen Ataturk aleyh-ine rilenen

iuglar nedeni ile hiikiim giyenler cezanln ertelenmesi, paraya gevrilmesi veya affa ugramasl

hallerinde dahi hiqbir suretle tekar i$e allnmazlar.

c. igverene ail molorlu ta;lt araQlarl veya i$ makinaiarnln karlttlklarl trafik kaTalarr

NATO us;l ve talimatlan ile mahalli trafik kanunlart uyartnca i$lem gdrur' Bu gibi

durumlarda isveren araglarlnt kullanan toiijrlerine hukuksal destek saglar' NATO

stiruculerinin kazalarda 3. gahtslara verdikleri zararlar, suriiciilerin agr ihmal, kasrt, ilgiliyasa

ve kurallara uymamalanndan dogan hailer dl$tnda, i$veren tarafindan iistlenilir. stiriiciilerin

agrr ihmaL, kairt, kusur, yasa ve kuralLara uyup uymadlklarl i$veren taoindan kurulan Tratlk

Kazalarrnr inceleme Kurulu tarafindan tesbit edilir'

Trafik kazasl yapan suri.iciiler ve i9 makinalarl operatdrleri bu nedenle tutuklandlklan

veya hiikijm giydikleri iakdirde 90 giin iginde hiikumliiliik veya tutukluluk hali sona ermek

$arttYla:

(l) Tutuklu veya hijkiimlii kaldrklan siirenin sonunda 7 giin iginde,

(2) Ehliyetin mahkemece geri abnmrS olmasr durumunda, ehlietin iade edildifi

tarihten iiibaren 7 giin iginde, bagvurmalan halinde eski iSlerine ahnrrlar' Mahkemece sugsuz

oldulu belirlenmesi halinde iicretsiz izin s{iresinin l/2'si kadar iicreti iidenir' 90 giinden fazla

stirei hukiimliiluk veya tutukluluk halinde tekrar i$e ba5latma i$ver€nin takdirine baghdlr'
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MADDE 35 - iItBAR OI\'ELLERI

a. Suresi belirli olmayan surekli hizmet akjtlerinin feshinden dnce durumun r$veren

tarafrndan iqgiye bildirilmesi gerekir.

(1) l$yerindc altr aydan az galimtl bulunan i$giye, ihbafln bildirilmesinden sonra

gelecok I hafla nihayetinde,

(2) iqyerinde altr aydan birbuguk ytla kadar gahtmrg bulunan igqiyc, ihbann

bildirilrnesinden sonra gelecek 6. hafta nihayetinde,

(3) igyerinde bir buguk yrldan ug yrla kadar 9al1$lrr$ bulunan itqiye, ihbarln

bildirilnesinden sonra gelccek 13. hafta nihayelinde,

(4) igyerindc iig yrldan fazla gal$mr$ bulunan iggiye, ihbarrn bildirilmesinden sorua

gelecek 30. hafta nihayetinde, fesih muteber olur.

b. Yukandaki ihbar siifel€ri esnasrnda iggiye yeni bir i$ arayabilmesi igin, 0cret veya

izinlerinden bir kesinri yaprlmadan gijnde 2 saat izin verilir. i99i, bu izni topluca kullanmak

istedigi takdirde, bu hususu i$ver€ne bildirmek suretiyle bu miiddeti igin sona enae tarihinden

ewelki giinlere isabet ettirebilir.

c. ihbar dnelleri iginde igginin i$yerinde ga|$maslna gerek giiriilmediEi hallerde,

isveren ihbar ijnellerinc ait ocrelini ilgiye pe$in Odemek suretiyle hizmet akdini feshedebilir'

Aynca Komutanhk operasyonlarrnrn are vermeden verimli ve etkin bir sekilde devam etmesi

igin gerekli gdrdiigii bazr kadrolardaki i$gilerin emeklilik ya$rnr en fazla 2 yrl daha uzatahilir'

d. Aynca i$veren emeklilige hak kazanmrs olup veya bir sosyal giivenlik kurulugundan

emekli olup da NATO i$yerlerinde Qaltsanlardan, i9 y6netmeliklednde belirtilen ya$ srnrr

nedeni ile, isten grkardrklanna ihbar dnellerini pegin olarak oder. Bu durumda dogum

tarihle.i I Kaslm-31 Arahk arasrnda olan iggilerin emeklilik iglemleri, takip eden yrlm 1 Ocak

tarihinden gegerli olmak iizere igleme koyulur.

Ancak herhangi bir sosyal giivenlik kurumundan emekiililini kazanrp ig
yiinetmeliklerde belirtilen yai slnlrml beklemeden kendi istegi ile g6niillii olarak emekli

olmak isteyen i$gilerin bu yazrh isteklerinin i$verence kabulu halinde i$giye ddenecek ihbar

miktan 9al$rlan her tam krdem yh igin I hafta olup 30 haftayt gegemez

c. istifa etmek isteyen iq9i, emeklilik harig olmak iizere, )'ukanda (a) bendirde

zikedilen fesih iinellerine riayet etmege mecburdur. Riayet etmedigi takdirde, bu stirelere

tekabul eden ihbar fizminah tutarml itverene tazminat olaEk ddemek zorundadf.

v
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MADDE 36 - KIDEM TAZM1NATI

Bir yrl veya daha fazla qalsmri olmalarr ganryla i$gilere,

a. Calrtllmrt her tam yrl igin bu sozle$me0in yiiriirliik tarihinden ilibaren'15 giinliik

iicreie tekabiil eden krdem tazminatl, i5 Yasasl'nrn 14 Maddesi uyannca ddenir' Bu

madde aylrk iicretleri kldem tazminatl tavanlnln altlnda olan i|9iler igin uygulanLr'

b. i$ginin dliimii halinde, eger hak kazanmr$sa, kldcm tazminatr kanuni varislerine

cidenLr,

c. Bu Sdzle$menin l9c maddesinde yer alan nedenlerden dolayl i$ten glkartmalarda

kldem tazminatl tutarlnln %25'i ilave hizmet taz minatl sabit olarak 6denir'
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MADDE 37: DiSiPLiN iSLEMLERI

a. Genel Ilkeler:

(l) liginin Ek 2 cewelde gosterilen suqlardan birini i$lemcsi halinde, sdzkonusu ilgi

hakklnda disiplin islemi yaprlrr.

(2) Ek 2 ceza celvelinde belirtilen fiiller jqin kar$Llannda gdsterilen cczaiardan baska ceza

venlemez.

[3) Iigiye aynr fiilden 6tiirii iki ayrl disiplin cezasr veri]emez

(4) Verilen cezalara kargr i;gilerin yasalyollara ba$vllrma haklan sakhdtr'

(5) Kesil€n pata cez;.la , Cah;ma ve Sosyal Giivenlik Bakanltlr'nrn ilgili fonuna

yatlnlrr.

(6) igginin sawnmasr almmadan itgi hakkrnda cezai i;lem yaptlamaz Savunma hakkt

igin iggiye en az 24 saatlik siire verilir.

(?) Verilecek cezalarn Ek 2'de bulunan cewele uygun olmasr Serekir' Ek cetvelde

belirtilen eylemler iqin karsrlannda belirtilen ceza ust srnrrl atrlamaz'

b. Ceza verme yetkisi ve takip edilecek ydntemler:

(1) igqinin bir disiplin suqu iglemesi halinde, ilgili Krslm Amirinin emrinde gahsan srralr

biitiin'amirler, bu durumu bir tutanakla tespit edip, igqinin balll oldugu Klslm Amrrrne

bildirirler.

(2) ilgili Krsrm Amiri i5ginin sawnmasnt talep eder ve kendisine 24 saatlik.siire verir'

ipginin t,i sur" iqinde sawnmasrm vermemesi, "savunma yapnak istemedigi" $eklinde

yonrmlanlr.

(3) Savunmay alan ilgili Krsrm Amiri gerekli gdriirse, itqiyi ihtar cezasr ile cezalandrlr'

(4) ilgili Klstm Amiri, igginin daha alrr olarak cezalandrrlmast gerekli gtjriir ise' suqla

ilsili b;ee ve kanttlar iie iginin savunmasrnr Us De'tek Crup Komutantna reya

v?tiftn.,,f.tEfa irri. fomutanrni gunderir. t/2 ve I giinluk giindelik iicret kesintisi ancak Us

Destek Grup Komuta'nr veya Vekili,^lClA lzmir Komutanl tarafindan verilebilir'

(5) Us Destek Gup Komutanr veya Vekili/NCIA i2mir Komutam igginin eyleminin daha

fazla ceza gerektirdigini duqiiniiyorsa, gerekli biitiin evragl Personel BaikanhF'na

gtjnderere( konunun Disiplin Kurulu'nda gdrtltulmesini talep edebilir'

(61 DisiDlin Kurulu ihLar ,'t, I veya 2 gijndeljk iicret kesintisi yaptlmaslna veya jfqinin

isten crkarrlhasrna karar rerebileceCi 8ibi. i$9inin di\iplin suqunu i$lemedig;ne de karar

verebilir. Kurulun verecegi "i$ten 9*arma' karart harig olmak iizere diger kararlafl kesindil

"iqten grkarma" ka.arr tavsiye niteligindedir.
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(?) Disiplin Klrrulunun verecegi iicret kesinlisi gerekliren kararlarr Pe6onel Ba$kan|gl

tarafrndan iilcme konur. "ittgn glkarma" kararl tavsiye nileliginde olup, Ll)'gun gdriilmesr

halinde NAiO Miiltefik Kara KomutanLrEl Kurmay Baskanl tarafrndan ifleme konur-

(8) Ceza verme yelkisine sahip b0tijn makamlar, r'erdikleri cezayr bir yazryla personehn

kcndisinc ve i$Lem igin de Personel BaskanLrgrna bildirirler'

c. Disiplin Kurulu:

(l) Disiplin Kurulu i5veren ve sendika tarafindan belirlenecek iiger iiyeden olulur'

igu.,"n taruftndan segilen ilyelerden igverenin belirleyece!i birisi aynr zamanda Kurulun

ba$kanlk gdrevini de yiiriitijr'

(2) Kurulun toplanmaslnl gerektiren durumun olutmasl iizerine Pcrsonel Baskan|gl

taruioidun ,"ndikuya yazrh olarai bildirimde bulunulur' Bu bildirimde toplantl yeri ve tarihi

ile toplantr giindemi belifiilir'

13) Kurulun iile tam saylsl ile loplanmasl esasllr' Ancak belirtilen yer ve zamanda

'iyaiarit 
apl^"i'1"'tattlmamasr Kurulun toplanmaslnl engellemez Bu durum tutulacak

tutanaga geqirilerek Kurul gahgmaslna devam eder'

(4) Disiplin Kurulu igqiyi KuruLda dinler. Kurul gerekli gdrdiigunde' konuyla ilgili diEer

kigileri de dinJemeye karar verebilir'

(i) Kurul, kararlarlnr oy gokluluyla allr' Her ilyenin bir oy hakkr vardlr' Oylarrn eqit

qlkmasl halinde batkanm o)'u dogrultusunda karar aLnmtq olLtr'

(6) KarSr oy kullananlar' rapora kar5r oy gdriitiinii yazabilirler' Ancak imzadan

Kaglrurmazlar.

(7) Kurul, gahSmasnl tamamladtktan sonra karannl Personel Baikanhglna gdnderir'

d. l'ekerriir:

(1) Tekerrur, aynr sugu olutturan fiilin a''irl itqi tamflndan bir dnceki iflenit tarihinden

itibaren, bir y iqinde tekrar iElenmesidir'

(2) Tekeniir halinde, bir fiilin kar$rsrnda giisterilen cezalardan' bir dntt, u:tl]:L:"'untn 
"o

az bir ustu verilir. Eger verilecek ceza amirin yetkisini allyors4 b flkaslnda bellrtllen

ydniemler izlenerek iglem yaptlr'

e. Diger Hususlar:

(1) G0nluk iicret kesintisi, igginin suqu itledigi aya ait iicretinin otuzda biridir'

{2) lsoinin. bir vrllk herhangi bir zaman dilimi iginde, toplam 2 ihtar cezasr almasl-v€

t" .*. ipi"J. L"lf.i Uir sug i5leriesi halinde, i9giye ihtar cezasr v-erilmez; verilerek,ceza Us

O"rtf. C*p Komutanr veya Vekili,NCIA izmir Komutanl tarafindan belirlenir' Ayru sure

lq;Jo b.-ih;""rA"nna ilave olarak Us Destek Grup Komutant veya Vekili'4rICIA izmir

{omuiam tarafindan itcret kesintisi cezasr alan bir igginin yeni bir sug iflem€si..halinde,

iWi"i" iil"tis tfO"g" tugu nahiyetine bakrlnakszm, ilgi DisiPlin Kuruluna s€vkedilir'
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(l) Bir i$9iye, bir yrl iginde toplam iki ihtar veya ilcret kesintisi cezasr ile birlikte Disiplin

Kurulu karan iie de iki disiplin cezast veriimiq olnasr ve igginin bu siire iginde yeni bir sug

irleme.i halinde. bu i$cinin iSine son rer'li'

$'
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MA)DD 33 _ SOZLE$MENIN Si,RESi \T' YURt]RLUK

Bu sdzle$me, lOcak20l5tarihinde)iirurliigegrrmekveJlAralrk20l6 tarihrnde

sona ermek ilzer;2 yrl siire ile yiiriirliikte kalrr' (38) Madde ile sdzleSmenin eki (l) cetvelden

olutan bu Toplu I5 Sd/lermesi lo Man 2015 tarihinde Irn/alanmrrrrr'

NATO MUTTEFIK KARA.

KOMUTANLIGI
adrna

'-t"t lat-
\ /gu, r,+nglr

"/ lLlmgeneral
Kurmay Ba$kanl

,-: ^-1 tar, ,,' / /,/ 1,,/2t//.7#/<r
Maurizi6'cuLoTTA
AIb. iTA K.K.
Per. Daire Bafkanr

,zr"0//z- Mehmct AIi HASP

TURK r|ARB-ls
SENDIKASI
adma

Turk Harb-i5 Sendikasr

Genel Bagkanl

Genel B YatdLmclsl

Biitqe^4aliye Daire Bsk.

/rj
-'/ h'

Fary'/SARlTA$OGLU
Tiirk Harb-i$ Sendikasr

TIS Uzmanr
SI{APE J1 MAO
SHAPE Temsilcisi

?s44
Thomas SCHTFFER

Yb. ABD K,K.
Hukuk Danlgmanl

arb-19 Sendikast

Levent AXACA
Biltge $ube Mijdiirii
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N MEMI$OGLU
aynaklafl MiidUrii

r,ff

aynaKrarr Danl$manl
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Derec€ G6REV TANIMI
s1 Odacr

rruz r$ql

Bahqeran(R)

s2 Reprogmfik Teknisyeni
Kazancr (R)
Odact
Yangrnla Miicadele 

-l 
ek.

Depocu

s3 Otomasyon Sistem Operatdru
Metal Teknisyeni
Yapr Baktn Onarrm Uzmant
Ba; Odaot
Duvarcr (R)
Boyacl (R) (D/H)
Srhhi Tesisatgr (R) (D/H)
Depocu
Malzeme Memuu (ikmal)

(R)

s4 Elekt k Giiq Teknisyeni (R) (D/H)

Mekanik Siiriicn
Malzeme Memuru (UlaJtrma)
Malzeme Memuru (AltYaPt)

s5 Arag Sevk Memuru
HVAC Teknisyeni (R) (D/H)
Mekanik (R)

TI Arag Baklm Koordinatdrii
Teknisyen
VTC Teknisyeni
Yardrm Masasl Teknisyeni
Crypto Teknisyeni
Telefon Kablo Teknisyeni

T2 Yardrmcr GiiQ KaynaF Teknisyeni

T4 15 l aKrp >en

EK-1
iSYERLERiNDEKi KADRO U}WANLARI
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Srra
NO

Disiplin Sugunun Cinsi

VERiLEBiLECEK OiSiPLiN CEZALARI

ACIKLAIVIALAR
112

giinlUk
giindelak
kesinta

I gunluk
gijndelik
ke3inti

2 giinliik
giindelik

{ihrac)

1
lsvere. tarafrndan kabu edilen brr mazereli ohaksrzrn
avda lkiveva daha fazLa bif saatlen az i9e geq gelmek

2
iiveren tarafrndan kabul edilen bir mazereli olmaksrzrn

bif saafien faza ile geQ gehek

3
isverenlarafrndan kabul edilen birmazereti olmaksrzrn

b r gtin ile gelmemek

Bir ay iQinde iisiijste iki defa veya bir ay iginde toplam

ilg isgirnii i9e gehemek

5 Gdrev yeriniqallgma saatleriiQinde izinsiz terk etmek X

6 lqyerinigal$ma saalLe iginde izinsizie etmek X

7 Dinlenme veya paydos saatlerine riavel elmemek X X

i$ye nde ve i9 saatbnnde alkol kullanmak

9

-qyerine 

teyif verici esrar, eroin vb malzemeler
getrmeK

veya bu malzemeleri kullanl!l3k

l0 i!yednde kumaroynamak veya kumar oyunlarr terlrp

elmek

Xx
l1

Qalrima saatleri iginde verilen gorevlerden ba$k;
i$lerle

veva kiirsel ii,eIYle ugraimak

12

i$yerine ait alet veya malzemeyi ki$isel illerde
kullanmak

veya igyeri drgrna tagrmak

X

13 Qalrgma saalleriiginde dioer il arkada9lannt gerekstz

yere oyalamal(
x X

14 galrtma saatleri iginde uyumak X x

x
15

lsyen talimatlaana, nizamlanna ve €verenrl
talimatlanna

.w!'i, h,r.kFt FJmek

Kanunlaana g0re
islem de yaprhr.16

liverene veya iiveren vekilleriyle igvercnin askeriveya
sivil

peGoneline hakaret etmek veya tehditte bulunmak

x Kanunlanna gore
17

Dioer i$pilere kaba davranrglarda bulunmak veya
hakarel

etmek veya tehditte bulunmak

18
lgyerinde asrlsrz dedikoduda bulunmak' balkalatrnl

karalayrc| davranrslar da bulunma*
X X X Kanunlaflna gdre

islem dqYaPlllr.
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Srra
No

Disiplin SuCunun Cinsi

vERiLEBiLECEK DiSiPLiN CEZALARI

AOIKLAMALAR1t2
gtinliik

gijndelik

l giinltk
giindelik

2 giinUk
gnndelik
kesinti (ihrae)

isvercni yanrlirci bilgi vermek veya baikalarrna iflna

etmek
X

20 isyerinde kavga elrnek X X Kanunlarrna gdre

21
gye.inde siyasaleylemde bulunmak, i9 bar 9rve igyer

giivenlidinitehditedici dawanrglarsetgilernek

22
igyennde g0rd00tl teklikeli b r hali veya alet ve

avadanlrklardakinoksan ve anzalarren yakrn am nne

veya ilgililerc zamanrnda bildrmemek
X

23
Kendisine verilen alet, malzeme maklna veva lessan

korumamak, kaybetmek, kendikusur, kasn veya

ihmall ile zarara ugratmak

Emaneti altrndaki alet, malzeme veya aracrn baKrmr ve

temizli0ini ihmal etmek
X X

25
Gorevini ihma elmek, gorcvde llgisiz ve dikkatsiz

davranmak

26 Yelkisinin olmadrgr iglerle ilgrlenmek X

27
Gdrevi ned-.niyle araQ kullanrfken trafik kurallanna

uymamak
X

X2a Srtzlegmenin 16 (d) maddesine uymamak

29 lgyeritertrp, dtrzen ve lemizlqrne nayet elmemek X

Kiglsel krlrk kryafet ve temizligine ayel etmemek

31

Fsleliolmayan konularda onaam vapmak veva
elektik

iesisatlnr kurcalamak

X

X X
32

Kanunlarla yasaklanmrl yerler ile ilverenin yasakladr0r

bdlUm veya Yetlerde sigara igmek

33

l$i-n ge.e0i olatak veriten kigiselkoruyucu malzeme

gereCreri kulranmamal veva ou malzemeleri
X x

34
l$yeridrsrnda ba9ka bir igte 9ah$mak veva geh geliicj

baqka bit igyeti galrQtrrmak

35
lsyeri emniyet ve gizlili0ine avkrfl davranrglarda

bulunmak

tslr sugaroa ayn€
NATO

talimatlanna g0te r9lem

,fhbe



Srra
NO

Disiplin SuCUnun Cinsi

VERiLEBiLECEK DiSJPLiN CEZALAR!

AEIKLAII4ALAR
Uyarl

gi.idnk
gaindelik

l giinliik
gijndelik
kesinti

2 giinliik
g0ndelik
kesinti

itten

(ihraq)

36 X

37
i$ saolr0r ve iF suvenlioi bakrmrndan, uyulmasr gerckli

mevzuat ie leknik tarifname, talimal ve emi ere aykrrl
hareket elmek

X

l8 Yangrnla ilgiliemir ve talimailara aykrrr harekel etmek

veya yangrna sebebiyel velmek
X X

39
igyerinde isQ enn amii pozisyonunda olup, bu ceivelde

g6ste len eylemlerde bulunanlar hakkrnda gerekh

disiplin lglemlerini YaPmamak

ril/^W
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