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MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR
TARAFLAR:
Bu igletme Toplu ig Sdzlegmesinin Taraflarr, TUrk Agrr Sanayii ve Hizmet SektdrU Kamu igverenleri

Sendikasr (TUHiS) ile Turkiye Harb Sanayi, Savunma ve G0venlik Qahganlarr Sendikasr (TURK HARB-
ig; orr.

TANIMLAR:
igbu Toplu i9 S6zlegmesi metninde gegen;
igveren: MSB Akaryakrt lkmal ve NATO POL Tesisleri igletme Bagkanh$r (BASKANLIK)'nt,
igveren Sendikasr: TUrk A!rr Sanayii ve Hizmet SektdrU Kamu igverenleri Sendikasr (TUHiS)'nr,
Sendika: TUrkiye Harb Sanayi, Savunma ve GUvenlik Qahganlarr Sendikasr fiUnX HARB-|$)'nr,

$ube: TUrkiye Harb Sanayi, Savunma ve GUvenlik Qahganlarr Sendikasr (TURK HARB-I$)'na ba$h
gubeleri,

igyeri: igbu Toplu ig Sdzlegmesinin kapsam maddesinde belirtilen igveren Bagkanhk'a ba$h
igyerlerini,

Taraflar: Bu Toplu ig Sdzlegmesini akdeden iggive igveren Sendikalannr,
igveren Vekili: lgyerlerinde igveren adrna hareket edenleri,
Uye: igverene ba$h igyerlerinde gafigan taraf sendika Uyelerini,
ifade eder.

MADDE 2- YURI,,RLUT VE SUNE
Bu igletme toplu ig sOzlegmesi 01.04.2017 tarihinden gegerli olmak ve 31.03.2019 tarihinde sona

ermek Uzere 2 yrlsUre ile y0rUrlU$e konmugtur.

MADDE 3. KAPSAM
Bu toplu ig s6zlegmesi MSB Akaryakrt ikmal ve NATO POL Tesisleri igletme Bagkanh$rnrn bUtUn

igyerlerinive bu igyerlerinde gafugan TUrk Harb-ig Sendikasr Uyesi iggileri kapsar.

MADDE 4. YARARLANMA
Bu s6zlegmeden taraf iggi sendikasrnrn uyeleri yararlanrrlar.
Bu sdzlegmenin imzalanmasr tarihinde taraf sendikaya Uye olanlar yUrUrl0k tarihinden, imza

tarihinden sonra Uye olanlar ise Uyeliklerinin taraf iggi sendikasrnca igverene bildirildi$i tarihten itibaren
yararlanrrlar.

Bu sdzlegmenin imzasr srrasrnda taraf iggi sendikasrna Uye bulunmayanlar, sonradan igyerine girip
de Uye olmayanlar veya imza tarihinde taraf iggi sendikasrna Uye bulunup da ayrrlanlar veya
grkarrlanlann sdzlegmeden yararlanmalarr, bu s6zlegmenin tarafr iggi sendikastna dayantgma aidatt
ddemelerine ba$hdrr. Dayanrgma aidatr ddemek suretiyle toplu ig sdzlegmesinden yararlanma talep
tarihinden gegerlidir. Dayanrgma aidatr miktarr, sendika tUzU$Unde belirtilen miktar kadardrr.

MADDE 5- igVERENiN SEVK VE |DARE yETKiSi
a- Bu toplu ig sdzlegmesinin hUkUmleri ile agrkga de$igtirilmig veya srnrrlanmrg bulunan haller

drgrnda igverenin s6zlegmenin yUrUrluk tarihinden 6nce haiz oldu$u b0t0n hak ve yetkilerinitaraf sendika
kabul eder.

b- Qahgma ve istihsal metotlarr, istihsal 6lg0leri ve galrgma zaman ve kalite standartlannrn; Tegkilat
ve kadrolarrnrn tespiti ile uygulanmasr; kuruluglarrn yerlerinin tayini; makine ve teghizatrn tadil ve tevzi ve
yerlerini de$igtirme kalite kontrolleri ig programlannrn, fiyatlarrnrn tanzim ve tadili imalat nevi usul
prensipleri, satrg ve reklam faaliyetleri ile stok seviyelerinin ve igyerlerindeki verimli gahgma igin
igg0cUnU tespit ve tadil etme, iggi ahnmasrnda tercih, sevk ve idareci ve nezaretgi personelin segimi,
randrman ve verimliligi kendi gayesine uygun bir tazla hazrrlayrp bu hususta gereken tedbirleri almak,
igin icap ettirdigi miktar ve nitelikte iggi istihdam etmekte, disiplinin muhafazasr izinlerin igin 6zelli$ine
gdre tanzimi gibi igin ve igyerinin idaresine taalluk eden sair bUtUn hususlar igverene aittir. igveren bu
konularda bUtUn tedbirleri alabilece$i gibi gerekti$inde gegici gdrevle iggilerin meslekleri ile mUtenasip
olabilecek yurt igi ve yurt drgr yerlere gondermek yetkisine sahiptir.

c- igveren, 6356 sayrh Sendikalar ve Toplu i9 S6zlegmesi Kanunu gerelince Genel Kurullartnt
delege ile yapan Sendika $ubelerinin, sorumluluk alanrnda bulunan tUm iiyelerin oy kullanmalartnr
sallayacak gekilde igyerlerinde delege segimi yapmalarrna imkanlar 6lg0sUnde ve igyeri faaliyetlerini

@

aksatmadan mtisaade eder



MADDE e- Uvedx nionrr mixrRnr
igveren Vekilleri;
a- Yasalar gere$ince kesmek zorunda olduklarr Sendika Uye ve dayantgma aidatlartnt, Ucretlerin

6denmesi slrasrnda bordrolarrndan kesmekle,
b- On gUn iginde sendikanrn T.C. Ziraat Bankasr Yenigehir/Ankara $ubesindeki (471) 39775117-

5002 no.lu hesabrna yatrrmak veya on-line, telefon yada fax yoluyla havale etmekle,
c- Ucretlerin Odenmesinitakip eden 15 gUn iginde;
1) Bir n0sha banka dekontunu sendikanrn, InkrlAp Sokak No: 20 Krzrlay/Ankara adresindeki Genel

Merkezine gdndermekle,
2) Uye ve dayanrgma aidatr kesilen iggi sayrlannr ve toplam kesinti tutarrnr aynr adrese ve ilgili

gubeye bildirmekle, yukumludUr.
igveren bu iglemler igin herhangi bir masraf isteyemez.

MADDE 7- SENDiKA YONETiCiICN|
a- igveren vekilleri ile gdrUgme:
Sendika ve gube bagkan veya yoneticileri aynr igyerinde gahgsrn veya gahgmasrn, igveren

vekillerinden randevu alarak ig saatleri d6hilinde igveren vekilleri ile gOrUgUrler.

b- lggilerle gdrUgme:
Sendika ile gubenin bagkan ve yoneticileri igyerinin girig, grkrg ve igyeri dahili kurallarrna uymak

sureti ile igyerine girer. Bunlar veya igyerinde gahgan y6netici ve temsilciler igveren vekilinin
muvafakatini almak suretiyle iggilerle ig saatlerinde mUnferiden, 6!le paydoslarrnda topluca g6rUgUrler.

c- Qahgma Teminatr:
Sendika.ve konfederasyonlarrn ydnetim kurullarrnda veya bagkanh$rnda gdrev aldr$r igin kendi

isteli ile galtgttgt igyerinden ayrrlan iggiler bu gdrevlerinin segime girmemek, yeniden segilmemek veya
kendi istekleri ile gekilmek, sendikanrn tUzel kigiliginin sona ermesi suretiyle son bulmasr halinde,
ayrtldtklan igyerlerinde ige yeniden ahnmalarrnr istedikleri takdirde igveren talep tarihinden itibaren en
geg bir ayiginde bu iggiledn o andaki gartlarla eski iglerine veya eski iglerine uygun bir diler ige, di$er
istekfilere nazaran dncelik vererek almak zorundadrr. Bu gekilde yeniden ige ddnen eski ydneticiye
verilecek Ucret emsallerinin aldr$r Ucrettir. Bu hak sendikadaki y6neticilik gdrevinin sona ermesinden
baglayarak Ug ay iginde kullanrlabilir. Bu takdirde igginin eski krdem haklan ve 0creti sakhdrr.

MADDE 8. SEND|KA TEMS|LC!LER|
a- Tayinler:
Sendika, igyerinde gahgan Uyeleri arasrndan biri bag temsilci olmak trzere, 6356 sayrlr Sendikalar

ve Toplu ig S6zlegmesi Kanunu'nun 27. maddesinin gerektirdi$i sayrda iggiyi, igyeri sendika temsilcisi
olarak tayin eder. Bu konuda yaprlan tayinler ile her tUrlti de$igiklikler yazrlr olarak igverene bildirilir.

b- Qahgma Usultr:
1) igveren, B6lge Merkezleri, Ana Depolar ve devamh olarak 50'den fazla igginin gahgtr$r di$er

bUtUn igyerlerinde bir temsilci odasr, 50'den az iggi gahgtrran igyerlerinde ise bir dolap, mUmkUn oldu$u
takdirde oda, mUmk0n olmazsa temsilcilerin gahgmasr igin bir yer gdsterir ve temsilci odasr tahsis edilen
igyerlerinde temsilcilerin gahgmasr igin yeteri kadar sandalye, masa, dolap, daktilo ve telefon tahsis
eder.

2) igyeri Sendika Temsilcilerinin 9'uncu madde esaslanna gdre hazrrlanan n6bet cetvelleri
temsilciler kurulu kararr ile tespit edilir ve ndbet cetvelleri igverene bir defaya mahsus bildirilir. Bir
degigiklik olursa degigiklik igverene hemen haber verilir ve bir nUshasr da sendikanrn ilAn panosuna
asrlrr.

3) igveren ya da vekilinin sendika temsilcileri ile yapaca$r g6rUgmeler i9 saatleri iginde yaprlrr.
4) Sendika temsilcileri igyerinde zuhur eden ani ve acil vakalarda mesai saatinde dahi olsa durumu

kendisinin ba!lt bulundu$u en yakrn amirine bildirmek amacr ile igbagrndan ayrrlabilecektir.
c- ig GUvenligi:
1) lgyeri sendika temsilcileri ile sendikanrn igyerinde gahgan ydneticileri, suglu grkarmayr gerektiren

sebepler drgrnda bir sebeple ve temsilcilik ve ydneticilikleri stiresince igten grkarrlamazlar. Sendika
ydnetici ve temsilcileri yUklendikleri sendikalfaaliyetleri yerine getirmek igin gdstereceklerifaaliyetlerden
dolayr tecziye edilemezler.

2) Temsilcilerin ig gUvenli$i hakkrnda yasa hUkUmleri uygulanrr.
Sendika temsilcileri ve igyerinde gahgan yoneticileri igyerindeki diler bir ige veya 0niteye yada

igverene ait di$er bir igyerine rzalan drgrnda nakledilemezler.
Sugsuz grkarmalar ile ilgili maddenin a. bendinin f inci frkrasr sendika temsilcileri ve yukarrda

belirtilen ydneticilgr igin uygulanmayacaktrr. Ancak bu kigilerin gahgtr$r seksiyonun tamamryla

,-;a /l . fi )t 3
, /t t 

^ 
t //t./ /.// n r,/t 

^L 
,ry,y'//-/ w/ ///t



kapatllmasl halinde igyerinde bagka bir bdlOmde g6revlerine ve ehliyetlerine uygun bir i9 (Ucretlerinde

indirim yaprlmaksrzr n) teklif edilecektir.
igyerinde gahgan sendika y6netim, denetim, disiplin kurullart bagkan ve Uyeleri ile igyeri sendika

temsildleri ve yukarrda belirtilen yoneticileri srrf sendikal faaliyetleri nedeni ile cezalandtrtlamaz ve i9
sozlegmeleri bu nedenle bu g6revleri sUresince sona erdirilemez. Bu y6netici ve temsilciler nzalart
drgrnda meslekleri ile ilgili olmayan bir ige nakledilemezler, temsilcilerin teminatr ile ig akitlerinin feshi
konusunda yasal h0k0mler uygulanrr. Ydneticilerde aynr hUkUmden yararlantrlar.

MADDE 9. SEND|KAL IZ|NLER
a- Bag temsilci lzni:
Sendika bag temsilcisine, temsilcilik gdrevlerinin gerektirdi$i faaliyetlerde bulunabilmesi igin

aga$rda dUzenlenen gekilde ticretli izin verilir.

Bag temsilci g0ndUz vardiyaslnda gahgtrrrlrr. Bag temsilcinin izin sUresini igyerinde geqirmesi
asrldrr. Ancak sendika merkezinin, gube veya b6lge temsilcili$inin igverene yapacalt yazh veya
sonradan yazr ile dolrulamak kogulu ile sdzlU ga$rrsr Uzerine bu sUre ga$rt yaptlan yerde de
gegirilebilir.

b- Temsilci izinleri:
Sendika igyeri temsilcileri, bu gdrevlerini yerine getirirken asrl iglerini aksatmamak zorundadtrlar.

Ancak sendika temsilcilerine, aralarrnda toplantr yapabilmeleri igin, aga$tda dUzenlenen gekilde Ucretli
izin verilir.

isveri isci Mevcudu

01-50 iggi galrgtrran igyerinde
51-200 iggi gahgtrran igyerinde
201-500 iggi galrgtrran igyerinde
500'den fazla iggi gahgtrran igyerinde

isveri isciMevcudu

01-50 iggi gahgtrran igyerinde
51-200 iggi gahgtrran igyerinde
201-500 iggi gahgtrran igyerinde
500'den fazla iggi gahgtrran igyerinde

Haftahk izin SUresi

4 saat
6 saat
I saat

1 0 saat

Haftahk izin SUresi

2 saat
3 saat
4 saat
5 saat

Yrlhk Toolam Ucretli izin SUresi

20 giln
30 gUn
40 gUn

60 g0n
80 gUn

c- Egitim izinleri:
Sendika temsilcisi ve gdrevlilerine kongre, konferans, seminer, y6netim, denetim, onur kurulu,

genel kurul ve temsilciler meclisi gibitoplantrlara katrlmalarr igin sendikantn yaztlt talebi 0zerine aga$tda
dUzenlenen gekilde ticretli izin verilir.

isveri isci Mevcudu

01-50 iggi gahgtrran igyerinde
51-100 iggi gahgtrran igyerinde
101-200 iggi gahgtrran igyerinde
201 -500 iggi gahgtrran igyerinde
501 -1 000 i99i gahgtrran igyerinde
1000'den fazla iggi gahgttrdn igyerinde iggi saytstntn o/o10'u kadar gUn.

Bu izinler her Uye igin ayrr ayrr olmayrp tOm Oyeler igindir. Bir seferde igyeri iggi sayrsrnrn %S'den
fazla sayrda Uyenin birden e$itim iznini kullanmasr igverenin onayrna tabidir. Ancak, Genel Kurullar igin
bu o/o5 orant aranmaz.

MADDE 10- igYERi KONFERANSLARI
Sendika 6$le dinlenmeleri veya akgamlan gahgma saatinin bitiminde igyeri amirinden en az24 saat

Onceden izin almak ve programrnr vermek suretiyle igyerinde sendikactltk ve galtgma hayatt ile ilgili
konferanslar tertipleyebilir ve film gdsterebilir. Bu konferanslarda igverenin her tUrlU malzemesinden
faydalanrlrr.

MADDE 11. |LAN PANOSU
Sendika igverenin ilgili igyerlerinde ve bUtUn iggilerin gdrebilece$i bir yerde asgari 12Ox1OO

santimetre ebadrnda camekinl ve iki kilidi olan ilAn panosu bulundurur. Kilit anahtarlarrndan birisi
igverende di$eri ise bag temsilci ya da yoklu$unda ona vekalet eden temsilcide bulunur. Bu panoya igbu
sozlegme hUkUm ve ilkelerine ve ilgili mevzuata aykrrr olmamak gartryla sendika gahgmalarr ve
sendikacrhkla ilgili her tUrlU haber, bildiri ve il6n ile kanunen yaprlmasr gereken ilAn ve tebliller asrlrr.
igbu ilAn panosununJaprm masraflarr igverence kargrlantr.
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MADDE 12- i$E ALMA VE 9ALT$TTRMA
ige alma konusunda mevzuat hUkUmleri uygulanrr.
Muvazzafhk hizmeti igin silah altrna alrnan iggilerin terhislerini mUteakip 4857 sayrh yasantn 31.

maddesindeki esaslara gdre iki ay igerisinde igyerine mUracaat etmeleri halinde ayrtldrklarr tarihtekigrup
ve derecesinin, bagvurduklan tarihteki kargr I r$ r ndan ige baglattl t rlar.

MADDE 13. DENEME SURES|
ige alrnan iggiler Ug ayhk deneme sUresine tabi tutulurlar. igbu sUre iginde iggi ve igveren vekili

herhangi bir ihbar 6neline uymaksrzrn birbirleri ile ig ba$rtlannr kesebilirler. Bu takdirde, iggiye galtgtt$t
stire igin hak etti$i 0cret 6denir.

MADDE 14- cEgici iggilen vE |HALELI iglenOe gALrgAN igqilen
A- igveren asrl gdrevi olan ve devamhlrk az eden iglerde higbir suretle gegici de olsa muvakkat

kaydr ile sozlU veya yazrh ig sdzlegmesi yaprlmak sureti ile gegici iggi galtgttramaz. Gegici iggi tabiri
igverenin igtigal etti$i mevzuun drgrndaki igleri kapsar.

B- igveren; UgUncU gahrslara veya firmalara resen veya ihale ve benzeri gartlarla yaptrraca$r
iglerde 88/13168 sayrh Bakanlar Kurulu karannrn uygulanmasr ve denetlenmesi konulannda gerekli
gaba ve gahgmalara y6nelmeyi kabul eder.

igveren, aynca 4857 sayrh i9 Kanunu'nun 36'ncr maddesi hUkUmleri gergevesinde, yukarrdaki
frkrada yazrh olan igleri alan mOteahhit veya tageronlarrn galgttrdrklart iggilere Odeyecekleri Ucretlerin
ddenip 6denmedi$ini denetler ve 6denmesi konusunda kanunun 6ng6rdti$U tedbirleri alrr.

MADDE 15- cEgici i$rcn
a- iggi ige ahnrgta tespit edilen asrl iginden bagka bir igte gahgttrtlamaz. Ancak zaruret halinde,

gegici olmak ve istekli iggilerden baglamak gartryla her iggi, aynr igyerinde mesle$i ve kabiliyetine uygun
dUgecek ve sa$lrk durumunu tehlikeye sokmayacak bagka bir igte galtgttrtlabilir. Ancak igbu gegici igler,
bir iggi igin her sdzlegme yrhnda toplam iki ayr agamaz. Gegici iglerde galtgttrma higbir zaman ceza
mahiyetinde olamaz.

b- igbu gegici iglerde yaptrrrlan gahgmalarda husule gelecek zararlarn sorumlulu$u (igginin ihmal
ve kastr harig olmak Uzere) igverene aittir.

MADDE 16- ENGELL|VE TER6R MAGDURU i99i gnUgTlRMA
Bu konuda llgili mevzuat hUkUmleri uygulanrr.

MADDE iz- iggiLEniru igvenlERiNiN ve igittiru oe6igriniLMEsi
ANT Bagkanh$r ve B6lge M0dUrltiklerince ig icabr kati zaruret oldu$u takdirde, iggilerin galtgmakta

bulunduklarr Bagkanlrk veya Bolge MudUrlukleri ile Ana ve Tali Depolar arastnda ve bundan sonra
kurulacak sair mahallerdeki igyerlerindeki branglarr dahilinde vazife nakilleri, Bagkanltk, Bolge ve igletme
MUdUrlUkleri igyeri disiplin ve danrgma kurulu karan Bagkanh$rn uygun gormesi ve atamaya yetkili amirin
onayr ile yaprlabilir.

Ayrrca srhhi durum, igginin ve igin durumu, hizmet gere$i ve ig icabr kati zaruret olmast halinde
iggilerin gallgmakta bulunduklan unvanlan veya yapmrg olduklarr ig, igginin sallt$tna uygun olmast ve
gerekli yasal egitimin igverence verilmesi gartryla, Bagkanhk, B6lge ve igletme MUdUrl0klerinin teklifi
Uzerine Bagkanh!rn uygun g6rmesive atamaya yetkili amirin onayt ile de$igtirilebilir.

Kendi iste$i ile nakiltalebinde bulunanlann nakilleri atamaya yetkili amirin onayt ile yaptlabilir.
Yaprlacak nakillerde 6245 saytlt kariuna g6re harctrah odenir.
Yaprlan degigikli$i kabul etmeyen igqi hakkrnda 4857 sayrh ig Kanunu'nun 22. Maddesi esaslanna

gore iglem yaprlabilir.

MADDE 18. MESLEX| CGiTiM
a- YUksek disiplin ve danrgma kurulu tarafrndan birinin teklifi ile igyerinde uygulanmak Uzere bir

mesleki e$itim programr hanrlar.
b- Bu programrn hazrrlanrg toplantrlanna taraflarrn e$itim ile ilgili uzman ve gOrevlileri de kattltr.
c- Taraflar bu konuda ilgili meslek kolunda temayUz etmig kimselerin bilgilerine bagvurabilir.
g- Programr mali imkanlarr mUsait olmak gartr ile igveren finanse eder.
d- Mevzuatrn gere$i olarak, yaptrklarrveya yapacaklan iglerle ilgili, iggilere ahnmasr gereken kurs,

e$itim, mesleki yeterlilik belgesi ve ige ahndr$r meslek ile ilgili belgelerin yenilenmesi igin gerekli izin,
harcrrah ve Ucretler isverence karsrlanrrlt n*"'fi k 5
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MADDE 19. KIDEM TAZM|NATI
Krdem Tazminatrnrn hesabrnda yasa hUkUmleri uygulantr.

MADDE 20- ASKER| ve sivil- HAVA MEyDANLART rAHMil ve rAHLiyE iggileni pipeilrue
iglernn esi ruoe gnug MALAR

Hava meydanlarr, tahmil tahliye yerleri, Bagkanhla ba$h sivil depo ve vagon dolum ve pipeline
igletmesinde zaruri olarak fiilen 6$le dinlenmesi yaptrnlmadan galtgttrtlmast gereken igyerlerinde galtgan
iggilerin 6$le dinlenmesi d6ntigUmlU olarak kullandrrrhr.

MADDE 21- NORMAL 9AL|$MA
a- Nofmal 9ahgma S[ireleri:
1) Normal gahgma sUresigUnde 8, haftada 5 gun ve 40 saattir.
Haftahk .normal ga[gma sUresi, igyerlerinde haftanrn galrgrlan gUnlerine, gUnde onbir saati

agmamak kogulu ile farklr gekilde dalrtrlabilir. Bu halde ddrt ayhk sUre iginde igginin haftaltk ortalama
gahqma suresi, normal haftahk galrgma s0resini agamaz. Bu frkraya g6re uygulama yaptlmast
konusunda taraflann anlagmasr gerekir.

2) Vardiyaya ba$h iggilerin gahgma sUresi, gUnde 7,5 saat, haftada 6 gUn ve 45 saattir.
3) GUnlUk igbagr, 6$le dinlenmesi ve ig bitig saatleri igbu madde hUkUmlerine uygun olarak bir

cetvel halinde dUzenlenir ve bUtUn iggilerin gdrebilece$i bir yere asrlrr. igbu cetvelde ig icabr yaprlmasr
gereken zaruri de$igikliklerde en az Ug gUn dnceden aynr gekilde ilAn edilir. igbu cetvellerin
dtizenlenmesi ve de$igtirilmesinde sendika temsilcileri de haztr bulunur. Acil hallerde ise bir gUn

dnceden haber verilir.
b- Qahgma Aralan:
'1) Vardiyasrz iglerde igin ortalama bir zamanrnda bir saatlik 6$le dinlenmesi verilir. Bu dinlenme

sUfesi gunluk normal gahgma sUresi drgrnda sayrlrr. lggiler bu sUreyi igyeri drgrnda ya da iginde
gegirmekte serbesttir.

2) iggilere g0nlUk gahgma saatlerinin ilk ve ikinci yarrsrnda 1S'er dakikaltk ara dinlenmesi verilir.
lgbu dinlenme sUreleri gahgma saatlerinden saytltr.

3) Vardiyah iggilere igin ortalama bir zamanrnda yarrm saat ara dinlenmesi verilir.
4) Vardiyah bir igte gafugan igginin yeniden gdreve ga$nlabilmesi igin vazifeyi terk etti$i andan

itibaren 16 saatlik bir mtlddet gegmig bulunmasr garttrr. 16 saatlik bir mUddet gegmeden herhangi bir
mecburiyet halinde ige davet edilen veya 8 saatlik normal vardiya sUresi bittikten sonra gdreve devam
ettirilen igginin 16 saat doluncaya kadar beher saati normal Ucretinin saat bagtna dUgen miktanntn %80
(yuzde seksen) zamh olarak odenir.

5) Gece ve gUndUz vardiya usulU gallgrlan iglerde gece vardiyalart haftada bir de$igtirilmek
suretiyle s I raya konacaktr r.

c- lg Stiresinden Sayrlan Haller:
1) iggilerin igveren tarafrndan igyederinden bagka yerde gahgttrtlmak Uzere g6nderilmeleri halinde

yolda gegen sUreler.
Harcrrah gerektiren gdrevlendirmelerde ga[gma g0nlerinde gahgmadan yolda gegen normal mesai

gUnleri,
2) igginin, iginde ve igverenin her an buyru$una hiazu bir halde bulunmakla beraber

galrgtrrrlmaksrzrn ve grkacak igi bekleyerek bog gegirdi$i sUreler,
3) igginin igveren tarafrndan bagka bir yere gonderilmesi veya igverenin evinde veya bUrosunda

yahut igverenle ilgili herhangi bir yerde meggul edilmesi suretiyle asrl igini yapmakstzrn gegirdi$i sUreler,
4) Emzikli kadrn iggilerin gocuklarrna sUt verme igin belirtilecek sUreler,
5) Hastanelerde muayene edilmek amacryla yaprlan viziteye gtktg sUreleri (SGK'ca igbagt

verilenlerin hastane ile igyeri arasrndaki mesafe dikkate ahnarak igverence tespit edilen yolda gegecek
makul stireler esas ahnarak) igginin g0nlOk kanuni ig sUresinden saytltr.

6) igverence, hafta igindeki gahgma saatlerinin pompaj igleri, gemi dolum ve tahliyeleri vb. igler
nedeniyle bir haftada 6 gUnden az vardiyalr gahgtrrrlarak mesai dUzeni de$igtirilmek zorunda kaltnan
igginin; bu haftanrn normal 5 gahgma g0n0 igerisinde yaptr$r galtgma ile haftaltk normal galtgma sUresi
tamamlanmrg sayrlrr.

7) igin mahiyetinden do$mayrp da igveren tarafrndan srrf sosyal yardrm gayesiyle igyerine getirilip
gdtilr0lme esnasrnda araglarda gegen zaman i9 s0resinden saytlmaz.
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MADDE 22- FAALA eALl$MA
a- Bu toplu ig sozlegmesi ile belirlenmig haftahk gahgma sUresi olan 40 saati agan 40-45 saat arast

(45 saat dahil) gahgmalar fazla sUrelede galtgmalardtr.
Haftada 45 saati agan gahgmalar tazla gahgmadrr.
b- ihtiyaq duyuldu$unda iggi 24 saat dnceden haber vermek kaydryla muvafakati aranmaksrzrn

fazla mesaiye ga$rrlrr. Zorunlu haller ve ani ihtiyaglar drgrnda fazla saatlerde galtgmalan istenen
iggilerden, kimlerin hangi gUn ve kag saat mesai yapaca$rnr belirleyen liste 24 saat Once iggilere
duyurulur ve bir kopyasr ilan panosuna asrlrr.

c- Nakliye ve di$er gezici iglerde galrganlara, g6rev esnasrnda yolda gegen gahgma sUrelerinin
gUnde 8 saat Uzerine grkarak, fazla gahqma yapmasr igverence dnceden belirlenmesi kaydryla, bu sOre
igin g0nde 3 saati gegmemek Uzere fazla gahgma Ucreti 6denir.

igverence gegici gdrevli olarak gdnderilen di$er iggilere ise gdrev mahallinde fazla gahgma
yapmasr igverence dnceden belirlenmesi ve bu gahgmayr yapmasr kaydryla gUnde 3 saati gegmemek
Ozere fazla gahgma Ucreti 6denir.

g- lgveren, fazla saatlerde gahgtrrrlan iggilere, igbu fazla gahgmanrn bitiminde vastta tahsis etmek
suretiyle oturduklan mahallere gdnderir.

d- iggilerin normal gahgma saatleri haricinde igin gere$i olarak g6reve ga$rrrldrklarr takdirde
galrgtrkfarr sUre kadar ucreti %80 (yUzde seksen) zaml olarak 6denir.

MADDE 23. HAFTA TATiLi
a- Hafta tatili Pazar g0nUdtir, Ugl0 vardiya ile gahgan iggiler ile 394 sayrh hafta tatili kanununa gdre

igin ve igyerinin niteli$i gereli haftanrn her gUnU gahgrlmasr gereken iglerde galtgan iggiler igin 7'nci
gUndUr.

b- Hafta tatiline hak kazanma bakrmrndan gahgmadr$r halde galtgtlmtg olarak kabul edilen gUnler
gunlardrr:

1) Ulusal bayram, geneltatilve akditatil g0nleri.
2) Bn haftahk sUre iginde kalmak iizere bu s6zlegme htikUmlerine gdre verilen izinler.
3) Bir haftahk sUre iginde kalmak izere hastahk nedeniyle verilen istirahat gUnleri.

MADDE 24. AKD. TAT|L
a- UglU vardiya ile gahgan iggiler harig akditatil gUnU Cumartesig0ntidUr.
b- Haftanrn 5 gUnlUk gahgma sUresini tamamlayan iggiler (Ugl0 vardiya ile galtgan iggiler harig) akdi

tatil gOnUne hak kazanrr.
c- 23'UncU maddenin b bendi gartlan igbu akditatile hak kazanmada da esas altntr.

MADDE 25. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT|L CUHLEN|
a- Ulusal Bayram ve GenelTatiller hakkrnda ilgili yasa hUkttmleri uygulantr.
b- Ulusal Bayram ve Genel TatilgUnleri gahgtrnlacak iggilere durum iki g0n onceden bildirilir.

MADDE 26- NORMAL TJCRET
a- Normal Ucret, gUnlUk olarak hesaplanan ve ddenen (sosyal yardtmlar, ikramiyeler, fazla galtgma

ve tatil Ucretleri, primler gibi ek ddemeler drqrndaki) akde konu esas Ucrettir.
b- Normal Ucretlerle igbu sdzlegmeye g6re yaprlacak olan her tUrlU ddemeler, ddemeye hak

kazanrlan gUnU takip eden ilk ayrn en geg ilk Ug iggUn0 iginde 6denir.

MADDE 27- ODEMEN|N ZAMANI
Her tUrlU igten ayrrlmalarda iggilerin igbu toplu ig sdzlegmesi ve ilgili kanun hUkUmleri uyannca

almalan gereken her tUrlU haklan igten grkrg iglemini takip eden Ug iggUnU iginde 6denir.

MADDE 2S. UCRET PUSULASI
a- igveren her tediyede iggiye 0cret hesabrnr gdsterir bir pusula verir. lgbu pusulada tahakkuk

ettirilen her gegit Ucret ve kesintiler ayn ayn gdsterilir.
b- iggi igbu pusula muhteviyatrna odemenin yaprldr$r gUnden itibaren on beg iggUn0 iginde itiraz

edebilir. igveren bu itiraza on beg iggUnU iginde cevap vermek zorundadtr.

MADDE 2e- iLK Oinig ucneri
Ek-3'deki Ucret cetveline g6re iggiler aga!rdaki gruplardan ige altntrlar:
1'nci Grup: Ba9 Teknisyen, T0m $eflikler, TUm Teknisyenler, Bilgisayar Programcrst ve Sistem

-w*,w,en*Am'.. ve Teknik Ressam.



Z'nci Grup; BUro Personeli, Sekreter, Tahsildar, Veznedar, Muhasip, Dolum ve Tahmil Tahliye
iggisi, ikmal Personeli, $ofdr, i9 Makinesi Operat6rU, Kalifiye iggi, Kaynakgr, Kaloriferci, Marangoz,
Vanacr, Tornacl, Aggr, Raportdr, OlgU Memuru ve itfaiye Qavugu.

3'uncu Grup: ltfaiye Eri, Koruma Memuru ve Bekgi, Garson, Bulagrkgr, Genel Hizmet Gdrevlisi ve
Diger iggiler.

iggiler, ige ahndrklan grubun;
a- ilkO$retim mezunlarr birinci 0cret derecesinden,
b- Lise ve dengi okul mezunlarr ikinci 0cret derecesinden,
c- 2 yrlhk ytiksek okul mezunlarr UgUncU Ucret derecesinden,
d- 3 yrlhk yUksek okul mezunlan d6rdUnc0 Ucret derecesinden,
e- 4 ytlhk yUksek okulve Universite mezunlarr beginci Ucret derecesinden ige baglatrlrrlar.

MADDE 30- UCRET ARTT$LARI

r- ivilegrinue:
01.44.2417 tarihinde gunluk brut grplak ucretleri;
100 Tl'nin altrnda olan iggilerin g0nlilk brUt Erplak Ucretlerine 100 TL'yi gegrnemek ijzere 3,00

TUGun iyilegtirme yaprlmrgtrr.

2. UCRET ZAMLARI:
a) BirinciYrl Birinci Altr Ay Zammt:
{1.) frkradaki iyilegtirme yaprldrktan

Ucretlerine, 01.04.2017 tarihinden gegerli
oranrnda eam yaprlmrgtrr"

b) BirinciYrl ikinciAtfi Ay Zammr:

sonra, iggilerin 01.04.2017 tarihindeki gunluk brut grplak
olmak uzere birinci altr ay igin %7,5 (yuzde yedi buguk)

lggilerin 30.09.2017 tarihindeki gUnluk brUt grplak Ucretlerine, 01.10.2017 tarihinden gegerli clmak
Lizere %5 (yurde beg) oranrnda zam yapllacaktrr"

Ancak, T.C. Bagbakanhk TUrkiye istatistik Kurumunun 2003='t00 Temel Yrllr TUketici Fiyatlarr
TUrkiye Geneli Mart 2018 indeks sayrsrnrn. EylUl 2017 indeks sayrsrna gore de$iqim oranrntn %5'i
(y0zde begi) agmast halinde agan krsmrn tamamr, ikinci yrl birinci altr ay tlcret zammr oranrna ilave
edilecektir.

c) ikinciYrl BirinciAltr Ay Zammt:
iggilerin 31"03.2018 tarihindeki g0nluk brtt grplak Ucretlerine, 01.04.2018 tarihinden geEerli clmak

Uzere %3,5 (yuzde 0g buguk) oranrnda zam yaprlacaktrr.
Ancak, T.C. Bagbakanhk Turkiye istatistik Kurumunun 2003*100 Temel YrlL Tuketici Fiyatlarr

T0rkiye Geneli EylUl 2018 indeks sayr$rntn, Mart 2018 indeks sayrsrna gore de$igim oranrnrn Y03,5'i
(yilzde 0g buguku) agmasr halinde agan krsmrn tamamr, ikinci yrl ikinci altr ay Ucret zammr oranrna ilave
edilecektir"

9) ikinciYrl ikinciAltr Ay Zammr:
iggilerin 30.09.2018 tarihindeki gUnltik brUt grplak Ucretlerine, 01 .10.2018 tarihinden gegerli olmak

Ozere %3,5 (yUzde 0g buguk) oranrnda zam yaprlacaktrr.
Ancak, T.C. Bagbakanhk TUrkiye istatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yrlh Tuketici Fiyatlarr

TUrkiye Geneli Mart 2019 indeks sayrsrnrn, EylUl 2018 indeks sayrsrna g6re de$igim oranrnrn o/o3,5'i

(yUzde Ug buguku) agmasr halinde agan krsmrn tamamr, ikinci yrl ikinci altr ayrnrn son gUnUndeki Ucrete
takip eden ayrn birinci gUnUnden gegerli olmak Uzere ilave edilecektir.

d) Yaptlan iyilegtirme ve Ucret zamlan sonucunda sdzlegmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda
uygulanacak Ucretler ek Ucret cetvelinde g6sterilmigtir.

MADDE 31- igcugluGu vE YoL PRiMi
MUktesep hak sayrlmamak, higbir Odemeye inikas etmemek ve mOkerrer odenmemek Uzere

galtgttklart normal mesaigUnleri igin aga!rda sayrlan iglerde gahgan iggilere iggUglU$U primi 6denir.
Bu prim;
a- Tercan, Mutu, Erig, Akgedik, Kovancrlar, Tatarlr ve Da$ nahiyesi, Gdksu, Alibeykdy, Yegilkdy,

Haramidere, Samandrra, Qatalca mahrumiyet bdlgesinde gahgan iggiler ile Merkez tegkilatr drgrnda
gahgan Bagteknisyenlere %o1 3 oranrnda,

b- Ekiplerde g6revli; Bagteknisyenlere %16, di$er ekip igEilerine olal4 oranrnda,



d- Tanker gofOrleri ile gofOr kadrosunda bulunmayan ancak, kaza fonu ydnergesine katrlan iggi
personele bu maddede sayrlan esaslar gergevesinde ddenmek Uzere aynca o/o4 oramnda yol primi
verilir. (Mehil muddeti, yrllrk izin, mazerei izni. hastairk izni, g6revden uzaklagtrrma, tutuklama, gozaltrna
ahnma, hizmet iEi e$itim, kurs veya seminer nedeniyle g6revden aynlanlara bu prim odenmez.)

Ayrtca; yangrnlann onlenmesi amacryla fiilen otla mucadelede gahgtrrrlan iggilere, bu gunler igin
%4 oranrnda prim odenir.

Fazla mesai gahgmasr yaprlan sUreler igin i9 gUglUgU primi 6denmez.

MADDE 32- GECE gALrgMA ZAMMT VE VARDIYA pRiMi
a- Gece Qahgma Zammr:
igbu toplu ig sdzlegmesi ile gece addedilen mUddetlerde vazile gdren iggilere normal saat bagrna

d0gen Ucretleri o/o20 zamlt olarak 6denir. GUnlUk galrgma sUresini takiben yaprlan fazla mesailerin gece
gahgmasrna rastlayan krsmr igin bu zam 6denmez.

b- Vardiya Primi:
Vardiyalt iggilere fiilen gahgtrklarr gUnlere ait grplak Ucretleri o/o10 zamlt olarak 6denir.
Vardiya Primi alan iggiye geceye rastlayan vardiya galrgmalarr sebebiyle sadece gece zamml

6denir. Ucretli izin gUnleri ile Ucretsiz izin gUnleri ve sa$hk raporlu gUnler igin vardiya primi 6denmez.
Herhangi bir sebeple vardiyah galrgma yaptrrrlan vardiyasrz iggilere gegici sUre ile de olsa,

gahgtrklarr sUrece vardiya primi 6denir.

MADDE 33- FAZLA gALtgMA uCneri
Bu Toplu ig Sdzlegmesi ile belirlenmig haftalrk gahgma sUresi olan 40 saati agan 40-45 saat arasr

(45 saat dahil) galtgmalar fazla sUrelerle gahgmalardrr. Fazla sUrelerle gahgma Ucreti %35 fazlasryla
6denir.

Haftada 45 saati agan gahgmalar fazla gahgmadrr. Her bir saat fazla gahgma igin verilecek Ucret
normal gahgma Ucretinin o/o80 tazlaslyla 6denir.

Fazla sUreli vefazla gahgma Ucretleri o ayr takipeden ay bagrnda ddenen normal Ucreti ile birlikte
tamamr 6denir.

MADDE 34- AKDI HAFTA TATiLi GUNU oOEUECEK UCRET
Akdi tatil gUnlerinde galtgttrrlan iggilere, o gtinden dnceki hafta iginde 2f inci rnadde esaslarrna

gdre belirlenen 5 g0nlUk ve 40 saatlik gahgma sUresini tamamlayan vardiyasrz iggiler igin 40 saati agan
fazla sUreli gahgmalar igin %35 (yuzde otuz beg), 45 saati agan gahgmalarr igin %80 (yUzde seksen)
zamlt odeme yaprlrr.

MADDE 35. HAFTA TATiLi, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATIL GUNLER|NDE ODENECEK
Ucner

a- Bu gUnlerde tatil yaptrrrlarak gahgtrnlmayan iggilere higbir ig kargrh$r olmaksrzrn, normal Ucretleri
6denir.

b- Hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil GUnlerinde tatil yapmayarak gahgtrrrlan iggilerin bu
sUrelere ait Ucretlerio/o80 (yUzde seksen) zamh 6denir.

MADDE 36. YEMEK YARDIMI
a- BUtUn iggilere galtgtrrrlan her gUn igin bir 6$Un doyurucu yemek verilir. Yemek verilmesi mtimklin

olmadt$t hallerde, ytlda bir ayr gegmemek uzere orug tutanlara ve perhizli oldu$unu raporla tevsik
edenlere sdzlegmenin birinci yrlrnda gUnde 8.50 TL yemek yardrmr 6denir.

Bu 6deme toplu ig s6zlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altr aylarrnda Ucret zammt oranrnda
ve Ucretin zamlandr!r tarih itibarryla artrrrlarak ddenecektir.

b- Yeme$in igyerinde tabldot geklinde verilmesi halinde haftalrk yemek listesinin tanziminde ve
tabldot heyetinde bir sendika temsilcisi de bulunur.

c- 6245 saytlt Harctrah Kanunu kapsamrnda gegici gorevlendirilen iggilere, a flkrasrndaki yemek
bedelinin 2,5 kal't 6denir.

g- igginin yemek yardtmtnr hak edebilmesi igin 6$leden 6nce igbagt yapmast gerekir. Vardiyall
gahgmalarda ise igginin 4 saat gahgmrg olmasl yeterlidir.
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MADDE 37- SOSYAL YARDIM
Bu Toplu lg Sdzlegmesi kapsamrnda bulunan iggilere her ay sdzlegmenin birinci ytltntn birinci altt

ayrnda ayda brUt 252,63 TL, birinci ylhnrn ikinci altr aytnda ise ayda brUt 265,26 TL sosyal yardtm

6denir.
Bu 6deme toplu i9 sdzlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altr aylartnda Ucret zartmt orantnda

ve Ucretin zamlandr$r tarih itibarryla arttnlarak 6denecektir.
Bu yardrmrn odenmesinde her tUrlti Ucretli izinler ile ig kazast ve meslek hastaltklart sebebi ile

istirahat halleri ve bir ayt agmayan di$er istirahat hallerinde krstelyevm yaptlmaz.

MADDE 38- MAL| SORUMLULUK TAZM|TETI
Veznedarhk veya mutemetlik yapan iggilere toplu ig sdzlegmesinin birinci ytltnln birinci altt aytnda

ayhk 37,59 TL, birinciytltntn ikinci altr aylnda ayhk 39,47 TL 0denir.
Bu 6deme toplu ig sdzlegmesinin ikinci yrlrnrn birinci ve ikinci altr aylarrnda Ucret zamml orantnda

ve iicretin zamlandr$r tarih itibartyla arttrtlarak Odenecektir.

MADDE 39- |KRAMIVEIEN
a- Akdi lkramiye: iggilere her sdzlegme yrlrnda 2'ger aylrk Ucretleri tutarlnda ikramiye verilir. Bu

f kramiyeler 14 Nisan ve 14 Ekim tarihlerinde 6denir.
b- flave Tediye: 6772sayfi Kanun hUkUmleri uygulanlr,

MADDE 40. GiYiM YARDIMI
BUtUn iggilere igin ve igyerinin dzelliline g6re igyerinde giyilmek Uzere .yazlk ve krgltk i9 elbisesi

(buroda galrganlar harig) ve bUtUn iggilere yazlk ve krghk ayakkabr verilir. lgin ve igyerinin dzelli$ine
g6re kimlerin ne tUrlu elbise alaca$l igverence belirlenir.

Yaz|k ig elbisesi ve yazlrk iyaffaOr Nisan ayr igerisinde, klgltk ig elbisesi ve krghk ayakkabr ise

Ekim ayr igerisinde verilir, verilemedi$itakdirde 2 ay igerisinde bedeli 6denir.
Bir yrlda verilecek iki gift ayakkabrnrn bedeli; toplu ig sdzlegmesinin birinci ytltntn birinci altt aytnda

6denmesi halinde brtit 179,87 TLfYrl, birinci yrhnrn ikinci altr aytnda odenmesi halinde ise brUt 188,86

TUYrI'drr.
Ayakkabr yardrmrnrn sdzlegmenin ikinci yrlrnrn birinci veya ikinci altr ayrnda Odenmesi halinde bu

yardrm, 6demenin ait oldu$u altr ayrn ucret zammr orantnda ve Ucretin zamlandt$t tarih itibartyla
artrnlacaktrr,

Bu ddnemler arasrnda ige giren iggilere, mUteakip yardtm ddnemine kadar, i9 elbisesi ve bir gift

ayakkabr bedeli 6denir.

MADDE 41- i9 KMASI, MESLEK HASTALIGI VE HASTALIK YARDIMI
a- lg kazasrve meslek hastafu$lnedeniyle ba$h oldu$u sosyal gUvenlik kurumunun usullerine uygun

olarak yatarak tedavi gdren veya bu sebeple raporla istirahat verilen iggilere bu sUrelere iligkin 0cretleri
igverence tam olarak 6denir.

Bu sUrelere iligkin olarak Sosyal GUvenlik Kurumunca iggiye ddenecek gegici i9 g6remezlik

ddenekleri iggitaraflndan 10 g0n igerisinde muhasebe birimine yatlrtltr.
b- Hastahgr nedeniyle Sosyal GUvenlik Kurumunun usullerine uygun olarak heyet raporu ile

istirahat alanlara Kurumca verilen gegici ig gdremezlik 6deneli ile Ucreti arastndakifark, ytlda 120 gUnU

gegmemek Uzere hastahk yardtmt olarak 6denir.
c- Sosyal Guvenlik Kurumunun usullerine uygun olarak doktor raporu ile istirahat alanlara, bir

takvim yrhnda 6 gUnU gegmemek kaydryla Kurumca ddenmeyen ilk ikigUnlUk Ucreti 6denir.

MADDE 42. HARCIRAHLAR
Bu konuda 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hOktimlerine g6re harctrah ve yolluk 6denir.

MADDE 43- KoRUyUcU GiYiM E9YASI VE KigiSEL K9RUNMA TEqHizATl
iggilere Ek-2 cetvelde. belirtilen koruyucu giyim egyast ve teghizatt verilir.
a- Giyim egyalarr tespit edilen miat sUresince dayanabilecek kalitede olacakttr.
b- lgbu egyalarrn satrn ahnmasrndan 6nce segim safhastnda bir igyeri sendika temsilcisi bulunur.
ig akdi 4857 sayrh i9 Kanunu'nun 2Slll'nci maddesi drgrnda sona erenlerin miadl verilen egyalartn
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MADDE 44- TEM.ZL|K MALZEMESI
igyerlerinde tuvalet ve banyolarda yeterli miktarda sabun, arap sabunu v.b. temizlik malzemesi

bulundurulur.
lg saghgr ve gUvenl.igi kurulunun kararryla kirletici iglerde galtgttklan tespit edilen iggilere,

igyerlerinde kullanrlmak Uzere her sdzlegme d6neminde bir banyo havlusu verilir.

MADDE 45- EVLENME YARDIMI
a- Evlenen iggilere evlenme olayr sdzlegmenin birinci yrlrnrn birinci altt ayrnda gergeklegmig ise

144,04 TL, birinciyrlrntn ikinci altt aytnda gergeklegmig ise 151 ,24TL odenir.
Evlenme olayrnrn toplu ig sdzlegmesinin ikinci yrlrnrn birinci veya ikinci altt aylnda gergeklegmesi

halinde bu yardrm, ddemenin ait oldu$u altl ayrn Ucret zammr oranrnda ve Ucretin zamlandt$t tarih
itibarryla artrrrlacaktr r.

b- ig bu yardrm, igginin evlenme durumunu tevsik etti$i g0n yaprhr. (igveren, bvlenmenin
yaprlaca$rndan emin olursa ig bu yardrmr daha 6nce yapabilir.)

c- Eglerin her ikisi de aynr iglerde gahgsalar dahi, ig bu yardrm her ikisine de ayrt ayrt yaptltr.

MADDE 46- DOGUM YARDIMI
igverence, gocu$u do$an iggilere, gocuk 6lU de do$sa durumu tevsik etmek garttyla, her gocuk igin,

do$um olayr sdzlegmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda gergeklegmig ise 128,58 TL, birinci ytltntn ikinci
altt ayrnda gergeklegmig ise 135,01 TL odenir.

Do$um olayrnrn toplu i9 s6zlegmesinin ikinci yrlrnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gerEeklegmesi
halinde bu yardrm, Odemenin ait oldu$u altr ayrn Ucret zarnmr oranrnda ve Ucretin zamlandr$r tarih
itibarryla artrrrlacaktr r.

Eglerden her ikisi de aynr igverenin emri altrnda gahgryor ise, bu yardtm eglerden birine yaptltr.

MADDE 47. OLUM YARDIMI
a- igginin 6lUmU halinde varislerine, 6l0m olayr sdzlegmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda

gergeklegmig ise 360,11 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 378,12TL 6l[im yardrmr
yaptlrr.

b- Eginin, bakmakla mUkellef oldu$u ana, baba ve gocuklarrnrn 6lumU 'halinde, 6liim olayr
s6zlegmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda gergeklegmig ise 216,05 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda
gergeklegmig ise 226,85 TL 6lUm yardrmr yaprlrr.

c- igginin ig kazasr nedeniyle 6lUmU halinde varislerine, 6lUm olayr sdzlegmenin birinci yrhnrn birinci
altr ayrnda gergeklegmig ise 576,10 TL, birinci yrlrnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 604,91 TL 6lum
yardrmr yaprlrr.

g- OtUm olaylarrnrn toplu ig s6zlegmesinin ikinci yrhnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gergeklegmesi
halinde bu yardrmlar, ddemenin ait oldu$u altr ayrn 0cret zammr oranrnda ve Ucretin zamlandr$r tarih
itibanyla artrrrlacaktrr.

d- igginin veya yukarrda belirtilen yakrnlarrnrn 6lUmtinde igyerindeki ambulans ve arag gereglerden
yararlanmalarr sa$lanrr.

MADDE 48. TABii AFET AVANSI
7269 sayrlr umumi hayata mUessir afetler dolayrsryla ahnacak tedbirlere yaprlacak yardrmlara dair

kanun hUkUmlerine g6re afet bOlgesi ilAn edildiginde bu afetten etkilenen iggilere belgelendirmeleri
kaydryla 60 gUnl0k Ucreti tutannda ve 12 egit taksitte kesilmek 0zere tabii afet avansr verilir.

MADDE 49. VASITA TEMiNi
iggilerin igyerlerine gidip gelmelerini kolaylagtrrmak igin, sosyal yardrm amacryla trafik kurallanna

uygun vastfta gerekli vasrta igverence temin edilir. igveren vekili ile sendika temsilcisi uygun gdrdUgU
takdirde, igyerinin bagh bulundu$u il merkezine veya bagka bir ilge merkezine de vasrta temin edilebilir.

Havaalanlarrnda gahgan iggiler mesai bagrnda ve bitiminde gUzergAh Uzerinde evlerine en yakrn bir
mahalde brrakrlrrlar.

il, ilge ve bUyUkgehir belediye srnrrlarr igerisinde uygulanmak Uzere, igyerinde vasrta temin
edilemeyen iggilere, (bUyUkgehir belediyesi srnrrlan igerisinde kalan igyerlerinde gahgtr$r igyeri merkezi
ile ikametine uzakhlr azami 45 km'ye kadar olan mesafe (45 km dahil) dikkate ahnrr) belediye
(bulunmadt$t takdirde gof6rler odasr veya dernegi) toplu tagrm Ucret bedeline gdre bir gidig-bir ddnUg
(lstanbul igin ktsmen vasrtadan faydalanamayan iggilere de bir gidig-bir donOg) cari yol Ocreti net olarak
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Vasrta temin edilemeyen iggilerin isimleri veya gUzergahta hangi tUr vasttanln bulundu$u igveren
vekili ve igyeri sendika temsilcisi arasrnda mtrgtereken tespit edilir.

Servis gUzergAhlarr belirlenirken yUrUme mesafesi esas al lnacakttr.

MADDE 50- ig SAGL|G|vE GUvENLiGi
Bu konuda ilgili mevzuat hUkUmleri uygulanrr.

MADDE sr- i$ KAZAST vE DAiMi MAL0LIYET HAL|
iggi herhangi bir ig kazasrnda olUr veya daimi mal0l olarak gahgamaz hale gelir ve durumu da

Sosyal GUvenlik Kurumu Sa$lrk Kurullannca tespit edildi$i takdirde, birinci halde kanuni mirasgrlarrna,
ikinci halde igginin kendisine igbu toplu ig s6zlegmesi ile tespit edilen krdem tazminatr 6denir.

Bu iggilere veya kanun? varislerine dugar oldu$u i9 kazast veya malOliyet dolaytsryla ileride dava
agtr$r takdirde hUkmolunacak tazminattan mahsup edilmek gartryla 280 TL tazminat 6denir.

Bu frkra gere$ince ddenecek tazminatta igginin krdemi nazara ahnmaz.

MADDE 52- KM.A FONU
Bu konuda igverence uygulamaya konulan "Kaza Fonu Genel Esaslarr"na gdre iglem yaprlrr.

Ancak, fona katrlan personelin ayhk ucretlerinden toplu ig sdzlegmesinin birinci yrlrnrn birinci altr ayrnda
ayda 11,83 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda ayda 12,42 TL kesinti yaprhr.

Bu kesinti toplu ig sOzlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altr ayrnda Ucret zammr oranrnda
artrrrlacaktlr.

igveren, bu rakamlarrn %50 fazlasryla fona katkrda bulunur.

MADDE 53- HASAR BEDEL| TESP|TI VE ODENMESI
iggilerin igverene verdikleri hasar vezararn tespiti igin olayrn niteliline g6re iki igveren temsilcisi ile

sendikanrn ilgili gubesince bildirilecek iki sendika tryesinin katrlaca$r 4 kigilik bir kurul kurulur. Kurul
olayrn Ozelli$ine g6re olay yerinde veya igyerinde hasar ve zaran tespit eder.

igginin igverene verdi$i hasar ve zarar, dUzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.
Hasar ve zarcr tutana$rnda belirtilecek hususlar gunlardrr;
a) Olayrn niteli$ive olug gekli,
b) igginin kusuru olup olmadr!r,
c) Zararn meydana gelmesinde birden gok kimsenin ilgili olmast halinde bunlarrn kusur oranlart,
d) Zararn yaklagrk miktarr ve sorumlulara 6detilmesi gereken tazminat oranr,
e) Olayrn ig saatleri iginde veya drgrnda veyahut gdrevli iken meydana gelip gelmedi$i,
Tutana$a ilgililer ve tanrklarrn ifadeleri ve varsa diler belgeler eklenir.
Onarrm ile giderilmesi m0mkUn olan hasarlar igyeri at6lyelerinde giderilir ve maliyet hesabtnda

iggilik bedeli nazara a[nmaz.
Onarrmdan sonra kalan hasara iligkin gergek zarar, kurulca piyasa aragtrrmasr yaprlarak tespit

edilir. Gergek zararrn kargrh$rnrn sulhen ddenmesi igin ilgili veya ilgililere yazl bildirim yaprltr. Yaztlt
bildirim yaprlan kigi sulhen ddemeyi kabul etmezse hakkrnda dava agrlmasr igin konu derhal yetkili
makama intikal ettirilir.

Bu tUr iglemler hasar ve zarar kurulunun denetimi altrnda yaptltr.
Zarann, igginin 30 giindeligi tutarrnrn %1S'inden az olmamak Uzere taksitler halinde ddenmesinin

teklif edilmesi halinde, bu istek igverence mevcut esaslar uyannca kendisinden taahhUt senedi ahnmak
suretiyle kabul edilir.

lgginin %15 oranrndan daha aga$r oranda kesinti yaprlarak ddemeyi teklif etmesi halinde igveren
bu teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.

Hasar ve Zarar hUkUmlerinin uygulanmasr sonucunda kusurlu oldu$u g6rUlen iggi gerekiyorsa
Disiplin Kuruluna sevk edilir.

MADDE 54- YTLLTK uCnerli iZir,r
a- Yrlhk Ucretli izin SUreleri:
- 1 yrldan 5 yrla kadar krdemi olanlara yrlda 20 iggUnU,
- 5 yrl dahil 15 yrla kadar krdemi olanlara yilda 25 iggUnU,
- 15 ytldan fazla krdemiolanlara yrlda 30 iggOnU, yrlhk iicretli izin verilir.

b- Ailesi efradr (ana, baba, eg ve gocuklarr) Belediye hudutlan haricinde ikamet edenlere gidig gelig
yol sUresi kadar iste$i halinde Ucretsiz yol izni verilir.

c- izin sUreleri igine rastlayan hafta tatili, ulusal
hastalananlarrn Sosyq! GUvenlik Kurumunun sa$hk

bayram, genel tatil gUnleri ile izin esnasrnda
hizmeti satrn aldr!r hastanelerden alacaklarr'/1 /1
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istirahat gUnleri izne mahsup edilemez
g- YrlIk izin, izin hak edig tarihinden itibaren bir yrl iginde kullanrlrr. izin hakkr iggi ve ya igveren

tarafrndan mUteakip hizmet yrllarrna devredilemez. izin kullanma hakkrndan higbir gekilde feragat
edilemez.

d- Yrlhk izin ticreti igginin izne baglamasrndan 6nce avans olarak 6denir.

MADDE 55- UCRETL|VE KIDEME SAYILAN 
'ZCTMAZERET 

iZiruIENi
1- Evlenme halinde 7 igglinU,
2- Ana veya babanrn, karr veya kocanrn, kardeg ve gocuklartn 6lUmU halinde 3 i9g0nU, kaytnpeder,

kayrnvalidenin dlilmU halinde 2 gun (il hudutlarr drgrnda ise gidig-gelig sUresi olarak 2 gUn yol izni
verilir.)

3- Eginin do$um yapmasr halinde 5 g0n,
4- Kadrn igginin do$um yapmasr halinde yasal istirahat sOresi kadar,
5- igginin ikamet etti$i ya da kendisinin veya eginin mUlkiyetinde olan gayrimenkullerin yangrn, sel,

zelzele ve di$er do$al felAketlere u$radrgr hallerde hasarrn derecesine g6re 3-10 gUn,
6- igginin mazeretini belirtir mUracaatr Uzerine ayda bir gUn, yrlda 10 gUnU gegmemek Uzere

mazeret izni verilebilir. igbu mazeret izni igin aynca bir belge istenmez. Bu izinler yanm gUnden aga$r
kullandrnlamaz.

7- igginin anne, baba, eg ve gocuklannrn muayene ve tedavileri igin hastanrn ikamet ettigi ilstntrlarr
drgrnda bir hastaneye SGK'nrn sigortah adrna sa$hk hizmeti sattn aldrlt hastahaneler, Devlet ve
Universite Hastaneleri hekimlerince refakatgi nezdinde gdnderildi$inin belgelenmesi kaydryla iggiye bir
defada bir gOnden az olmamak ve yrlda toplam beg iggUnrinu gegmemek trzere Ucretli refakatgi izni
verilir.

MADDE 56. UcRETSiz VE KIDEME SAYILAN 6zet MAZERET iZiNIENi
igginin igyerinden aynlrgrnda bir sakrnca bulunmamak gartr ve igverenin onayr ile yrlda 30 gUnu

gegmemek Ozere 0cretsiz izin verilebilir.

MADDE 57. UCRETS|Z VE KIDEME SAYILMAYAN OZEL MAZERET iZiNUENi
Megru mazerete dayanan ve igginin yazrh mUracaatr Uzerine igverenin takdir ve muvafakatine ba$lr

olmak suretiyle verilen izinlerdir. igbu iznin verilObilmesi igin igginin igyerinden ayrrlmasrnda igverence
bir sakrnca gdrtilmemesi gerekir.

Ayrrca kadln iggilere do$umu halinde yasal istirahat sUresinin bitiminden sonra, talebi halinde 6
aya kadar (6 ay dahil) 0cretsiz ve krdeme sayrlmayan izin verilir.

MADDE 5S. NAK|L iZNi
Aynr il hudutlarr iginde ve fakat bagka belediye hudutlanndaki bir igyerine nakledilenler iligi$inin

kesildi$itarihten itibaren bir iggUnU, bagka il hudutlan igerisindeki igyerlerine nakledilenler iligi!inin
kesildigi tarihten itibaren yedi gtrn iginde yeni igyerlerine katrlrrlar ve bu sUrelerde Ucretli izinli saytltrlar.

MADDE 59- Disiplin SUgURr, TESpiTi Ve CEZRLARTN TAYiNi
Disiplini bozan fiiller ve davranrglara Disiplin ve Danrgma Kurullarrnca verilecek cezalar (Ek-1)

sayrl r cetvelde belirtilmigtir.
Disiplin cezalan; Uyarma, ihtar, Yevmiye Kesimive igten Qrkarma olmak 0zere ddrt gegittir.
Uyarma ve ihtarlar, igveren veya vekillerince sebepleri gdsterilmek suretiyle yaprlan inceleme ve

de$erlendirme neticesinde savunmasr ahndrktan sonra yazfi olarak dolrudan verilebilir. Bu sUre her
durumda olayrn ve failin Ogrenildigi tarihten itibaren 15 igg0nUnden fazla olamaz. iggi bu konuda 10
iggUnU iginde Disiplin ve Danrgma Kuruluna itiraz edebilir. igyeri Disiplin ve Danrgma Kurulu 15 igg0nU
igerisinde karar verir. lgyeri Disiplin ve Danrgma Kurulu'nun itiraz tizerine vermig oldu$u karar kesindir.

Di$er ceza gegitleri Disiplin ve Danrgma Kurullan tarafrndan verilir.
igginin birfiili disiplin sugu niteli$inde gdrUlUrse aga!rdaki esaslar uygulanrr
a) Herhangi bir suretle ig yeri amirine intikal eden bir sug amirlikge igveren vekiline bildirilir.
igveren vekili, zanlrnrn ve ilgililerin en geg konunun igyeri merkezine intikalinden itibaren 20 gUn

iginde ifadelerini veya savunmalarrnr aldrrrr. lfade veya savunma vermekten kagrnanlar igin tutanak
dUzenlenir.

Bu safhada igveren vekili dosya mUnderecatrna gdre sug igledi$ine kani ise, dosyayr en
geg 7 iggUnU iginde Disiplin ve Dantgma Kuruluna sevk eder. Disiplin ve Danrgma Kurulu
gerektilinde ilgiliyi ve tanrklarr da dinler.
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b) Disiplin ve Danrgma Kuruluna sevk olunacak igginin igyerinde yaprlacak Disiplin ve Dantgma
Kuruluna sevk evrakrnrn tamamlanmasr igin igginin ifadesinin altnmast strastnda igverence sendika ilgili
gubesinden en az 3 gUn dnceden bildirmek suretiyle mUgahit srfattyla sendika liyesi bir kigi temsilci
olarak istenir. Temsilci bulundurulmadr$r takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve
incelemeye igverence devam olunur.

c) igginin disiplini bozan bir fiiline ait son cezantn kendisine teblilinden itibaren 5 ytl iginde aynt fiili
iglemesi halinde Ek-1 sayrh cetvelde g6sterilen cezalar tekerrUr srrastna g6re verilir.

d) ikiyrl iginde gegitli disiplini bozanfiillerden 6t0rU en azikikez uyarma veya ihtar, iki kez yevmiye
kesimi ile cezalandrrrlmrg olan iggi, cezay gerektiren bir fiil igledili taktirde, aynr bolge igerisinde bagka
bir igletme mUdUrlU$Une nakledilebilir. igginin yeni nakledildigi iqyerinde de disipline ayktnltklanntn
devam etmesi (en az iki disiplin cezasr almasr) durumunda ig s6zlegmesi igverence feshedilebilir.

Disiplin cezalan bu cezalarrn uygulanmasrndan itibaren igginin herhangi bir ceza almakstztn 5 ytl
gegirmesinden sonra sicilinden silinir.

MADDE 60- Disiplin Ve DANT$MA KURULLARI
Bagkanhk, B6lge mUdtirlUkleri ve igginin ba$h oldu$u igletme mud0rlUklerinde i9 bu toplu

sozlegmenin imzalandl$r tarihten itibaren 15 gUn zartnda bir igyeri disiplin ve dantgma kurulu tegkil
olunur.

Bu kurul igverenin veya igveren vekilinin tayin edece$i 2 kigi ile taraf sendikantn ydneticileri veya o
igyerinde gaLgan taraf sendika Uyesi iggileri arasrndan tayin edecegi 2 temsilciden tegekkUl eder.
Taraflarca asil 0ye sayrsr kadar yedek Uye belirlenir. Bu kurulun bagkanr igverenin tayin edece$i igveren
temsilcilerinden biridir.

Toplantr Zamanr, Karar Nisabr ve Karbrrn Uygulanmasr:
a) Disiplin ve Danrgma Kurulunun ilk toplantr gun0 ve g0ndemi igveren veya igveren vekili

tarafrndan 5 gUn Onceden geregi igin sendikanrn ilgili gubesine ve kurul uyelerine duyurulur. Disiplin ve
Danrgma Kurulu gUndeminde bulunan dosyalarrn, toplantrdan 6nce kurulun 0yelerince incelenmesi
sa$lanrr.

Disiplin ve Danrgma Kurulu, Uyelerinin t0mUnUn katrlmasryla toplanrr ve go$unlukla karar ahnrr. ilk
toplantr yaprlamazsa 0yelere yaprlacak yazrh tebligatla 5 gUn sonra kurul katrlanlarla toplanrr ve
kattlanlarrn oy goklu$u ile gerekli kararr alrr.

Oylarda egitlik olursa bagkanrn oyu iki oy sayrlrr.
Kurul tutanaklarrnrn bir sureti Sendikaya verilir.
Disiplin ve Danrgma Kurulu bagkanr ve 0yelerine dnceden tayin edilen toplantr gUnUnde herhangi

bir g6rev verilmez.
Disiplin ve Danrgma Kurulu kararlarr, igveren veya igveren vekilince uygulanrr.
ihrag cezalarrna kargr sUresinde yUksek disiplin ve danrgma kuruluna bagvurulmasr halinde ihrag

cezasrnrn uygulanmasr TiS'in 6f inci maddesi hUk0mlerine g6re gerekli iglemler tamamlanrncaya kadar
ertelenir ve yOksek disiplin ve danrgma kurulu kararr kesinleginceye kadar igginin gorev yeri ve
pozisyonu gegici olarak de$igtirilebilir.

b) G0ndelik kesimi cezasrnrn uygulanmasr: GUndelik kesimi cezalan igginin ayhk 6demelerinden iki
gUndelik tutanndan fazla kesilmemek kaydryla uygulanrr. Gllndelik kesimi cezalarrnrn uygulamaslnda,
igginin gUndeli$inden sigorta primi ve gelir vergisi grktrktan sonra geriye kalan miktar esas tutulur.

MADDE 6r- YUKSEK DiSipLiN VE DAN!$MA KURULU
ig bu toplu ig s6zlegmesinin yUrUrlU$e girdigi tarihten baglayarak 15 gtin iginde igvereni temsilen 3

ve taraf sendikayr temsilen 3'er Uyeden tegekkUl eden 6 kigilik bir yUksek disiplin ve danrgma kurulu
kurulur. Taraflar asil 0ye sayrsr kadar da yedek Uyeyi kargr tarafa bildirirler. igvereni temsil eden 3
Uyeden biri Bagkan tarafrndan kurul bagkanr olarak atanrr.

Bu kurul:
f . igyerinde galtgan sendika y6neticileri ile sendika igyeri bag temsilcileri ve bu sdzlegme ile

kurulan disiplin ve danrgma kurullarrnrn iggi Uyelerinin, igveren vekillerince disiplini bozdu$u ilerisUrUlen
fiilleri konusunda, igveren tarafrndan sevki koguluyla, sozlegme hUkUmlerine gdre inceleme yapmak ve
gerekli kararlarr vermek,

2. ig yeri disiplin ve dantgma kurulunca verilen disiplin cezatarrnrn (kesin olanlar harig) iggiye teblig
edilmesinden veya tebli$ edilmig sayrlmasrndan itibaren 10 ig gUnU iginde igginin, sendika veya ilgili
sendika gubesinin durumun incelenmesi talebi Uzerine ve t0m i9 sdzlegmesi fesih cezalarrnl inceleyerek
karar vermek,

a) ig yeri disiplin ve dantgma kurulu karannrn usul ve esastan iptaline, hafifletici sebeplerle varsa
cezastntn indirilmesine, !p yerinin de$igtirilmesine veya disiplin kurulu karannrn onanmastna,^); KL ffi. lL '47/4 H( v A-
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b) Disiplin ve danrgma kurulu karannda disiplini bozan fiilin sdzlegmenin Ek-1 saytlt cetvelinde
gdsterilen madde ile uyugmadr!rnrn anlagrlmasl halinde, fiile uyan madde ile ceza tayinine,

karar vermekle gdrevlidir.
Bu madde uyannca yaprlacak itirazlarda 10 ig gUnltlk sUrenin hesabrnda itiraz evrakrnrn igverene

ulagtr!r tarih esas ahnrr.
Y0ksek disiplin ve danrgma kuruluna intikal eden dosyalar 6ncelikle ele ahnrr ve en geg 1 ay iginde

karara ba$lanrr. Bu stire gerekligOrUldU$0 taktirde kurul kararr ile 1 ay uzatrlabilir.
YUksek disiplin ve danrgma kurulunca yaprlacak inceleme genellikle dosya Uzerinden yaprlrr.

Kurul olay hakkrnda tanrklarrn ve itirazda bulunan igginin dinlenmesine karar verirse, bunlarrn sdzlU ya
da yazfi beyanlarrna da bagvurabilir.

Kurul tutanaklarrnrn bir sureti Sendikaya verilir.
YUksek disiplin ve danrgma kurulu kararlarr, igveren tarafrndan onanmakla kesinlegir ve uygulanrr.
iggi hakkrnda verilen kurul kararlarr, igginin yUzUne kargr okunupyazh imzasr ahnarak tebli$ edilir.

igginin herhangi bir nedenle igyerinde olmamasr halinde, igginin igyerine yaztlt olarak bildirdi$i son
adresine yazrh tebligat yaprlrr. Bu adrese tebligat yaprlamamasr halinde tebligat kanunu esaslarrna gdre
iglem yaprlrr.

MADDE 62- SU9SUZ igTEN 9TKARMALAR
a- Hastalrk Sebebiyle igten Qrkarma:
Hastahk ya da kaza sebebiyle meydana gelen gegici ig goremezliklerin altr aydan fazla sUrmesi ya

da (altt aydan 6nce olsa) devamh ig gdremezli$i Sosyal GUvenlik Kurumunca tespit edilmesi,
b- ihbar Onelleri:
1 ) Sugsuz Qrkarmalarda:
6 aydan az krdemi olanlara 2hafta,
6 aydan 1,5 yrla kadar krdemi olanlara 4 hafta,
1,5 yrldan 3 yrla kadar krdemi olanlara 6 hafta,
3 yrldan fazla krdemi olanlara 8 hafta,
6nceden ihbarda bulunmak garttlr.
ihbar sUreleri igerisinde igveren iggiye gUnde 2'ger saatlik yeni i9 arama izni vermek

mecburiyetindedir. Ancak ig arama iznini toplu kullanmak isteyen iggi, bunu igten ayrrlacagr g0nden
evvelki gtinlere rastlamak ve bu durumu igverene bildirmek zorundadrr

2) igveren isterse igginin ihbar 6nellerine ait Ucreti pegin ddemek suretiyle dnelin baglangrg
tarihinde igten grkarma iglemini yapabilir.

c- Krdem Tazminatlarr:
Kanunda belirtilen hallere ve kanunda belirtilen esaslarla ddenecek krdem hesabrndaki gUn sayrsr

40 gUndUr.
Ancak 11.08.1987 tarihinden sonra ige girenlere yasal s0re uygulanrr.
g- Emeklilik nedeni ile ig s6zlegmesini feshetmek isteyen iggi, ig s6zlegmesinin feshine ait

dilekgesine, ilgili sendika gubesinin "igginin emeklilik igin 1475 sayrh ig Yasasrnrn 14'nc0 madde esas ve
gartlartna g6re mUracaat etti$ini SGK'dan belgelemedi$i takdirde, ihbar 6nel tazminatrnl topluca
Maliyeye yattraca$rnt tekeffUl etti$ine" dair belge ekledi$itakdirde, ihbar 6nellerine uyma gartr aranmaz.
Emekli olmak igin sigortalthk sUresini veya prim 6deme glin sayrsrnr dolduramadrgr nedeniyle emeklilik
iglemini yaptrramayanlar, bu hususun anlagrlmasrndan itibaren 10 gUn iginde igyerine mUracaatlan
halinde eski haklarr ile tekrar ige ahnrrlar.

MADDE 63- MAZERETL| |$TEN AYRTLMALAR
Bu konuda mevzuat h0k0mleri uygulanrr.

MADDE 64- SU9LU 9TKARMALAR
lgbu toplu ig sdzlegmesinin disiplin cezalarr ile ilgili maddesinde tespit edilen esaslarla yaprlan igten

grkarmalar ile 4857 sayrh ig Kanununun 25tll'nci frkrasrna g6re yaptlan igten grkarmalardrr.

MADDE 65- oZEL giXAVerlen
a- Ozel gikayet, igginin memnuniyetsizlisini mucip bir halde bu durumu agrga vurarak belirtmesidir.

Bunlar iggilerin gahgma gartlartna ve igverenle olan mUnasebetterine dogrudan dogruya ve temelli bir
gekilde etki etmeyen nitelikteki hususlardrr. Bu takdirde, taraflar aga$rdaki usule gdre hareket ederler.

1) lggi igyeri amiri ile gdrugerek gikAyeti halleder. G6ri.igmeler sdzlUdUr.
2) i99i neticeden tatmin olmazsa, konuyu igyeri sendika temsilcisine bildirir. Temsilci durumu

igveren vekiliyle gOr0gUTNetice yazrh olarak tespit edilir ve taraflarca imzalanrr.
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3) ikinci kademede konu halledilmedigi takdirde gube yoneticileri ile igveren vekilleri g6rU9Ur.

4) Bu durumda da netice ahnmazsa, sendika genel merkezi ile Bagkanhk g6r09erek konuyu halle
gahgrrlar.

b- igbu gikayetlerin hakaret, iftira, asrlsrzihbar ve isnatlargibi yasal anlamda sugtegkil etmemesi
koguluyla gikayetinden dolayr higbir iggi sorumlu tutulamaz ve haklarrnda idari tedbir ve cezai kararlar
alnamaz.

MADDE 66- S6ZLE9ME giKAYEri
a- igbu sdzlegmenin uygulanmamasr ya da yanlrg uygulanmasr yUzUnden zarar goren sendika

Uyesi,
1) Durumu kendisine en yakrn igyeri sendika temsilcisine bildirir.
2) Temsilci acil hallerde durumu derhal igyeri amirine bildirir.
3) Temsilci acil olmayan hallerde gikAyeti bag temsilciye bildirir. Bag temsilci di$er temsilcilerle

g6rUg0r. $ikAyet haksrz gdrUl0rse, durumu gikAyeti yapana bildirir. Yerinde gorUlUrse mUgterek gdrUge
gdre igyeri amirine bildirir.

4) Konu gdzUmlenememigse, sendika gube ydneticileri do$rudan dolruya igveren vekili ile
g6rUgerek konuyu g6z0mlemeye galrgrrlar.

5) igyeri amiri gikiyeti reddederse durumu sendika gubesi kanahyla Sendika Genel Merkezine
bildirir.

6) Sendika Genel Merkezi de gikAyeti YUksek Disiplin Kuruluna iletir.
b- Sdzlegme gikayetinde bulunan iggiler, igbu gikayetlerinden dolayr sorumlu tutulamaz ve

haklarrnda idari tedbir ve cezai kararlar ahnamaz.

MADDE 67- UYU$MAZLTK
Taratlar bu toplu ig sdzlegmesi hUkUmlerinden bir veya birkagr Uzerinde uygulama veya yorum

uyugmazh$ rna dUgerlerse,
a- Uyugmazfik iddiasrnda olan tarafrn yapaca$r ga$rr Uzerine, ga$rryr takip eden 20 giin igerisinde

toplanarak uyugmazhk konusunu mUzakere ederler. igveren temsilcilerinden en az biri TUHiS'den
olacaktrr.

b- Toplantr sonunda anlagmaya varrlmrg ise anlagma tutana!r s6zlegme hUkmu olarak uygulanrr.
Anlagmaya varrlmamrg ise, taraflarrn yasal yollara bagvurma haklarr sakhdrr.

MADDE 68. KANUNA AYKIRILIK
igbu sdzlegme hUkUmlerinden birisinin kanuna aykrrrh$r sabit olursa sadece ilgili h0kUm

yUrUrl0kten dUger. Bu dUg09 s6zlegmenin tOm olarak yUr0rlOkten kalkmasr sonucunu do$urmaz.

MADDE 69- |BRANAME $ART!
igveren, iggilerden ibraname almak istedi$itakdirde igbu ibranamede iggiye yaprlan ddemelerin her

kalemi ayrt ayn gdsterilir. iggi igverenden ibranamede yazrh mebla$ kadar ibra edilmig sayllrr.

MADDE 70- gALtgMA BELGES| (eONSenviS)
igten ayrtlan ya da grkarrlan iggiye igveren tarafrndan;
a- Yaptrlr igin gegit ve mahiyetini,
b- ige baglayrg ve bitig tarihini,
c- iyi vasrflarr n r (suglu gr karmalar da y azlmaz),
gdsteren resimli ve tasdikli bir belge verilir.

MADDE 71- TE$EKKUR ARMAGATT VE TE$EKXUn eeLCeSi
Vukuu muhtemel kazalan onlemek igin vaktinde tedbir alarak bir felAkete mani olan ya da bir kaza

vukuunda fedakdrltk g6steren iggiler ile 0stUn bagarr ve liyakat gosterenler igyeri disiplin ve dantgma
kurulunun teklifi ve ANT Bagkanrnrn uygun gdrmesi ile br0t 10 (on) yevmiyeye kadar paraya da kargrhlr
hediye ile 6dUllendirilir. Bu sebeple igginin ziyana u$rayan giyim egyasr da aynen tazmin edilir.

igyeri disiplin ve danrgma kurulu lUzum gdrdU$U takdirde bu kabil iggiye 3 gUnU gegmemek Uzere
Ucretli izin verebilir.

Bu kabil iggiler igin igyeri disiplin ve danrgma kuruluna teklifler, igveren ve sendika temsilcileri
tarafrndan getirilir.

igyeri disiplin ve danrgma

//q
karanna taraflarda
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MADDE 72. TERFI VE ZAMANI
Terfi bekleme suresini dolduran iggiler Nisan ve Ekim aylarrnda terfi ettirilirler. Terfi iglemleri

aybagrndan gegerli olacakttr.
lgginin derece degigikligi nedeni ile dnceki derecesinde bekledi$i sUreler, yeni derecesinde gegmig

sayrlrr.

n|ADDE 73- EK 60eUe
lggilere mUktesep hak sayrlmamak ve bagka bir ddemeyi etkilememek kaydryla, ytlda bir defa

Mayrs ayrnda brUt 750 (yedi yUz elli) TL ek 6deme yaprlacaktrr. Bu 6deme ytl iginde galtgtlan sUre ile
orantrh olarak 6denir.

EK II'IADDE 1. REFAKAT
igginin bakmaya mecbur oldugu veya iggi refakat etmedi$i takdirde hayatt tehlikeye girecek anne,

baba, eg ve gocuklan ile kardeglerinden birinin a}tr kaza gegirmesi veya onemli bir hastaltSa tutulmug

olmasr hallerinde bu hallerin hekim raporu ile belgelendirilmesi garttyla istekleri Uzerine en gok 6 (altl)

aya kadar Ucretsiz izin verilebilir. Aynl gartlarda bu sUre bir katrna kadar uzattlabilir.

GEgiCi MADDE 1- AYRILANLARIN YARARLANMASI
Toplu ig sdzlegmesinin yUrUrlUk (baglangrg) tarihi ile imza tarihi arastnda taraf sendika Uyesi olup

da, ba$[ bulunduklarr kanunla kurulu kurum ve sandrklardan yaglrlrk, malullUk veya emeklilik aylt$t

almak veya toptan odeme almak amacryla ayrrlanlar veya yaghlrk aylt$t ba$lanmast igin dngdrtilen
sigortahhk suresini ve prim 6deme gtin sayrsrnr tamamlayarak kendi istekleriyle igten ayrtlanlar ile
muvazzaf askerlik nedeniyle ayrrlanlara, 4857 Sayrlr Kanun'un 2S'inci maddesinin 1/b. bendine g6re i9

s6zlegmesifeshedilen iggilerin kendilefine, 6lenlerin kanuni mirasgtlartna yUrUrlUk tarihi ile igten ayrtldt$t
veya 6lgm tarihine kadar olan sUre igin toplu ig sdzlegmesi farklartna iligkin bUtUn hak ve alacaklan bu

s6zlegmede tespit edilen miktarlar Uzerinden hesaplanarak daha 6nce 6denenlerin mahsubu yaptlmak

suretiyle 6denir.

GEgiCi MADDE 2-
Bu toplu ig S6zlegmesinin imza tarihi itibarr ile istihdam edilmekte olan iggiler; 8. D6nem igletme

Toplu ig Sdzlegmesinde bulundu$u gruptan 9. D0nem igletme Toplu lg Sdzlegmesinin 29. Maddesinde
yaprlan-degigililige bagh olaraf yUrUnUf tarihinden gegerli olarak yeni grubuna gegirilir. iggilerin eski
grup ve derecelerinde gegen sUreleri yeni grup ve derecelerinde gegmig saytltr.

cEgici MADDE 3- FARKLARIN ODENME ZAMANI
Toplu i9 sdzlegmesinin yUrUrlUk tarihi ile imza tarihi arastnda oluqacak Ucret ve diler tUm

6demelere iligkin farklar kurumun bUtge imkanlarr gdz 6nUne altnarak geciktirilmeden 6denecektir.
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EK-1 DisipliN cEzAsrNr cEREKT|REN riil ve HALLER

SUQLAR CEZASI
TEKERRUR SAYISINA GORE CEZALAR

1 2 3 4

1

G6reve kargr kayrtsrz ve g6reve
dUzensizlik gostermek ve ozursuz
olarak g6reve geg gelmek ve
o6revden erken avrr lmak.

Uyarma lhtar 1Y 2Y
igten

Qrkarma

2

lgverene ait arag gereg, makine ve
teghizatlarr tamim, yazrh talimat, 6rf,
adet ve usullere aykrrr olarak
kullanmak.

Uyarma lhtar 1Y 2Y lgten
Qrkarma

3

Kendilerine verilen koruma
levazrmatrnr ve giyim egyasrnl
igyerinde giymemek, i9 emniyeti ve
iggi sa$h$rnrn korunmasr bakrmrndan
yUrUrlUkteki mevzuat, tamim ve
talimatlara uvmamak.

Uyarma lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

4
MUracaat ve gikAyetlerin silsile yolu
ile vaprlmamasr,

Uyarma lhtar 1Y 2Y
lgten

Crkarma

5

lg esnasrnda arkadaglarrnr gereksiz
yere meggul etmek, etrafr rahatsrz
edecek gekilde ve nezaket
kurallarrna aykrn bigimde
hareketlerde bulunmak, gahgma
saatleri igerisinde kitap, gazete,
mecmua gibi yayrnlar okumak
veyahut 6zel ya da kendisine
verilenlerden bagka iglerle meggul
olmak, ig sahipleri ve gorev
nedeniyle gelenlerin drgrndaki
kigilerle igbagrnda g0rUgmeyi
ahskanhk haline qetirmek.

Uyarma lhtar 1Y 2Y lgten

Qrkarma

6
Hizmetin 6zelli$i ve g6revin
gerektirdi!i hususlar ile bunlara iligkin
kural ve kaidelere aykrrr davranmak,

Uyarma lhtar 1Y 2Y
igten

Qrkarma

7
lgyerlerindeki malzeme ve krrtasiyeyi
israf etmek.

Uyarma ihtar 1Y 2Y lgten
Crkarma

8
lg saatlerinde izinsiz olarak bagka
krsrm ve servislere qitmek. Uyarma intar 1Y 2Y

lgten
Crkarma

9

Odeme gUcrinUn Uzerinde borglanma
ve borglarrnr zamanrnda
Odemeyerek, hakkrnda yasal yollara
basvurulmasrna neden olmak,

Uyarma lhtar 1Y 2Y igten

Qrkarma

10
lg sa$lr$r ve gUvenli$i kurallarrna
uymamakta rsrar etmek ve ig
qUvenli6ini tehlikeye dUsUrmek.

Uyarma lhtar 1Y 2Y lgten

Qrkarma

11

Mahiyetindeki personel ile
Bagkanlrk'a ait egya, arag, malzeme
ve levazrmatr 6zel iglerde kullanmak,

Uyarma lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

12

19 arkadaglarryla gegimsizli!i
alrgkanhk edinmek, ig sahipleri ile
mahiyetindeki personele kargr kaba
davranrslarda bulunmak,

lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

13
lgyerinde amire saygrsrzhk etmek, lhtar 1Y 2Y lgten

Qrkarma

14
19 saatleri iginde gorevinden izinsiz
avrrlmak. lhtar 1Y 2Y

lgten
Crkarma

15
Bir igleme ait evrak ve belgeleri kasrt
olmaksrzrn kaybetmek ya da ziyana
udratmak.

lhtar 1Y 2Y lgten

Qrkarma

16
Gerekli olmadrgr halde ig iligkilerde
merci agrmrnda bulunmak, kendisine
verilen yetkidrsrnda is vapmak.

lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma
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SUQLAR CEZASI
TEKERRUR SAYISINA GORE CEZALAR

1 2 3 4

17

Amirlerine veya kendisi ile birlikte
gahganlara vazifesinin gdrUlmesi
srrasrnda zorluk grkarmak,

lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

18
19 saatinde uyumak ve ige muntazam
devam etmemek.

lhtar 1Y 2Y
lgten

Crkarma

19

Hastah$r sabit olmadr$r halde
hastah$rnr ileri sUrerek igini
yapmaktan kagrnmak, hastahk
halinde gOreve gelmedi$i durumlarda
amiri haberdar etmemek,

lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

20

Saat kartrnr veya devam imza f6yUnri
bulunmasr gereken yerlerden alarak
yanrnda tagrmak veya imha etmek,
ya da kart veya imza fdyUnU
zamanrnda imzalamamak,

lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

21
lg sahiplerini sebepsiz yere
bekletmek veya kendilerine iligkin
islerin sonucu hakkrnda biloi vermek.

lhtar 1Y 2Y lgten
Qrkarma

22
lstihkak sahiplerinin istihkaklarrnr
sebepsiz olarak zamanrnda tahakkuk
ettirmemek

lhtar 1Y 2Y
lgten

Qrkarma

23
Kabul edilebilir dzrU ve izni
olmaksrzrn bir gUn gOreve
oelmemek.

1Y 2Y
lgten

Qrkarma

24
Bagkanlk'rn vazite itibarryla
mUnasebette bulundu$u ig
sahiolerinden borc oara almak,

1Y 2Y
lgten

Qrkarma

25

G6revi gere$i kendisine tevzi edilen
veya Bagkanlrk'a ait her tUrlU
krymetlerin bakrm ve korunmasrnda
qerekli olan ihtimamr qdstermemek.

1Y 2Y
lgten

Qrkarma

26

Muayyen mUddet igerisinde
bitirilmek Uzere verilen vazifeleri
hakh bir nedeni olmadr$r halde
bitirmemek.

1Y 2Y
lgten

Qrkarma

27
Resmi muamelelere ve kayrtlara
avkrrr biloivermek. 1Y 2Y

lgten
Crkarma

28
Mahiyetindeki personele, mesai
arkadaglarrna veya i9 sahiplerine
hakaret etmek.

1Y 2Y
lgten

Qrkarma

29
Mesai haricinde izinsiz igyerine
qirmek. 1Y 2Y

lgten
Crkarma

30
Hizmetin ozelli$i ve gorevin
gerektirdi$i hususlar ile bunlara iligkin
kural ve kaidelere kasrth olarak aykrrr
davranmak.

2Y
lgten

Qrkarma

31

Bagkanlrk'rn mUsaadesi olmadan
Bagkanlk mevzuunda (sendika
yoneticileri drgrnda) demeg ve
yavrnda bulunmak,

2Y
lgten

Qrkarma

32
Kabul edilebilir 6zr'i ve izni
olmaksrzrn bir ay iginde arahkh
olarak 2-4 gUn qoreve oelmemek.

2Y
lgten

Qrkarma

33

Kanun, TOzUk, Y6netmelik, karar ve
emirlerde belirtilmig bulunan g6revleri
hakh veya mUcbir sebep olmaksrzrn
vaomamak veva eksik vaomak.

2Y
lgten

Qrkarma

34
lstihkak sahiplerinin istihkaklarrnr
bilerek zamanrnda tahakkuk ve
tediye etmemek ta da edilmesine

2Y
lgten

Qrkarma
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SUQLAR CEZASI
TEKERRUR SAYISINA GORE CEZALAR

1 2 3 4
mani olacagr Ril ve hareketlerde
bulunmak,

35

G0revle ilgili resmi belge, arag ve
geregleri gOrevin sona ermesine ve
Bagkanhkga yazl olarak
istenmesine radmen oeri vermemek.

2Y lgten
Qrkarma

36
Edep ve ahlika aykrrr hareketlerde
bulunmak ve sOzler sarf etmek.

2Y
lgten

Crkarma

37

Bagkanlk ve mensuplarr hakkrnda
gergele aykrn gikdyet, ihbar, isnat ve
iftirada bulunmak, Bagkanhk'rn ig
disiplinini bozacak gekilde
krskr rtmalara oirismek.

2Y
lgten

Qrkarma

38

lgverenin malr olan veya emaneti
altrnda bulunan makineleri, teghizatr
vesair ve maddeleri kasrt ve ihmal
sonucunda 30 gUnlUk Ucretinin
altrndaki nispette hasara u$ramasr
halinde tanzimi ile birlikte 3 yevmiye
kesilmesi cezasr uyqulanrr.

2Y
igten

Qrkarma

39

GUnlUk normal gahgma sUresi
igerisinde bitirilebilecek igleri fazla
galrgma Ucreti almak amacryla
aksatma.

2Y
lgten

Qrkarma

40

Saat kartrnr veya devam imza fOyUnU
bagkasr adrna imza etmek, vazifede
bulunmadr$r halde kart veya fOyU
basmak veva imzalamak,

2Y
lgten

Qrkarma

41

lzinli veya kabul edilebilir 6zt1)
olmaksrzrn ardr ardrna 2'4 gUn ya da
bir ay igerisinde arahkh olarak 5-7
oUn qOreve qelmemek.

2Y
lgten

Qrkarma

42

Do$rudan dolruya veya aracr ile
hediye istemek, g6revi srrasrnda
olmasa dahi ig sahipleri ile emrindeki
personelden hediye almak ya da
bunun drgrndaki ikramlarr kabul
etmek.

2Y lgten
Qrkarma

43

Kendi g6revi veya ba$h oldu$u
kurum ile ilgili gahrslardan dogrudan
do$ruya veya aract ile her ne ad
altrnda olursa olsun elkar saOlamak,

2Y lgten

Qrkarma

44
lg sahiplerine veya ig arkadaglarrna
g6revi srrasrnda fiili saldrrrda
bulunmak.

2Y lgten
Qrkarma

45
Amirlerinin usul mevzuat dAhilinde
verdikleri emri verine oetirmemek.

2Y
lgten

Crkarma

46
Bagkanhk'rn zarannt gerektirir bir
yolsuzlu$u bildigi halde Ustlerini
yazrlr olarak haberdar etmemek.

2Y
lgten

Qrkarma

47
lgyerinde gOrevli bulundu$u srrada
kumar ovnamak. 2Y lgten

Crkarma

48

MUfeftiglerin sorulanna veya
raporlanna ciddi bir sebep ve
mazeret olmaksrzrn mUddeti iginde
cevap vermemek, s6z konusu
yetkililerin isteyecekleri evrak nakit
ve ayniyatr g6stermemek ya da
saydrrmamak,

2Y lgten

Qrkarma

49
lgyerinde dikkatsizlik ve ihmalden
dolayr yangrna sgtlebiyet vermek, 2Y lgten

Crkarma
/
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TEKERRUR SAYISINA GORE CEZALAR

yangrn esnasrnda tamim ve
talimatlarda belirtilen gekilde hareket

YUkUmlU bulundu$u halde devir ve
teslim iglemlerini tamamlamadan

G6revin yerine getirilmesinde keyfi
olarak veya garcz yahut kin
dolayrsryla kigilerin gereksiz gekilde
yarar ve zaranil hedef tutan
davranrslarda bulunmak

Kasrt veya ihmal yUzUnden igin
emniyetini tehlikeye dUgUrmek,
igverenin mal veya malr olmayrp da
emaneti altrnda bulunan makineleri.
techizat vesair egya ve maddeleri 30
gUnlUk Ucretinin tutarr ile
ddeyemeyecek derecede ziyana
u$ratmak (igbu hasarr Disiplin ve
Danrgma Kurulu tespit eder. Kurul
gerekli g6r0rse bilirkigiye

lgten

Qrkarma

izin almaksrzrn ve megru
bir mazerete dayanmaksrzrn ardr
ardrna 5 iggUnU veya bir ay iginde
arahkh olarak 8 iggUnU igine devam

Bagkanhk'a ait mallan satmak,
igletmek, kiraya vermek suretiyle

kasten yangrna sebebiyet
verecek fiil ve davranrglarda

Gizli tutulmasr gereken srrlarr
agrklayarak Bagkanhk'rn hUkmu

Bagkanlrk'a ait evrakr, kayrt ve

Bagkanhk'rn ahm satrm, artrrma ve
eksiltme iglerine hile karrgtrnldr$r

vekili veya amirlerine fiili

veya vekilinin yahut bunlann
aile Uyelerinden birinin geref ve
namusuna dokunacak s6zler sarf
etmek veya davranrglarda bulunmak
yahut igveren ve vekili hakkrnda
geref ve haysiyet krncr asrlsrz ihbar
ve isnatlarda bulunmak
lgginin, igverenin emniyetini
suiistimal etmesi igyerinde hrrsrzlrkta
bulunmasrndan dolayr 7 gUnden
fazla hapis cezast ile
cezalandrrrlmasr veya cezasl tecil
edilmeyen bir sug iglemesi,

inin, igledi$i (geref ve haysiyet
krncr suglar harig)rpir sugtan dolayr 6
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SU9LAR CEZASI
TEKERRUR SAYISINA GORE CEZALAR

1 2 3 4
edilmesi ve bu cezanrn tecil
edilmemesi.

64

lg s6zlegmesinin esash noktalanndan
biri igin gerekli vasrflar veya gartlar
kendisinde bulunmadr$r halde,
bunlarrn kendisinde bulundu$unu ileri
sUrerek isvereni vanrltmak.

lgten

Qrkarma

Not: Beg yrl igerisinde aynr derecede cezayt gerektiren fakat ayn fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalanntn
3'UncU uygulamasrnda da bir derece aflr ceza verilir.
Kusurlu bir eylem ve davranrgrn bu toplu ig sdzlegmesinde yer alan disiplin suglarrndan birine uygulanmasr, bu
eylem ve davranrgrn cezasrz brrakrlmasrnr gerektirmez. Bu durumda cezalandrrmayr gerektiren fiil ve davranrg
hangisuga yakrn gortllurse o suga iligkin ceza verilir.
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EK.2 KORUYUCU MELBUSAT

KULLANILMASI GEREKEN YERLERKigisEL KoRUMA ARA9LART

KoRUYUcU cOzlUrlen
Parga ve gapaklara kargr koruyucu
g0zlUkler.

Kesme, zrmba, pergin, kalafat, raspa ve kuru taglama gibi
iglerde gahganlar.

lsrya, rgrna ve srgrayacak pargaya kargr
koruvucu o6zlukler.

Erimig maden iglerinde galtganlar. (d6kum vb.)

Zararl srvrlara kargr koruyucu g6zlUk. Asit veya kostik maddelerle galtganlar.

Gaz, duman ve bu$ulara kargt koruyucu
gOzlUkler.

Gdzleri rahatsrz eden gaz, duman ve bu$ulu iglerde galtganlar.

Kaynak g0zlu$u. Oksijen kayna!r, elektrik kayna$t, kesme ve ocak igleri veya
benzeri fazla rgtklt iglerde galtganlar.

BARET
Qarpma ve dUgmelere kargr koruyucu
baret. Baglarrna bir cisim dUgmesi, garpmast veya vurulmast tehlikesi

olan islerde calrsanlar.
Elektrik garpmalanna kargr koruyucu baret. Elektrik garpmasr tehlikesi olan iglerde galtganlar.

KORUYUCU ELB|SELER
lsrya kargr koruyucu OnlUk. Agrk ateg kargrsrnda, ocak Onunde ktzgtn veya erimig

madenlerle gahganlar.

Zararh srvrlara kargr koruyucu 6nlUk veya
elbise.

Asitler veya kostiklerle galtganlar.

Radyo aktif maddelere kargr koruyucu
0nlUk.

Radyasyon ve r6ntgen (X-RAY) tgtnlartna manJz kalabilecek
iglerde gahganlar. (NDi Atolyesi vb.)

Mugamba 6nlUk. Sulu ortamda galt ganlar.

ELDiVENLER
Lastik eldiven. Zehirleyici, tahrig edici, zararh stvtlar ile ve su ile galtganlar.

Radyoaktif maddelerden koruyucu eldiven. Radyo aktif ortamda galtganlar.

Kaynakgr eldiveni. Oksijen veya elektrik kayna$t ile kaynak kesim iglerinde
cahsanlar.

lsrdan koruyucu eldiven. lsrdan ellerine zarar gelebilecek maddeler ile ve bu ortamda
gahganlar. (dOkrim, srcak demircilik tstl iglem vb.)

So$uktan koruyucu eldiven Qok soluk hava gartlartnda galtganlar.

Yriksek gerilimden koruyucu eldiven. YUksek gerilim hat ve trafolarrnda gahganlar.

Mekanik agrndrrrcrlara kargr koruyucu
eldiven.

Bu tUr igleri yapanlar. (Kaportact, armador, metal igleri vb.)

AYAKKABILAR
Qelik maskarath ayakkabr. Aya$rna a$rr bir geyin dUgmesi, garpmasr tehlikesi olan iglerde

galrganlar.

Lastik gizme. Sulu ve gamurlu ortamda gahganlar.

Elektri$e kargr izoleli ayakkabrlar. Elektri k ga rpmas I na maruz kalabilecek iglerde gah gan lar.

Yaprgturmah veya dikigli lastik tabanlr
ayakkabrlar.

/t
Krvrlcrm tehlikesiolan ve basrldr$r yereza'ar verme ihtimali
olan iglerde galrganlar. (ugak g6vdelerinde patlayrcr ve
parlayrcr ortam)
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Bot veya postal. Agrk hava da galtganlar. (ingaat vb.)

Tahta tabanh ayakkabr. Erimig maden, srcak, yrprattct, agtndtrtct ve kemirici benzeri
maddelerle gahganlar. (ddkUm hadde vb.)

SiPERLiK
YUz siperi. Kimyasal ve metalik srgramalar ile krvrlcrmlara kargr yuzun

korunmasr gereken iglerde gahganlar. (taglama vb.)

Kaynakgr yUz siperi. lGynak iglerin de galrganlar.

SOLUNUM KORUYUCULARI
Filtrelitoz maskesi. Tozlu ortamlarda gahganlar. (Tabanca ile her tUrlU yaprlan

boya igleri)

Tam y0z veya yanm yUz sUzgegli gaz
maskesi.

Zehili ve rahatsrz edici gaz, duman ve aeresol ihtiva eden
ortamda galrganlar. (kapah yerdeki boya igleri ilaglama igleri
v.b.)

Basrngh temiz hava gaz maskesi, hortumlu
temiz hava maskesi, oksijen Uretimli
solunum cihazr.

Tabii solunum ortamr olmayan ortamlarda gahganlar.

AQIKLAMA:
1- Kigisel koruyucu melbusat ve teghizatlann ahmrnda ig sa$h$r ve gUvenli$i kurulunun belirleyecegi kigi veya
kigiler bulunmahdrr.
2- Kigisel koruyucu melbusat ve teghizatlann temininde, ig sa$h$r ve gUvenligi kurulunun kabul edece$i nitelikte
TSE ve DIN normuna uygunluk gartr aranrr.
3- Yukartdaki cetuelde agtklanan kigisel koruyucu melbusat ve teghizatrn drgrnda; i9 yerinin 6zelligine, yaprlan
ige ve teknolojik geligimlerin icaplanna g6re gerekli olabilecek her t0rlU malzeme ve teghizat igyeri ig saghgr ve
gUvenligi kurulunca belirlenir.

D|GERLER MELBUSAT TECHiZATLAR
Kulak koruyucu. (baghk, kulakhk veya
kulak trkacr)

GUrUltUlU yerlerde galganlar. (kompresOr, jenerat6rlU yerler
vb.)

Baghklar. Alnr, yanaklan ve yUzU krvrlcrma, erimig metale, frrlayan
pargalara ve krymrklara maruz kalabilecek iglerde gahganlar
(d0kUm, metal kesme v.b.)

Emniyet askrsr ve kemerleri. DUgme tehlikesi olan yerlerde gahganlar. (ingaat, seren, radar
direklerivb.)

Yanmaz malzemeden yaprlmrg tozluk. Erimig maden srcak yrpratro ve kemirici maddelerle gahganlar.
(d6kUm, hadde vb.)

Yangtna kargr koruyucu itfaiye elbisesi. Yangr n sdndUrme iglerinde gahganlar.

Ya$murluk. Agrk havada ya$mur alttnda gahganlar ile bu tUr ortama maruz
kalanlar.

Baghkh mugamba tulum. Kapalr ortamda, agtn su, buhar ve sis bulunan yerlerde
galrganlar.

igi mUflonlu baghkh kumag gocuk veya
parka.

SUrekliolarak agrk havada veya kapah dahi olsa so$uk bir
derecede gahgmasr ve bu durumun de$igtirilmemesizorunlu
bulunan yerlerde gah ganlar.
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MSB-ANT BA$KANLIGI EK 3/A
1. ALTI AYDA
101 .04.2017 -30.09.201 7)
UYGULANACAK UCRET
GETVEL|(TUGUN)

DERECE

BEKL.
YILI 3. GRUP 2. GRUP 1. GRUP

1 1 98,97 98,87 98,87
2 1 98,87 102,85 103,32

3 1 98,87 103,24 103.72

4 1 102,36 103,32 104.12

5 1 102,54 103,72 104,51

6 1 102,74 104,12 104.91

7 1 102.92 104,51 105.31

8 1 103.20 104,91 105.72

I 1 103,32 105,05 105,86
10 1 103,86 105,46 105,98
11 1 104,02 105,86 106,12

12 'l 104,20 105.98 106,26
13 2 104,38 106.12 106,39

14 2 104,55 106,26 106,51

15 2 104,73 106,39 106,66
16 2 104,89 106,51 106,79

17 2 105,06 106,66 107,18

18 2 105,24 106,79 107,50

19 2 105,41 106,92 109,00

20 2 105,60 107,31 110,00

21 2 105,76 108,50 11 1,00

22 2 105,94 109,00 111,62

23 2 106,21 110,00 114,20

24 2 107,50 11 1,00 116,84

25 2 107,50 112,36 1 19,59

26 2 107,60 114,97 122,66

27 2 110,05 117,59 126,08
28 2 112,53 120,54 129,52

29 2 1 15,08 123,58 133,25

30 2 117,72 127,02 137.08
31 3 120.63 130,70 140,96
32 3 123,72 134,36 145,00

33 3 127,23 138,17 149,39

34 3 130,88 142,17 153,85

35 3 134,61 146,28 158,49
36 3 138,44 150,64 163,26
37 3 142,41 155.21 168,16
38 3 146,51 159,85 173,14

39 3 150,88 164,64 178,34

40 3 155,46 169,57 183,73

41 3 160,12 174,68 189,21
42 3 164,93 179,88 194,89
43 3 169,85 185,32 200,76
44 3 174,99 190,89 206,77
45 3 180,12 196,60 212,96
46 @ 185.62,., 202,47 219,35
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MSB-ANT eegXA1.lLt6r EK 3/B
2. ALTI AYDA
101 .10.2017-31 .03.20 1 8)
UYGULANACAK UCRET
ceweli(rucUn)

DERECE

BEKL.
YILI 3. GRUP 2. GRUP 1. GRUP

1 1 103,81 103,81 103,81

2 1 103,81 107,99 108,49

3 1 103,81 108,40 108,91

4 1 107,48 108,49 109,33

5 1 107,67 108,91 109,74

6 1 107,88 109,33 1 10,16
7 1 109,07 109,74 1 10,58

8 1 108,36 1 1 0,16 111,01

I 1 108,49 110,30 111,15

10 1 109,05 110,73 111,28

11 1 109,22 1'11,15 111,43

12 1 109,41 111,28 111,57

13 2 109,60 111,43 111,71

14 2 109,78 111,57 111,84

15 2 109,97 111,71 111,99
16 2 1 10,13 111,84 112,13

17 2 1 10,31 111,99 112,54

18 2 1 10.50 112,13 112,88

19 2 1 10.68 112,27 114,45

20 2 1 10.88 112,68 1 15,50

21 2 111,05 113,93 116,55
22 2 111,24 114,45 117,20
23 2 111,52 1 15,50 119,91

24 2 112,88 116,55 122,68

25 2 112,88 117,98 125,57

26 2 112,98 120,72 128,79

27 2 1 15,55 123,47 132,38

28 2 1 18,16 126,57 136,00
29 2 120,83 129,76 139,91

30 2 123,61 133,37 143,93

31 3 126,66 137,24 148,01

32 3 129,91 141,08 152,25

33 3 133,59 145,08 156,86

34 3 137,42 149,28 161,54

35 3 141,34 153,59 166,41

36 3 145,36 158,17 171,42

37 3 149,53 162,97 176,57

38 3 153,84 167,84 181,80
39 3 158,42 172,87 187,26

40 3 163,23 178,05 192,92

41 3 168,13 183,41 198,67
42 3 173,18 188,87 204,63
43 3 178.34 194,59 210,80
44 3 183,74 200,43 217,11

45 3 189,13 206,43 223,61

46 @ 194,90 212,59 230,32
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