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MADDE {. TARAFLAR VE TANIMLAR
TARAFLAR:
Bu igletme Toplu ig Sdzlegmesinin Taraflarr, TUrk A!rr Sanayii ve Hizmet SektdrU Kamu igverenleri

Sendikasr (TUHiS) ile Turkiye Harb Sanayive Yardrmcr igkollarr iggileri Sendikasr (TURK HARB-I$) drr.
TANIMLAR:
igbu Toplu ig Sdzlegmesi metninde gegen;
"i$VEREN", MSB Akaryakrt ikmalve NATO POL Tesisleri igletme Bagkanlr$r (BA$KANLIK)'nr,
'|$VEREN SENDilGSl", Tiirk Agrr Sanayii ve Hizmet SektorU Kamu igverenleri Sendikasr

(TUHIS)'nr,
"SENDiKA", TUrkiye Harb Sanayive Yardrmcr igkollarr iggileri Sendikasr (TURK HARB-i$)'nr,
'$UBE', TUrkiye Harb Sanayi ve Yardrmcr lgkollarr iggiled Sendikasr (TURK HARB-i$)'na ba$h

gubeleri,
'igYERi', igbu Toplu ig S6zlegmesinin kapsam maddesinde belirtilen igveren Bagkanlrk'a ba$h

igyerlerini,
.TAMFLAR", Bu Toplu ig S6zlegmesini akdeden iggive igveren Sendikalarrnr,
"igVfRfru VEKILi', igyerlerinde igveren adrna hareket edenleri,
*UYE', igverene balh igyerlerinde gahgan taraf sendika Uyelerini,
ifade eder.

MADDE 2. YI.IRURLUK VE SURE
Bu igletme toplu ig s6zlegmesi01.04.2015 tarihinden gegerli olmak ve 31.03.2017 tarihinde sona

ermek Uzere 2 yrl sOre ile yUrUrlU$e konmugtur.

MADDE 3- KAPSAM
igbu toplu ig s6zlegmesi igin niteli$i ve yUrUtUmU bakrmrndan igverenin TUrkiye'de kurulu ve

bundan sonra aynt ig kolunda kurulacak olan bUt0n igyerlerini ve bunlara yardrmcr ig niteli$indeki
igyerlerini kapsar.

Ancak, mekez ve tagra tegkilAtrndaki gube mUdUrleri, igletme mUdUrleri ve depo mUdUrleri,
m0stakil tank giftlikleri ve pompa istasyonlarrndaki mali sorumlulu$u bulunan, sevk ve idare ile gdrevli
idareci iggiler, merkez ve b6lge merkez mUd0rlUklerindeki bUro hizmetlerinde (mali ve idari iglerde)
g6revli idareci iggiler bu sdzlegmenin kapsamr drgrndadrr.

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

tarihinden sonra Uye olanlar ise Uyeliklerinin taraf iggi sendikasrnca igverene bildirildigi tarihten itibaren
yararlanrrlar.

Bu s6zlegmenin imzast strastnda taraf iggi sendikasrna Uye bulunmayanlar, sonradan igyerine girip
de Uye olmayanlar veya imza tarihinde taraf iggi sendikastna 0ye bulunup da aynlanlar veya
gtkarllanlartn sdzlegmeden yararlanmalarr, bu s6zlegmenin tarafr iggi sendikaslna dayanrgma aidatr
ddemelerine ba$hdtr. Dayanrgma aidatr Odemek suretiyle toplu ig s6zlegmesinden yararlanma talep
tarihinden gegerlidir. Dayantgma aidatr miktarr, sendika tUzU$Unde belirtilen miktar kadardrr.

igveren kapsam drgr yevmiyeli personele de igbu s6zlegmedeki haklarr uygulayabilir.

MADDE 5- igVERENiN SEVK VE IDARE yETKiSi
a- Bu toplu ig s6zlegmesinin hUkUmleri ile agrkga de$igtirilmig veya srnrrlanmrg bulunan haller

dlgtnda igverenin s6zlegmenin yUrtirlUk tarihinden 6nce haiz oldu!u bUtUn hak ve yetkilerini taraf sendika
kabul eder.

b- Qaltgma ve istihsal metotlan, istihsal dlgUleri ve gahgma zaman ve kalite standartlarrnrn; Tegkitat
ve kadrolartntn tespiti ile uygulanmasr; kuruluglarrn yerlerinin tayini; makine ve teghizatrn tadil ve tevzive
yerlerini de$igtirme kalite kontrolleri ig programlannrn, fiyatlarrnrn tanzim ve tadili imalat nevi usul
prensipleri, sattg ve reklam faaliyetleri ile stok seviyelerinin ve igyerlerindeki verimli gahgma igin
iggUcUnU tespit ve tadil etme, iggi ahnmasrnda tercih, sevk ve idareci ve nezaretgi personelin segimi,
randtman ve verimlilili kendi gayesine uygun bir tazla hazrrlayrp bu hususta gereken tedbirleri almak,
igin icap ettirdi$i miktar ve nitelikte i99i istihdam etmekte, disiplinin muhafazasr izinlerin igin ozelligine
g6re tanzimi gibi igin ve igyerinin idaresine taalluk eden sair bUtUn hususlar igverene aittir. igveren bu
konularda bUtlin tedbirleri alabilece$i gibi gerektiginde gegici g6revle iggilerin meslekleri ile mtitenasip
olabilecek yurt iqi ve yurt drgr yerlere gdndermek yetkisine sahiptir. _ n I rt l'-d H/ ot&/



c- igveren, 6356 sayrl Sendikalar ve Toplu ig S6zlegmesi Kanunu gere$ince Genel Kurullannl
delege ile yapan Sendika $ubelerinin, sorumluluk alanrnda bulunan tUm Uyelerin oy kullanmalannt
sallayacak gekilde igyerlerinde delege segimi yapmalarrna imkanlar OlgUsUnde ve igyeri faaliyetlerini
aksatmadan mtisaade eder.

MADDE C. UVEI|X A|DATI M|KTARI
igveren Vekilleri;
a- Yasalar gere$ince kesmek zorunda olduklarr Sendika Uye ve dayanrgma aidatlarrnt, Ucretlerin

6denmesi srrasrnda bordrolanndan kesmekle,
b- On gtin iginde sendikanrn T.C. Ziaat 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 nUsha banka dekontunu sendikanrn, inkrlip Sokak No: 20 Krzrlay/Ankara adresindeki Genel

Merkezine g6ndermekle,
2) Uye ve dayanrgma aidatr kesilen iggi sayrlannr ve toplam kesinti tutannr aynr adrese ve ilgili

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

MADDE 7. SEND|KA YoruETiCiICNi
a- igveren vekilleri ile g0rUgme:
Sendika ve gube bagkan veya ydneticileri aynr igyerinde gahgsrn veya gahgmasrn, igveren

vekillerinden randevu alarak ig saatleri ddhilinde igveren vekilleri ile gdrtigUrler.
b- iggilerle gdrUgme:
Sendika ile gubenin bagkan ve ydneticileri igyerinin girig, grkrg ve igyeri dahili kurallanna uymak

sureti ile igyerine girer. Bunlar veya igyerinde gahgan ydnetici ve temsilciler igveren vekilinin
muvafakatini almak suretiyle iggilerle i9 saatlerinde mUnferiden, 6$le paydoslarrnda topluca gdrUgUrler.

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

iste$i ile gahgtr$r igyerinden ayrrlan iggiler bu gdrevlerinin segime girmemek, yeniden segilmemek veya
kendi istekleri ile gekilmek suretiyle son bulmasr halinde, ayrrldrklan igyerlerinde ige yeniden
ahnmalarrnr istedikleri takdirde igveren talep tarihinden itibaren en geg bir ay iginde bu iggilerin o andaki
gartlarla eski iglerine veya eski iglerine uygun bir di$er ige, di$er isteklilere nazaran Oncelik vererek
almak zorundadrr. Bu gekilde yeniden ige ddnen eski y6neticiye verilecek 0cret emsallerinin aldr!r
Ucrettir. Bu hak sendikadaki ydneticilik g6revinin sona ermesinden baglayarak Ug ay iginde kullanrlabilir.
Bu takdirde igqinin eski krdem haklan ve Ucreti sakhdrr.

MADDE 8. SENDIKA TEMSILC|LER|
a- Tayinler:
Sendika, igyerinde gahgan Uyeleri arasrndan biri bag temsilci olmak 0zere, 6356 sayrh Sendikalar

ve Toplu i9 Sdzlegmesi Kanunu'nun 27. maddesinin gerektirdi$i sayrda iggiyi, igyeri sendika temsilcisi
olarak tayin eder. Bu konuda yaprlan tayinler ile her tUrlU de$igiklikler yazrlr olarak igverene bildirilir.

b- Qahgma UsulU:
1) igveren, B6lge Merkezleri, Ana Depolar ve devamlr olarak 50'den fazla igginin gahgtr$r diger

bUtUn igyerlerinde bir temsilci odasr, 50'den az iggi gahgtrran igyerlerinde ise bir dolap, mUmktin oldugu
takdirde oda, mUmklrn 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 g'uncu madde esaslanna g6re hazrrlanan n6bet cetvelleri
temsilciler kurulu karan ile tespit edilir ve ndbet cetvelleri igverene bir defaya mahsus bildirilir. Bir
deligiklik olursa de$igiklik igverene hemen haber verilir ve bir nUshasr da sendikanrn ilAn panosuna
asrlrr.

3) igveren ya da vekilinin sendika temsilcileri ile yapaca$r g6rtigmeler i9 saatleri iginde yapllrr.
4) Sendika temsilcileri igyerinde zuhur eden ani ve acil vakalarda mesai saatinde dahi olsa durumu

kendisinin ba$lt bulundu!u en yakrn amirine bildirmek amacr ile igbagrndan ayrrlabilecektir.
c- ig GUvenli$i:
1) igyeri sendika temsilcileri ile sendikanrn igyerinde galrgan y6neticileri, suglu grkarmayr gerektiren

sebepler dtgtnda bir sebeple ve temsilcilik ve y6neticilikleri sUresince igten grkanlamazlar. Sendika
ydnetici ve temsilcileri yUklendikleri sendikalfaaliyetleri yerine getirmek igin gdstereceklerifaaliyetlerden
dolayr tecziye edilemezler. 38W@d&t



2) Temsilcilerin ig gUvenli$i hakkrnda yasa hUkUmleri uygulantr.
Sendika temsilcileri ve igyerinde galrgan ydneticileri igyerindeki diler bir ige veya Uniteye 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 ydneticiler igin uygulanmayacaktrr. Ancak bu kigilerin gahgtr$r seksiyonun tamamtyla
kapatrlmasr halinde igyerinde bagka bir bdlUmde gdrevlerine ve ehliyetlerine uygun bir i9 (Ucretlerinde
indirim yaprlmaksrzrn) teklif edilecektir.

igyerinde galrgan sendika ydnetim, denetim, disiplin kurullarr bagkan ve 0yeleri ile igyeri sendika
temsilcileri ve yukarrda belirtilen y6neticileri srrf sendikal faaliyetleri nedeni ile cezalandrrrlamaz ve ig
sdzlegmeleri bu nedenle bu gdrevleri sUresince sona erdirilemez. Bu y6netici ve temsilciler nzalarr
drgrnda meslekleri ile ilgili olmayan bir ige nakledilemezler, temsilcilerin teminatr ile ig akitlerinin feshi
konusunda yasal hUktimler uygulanrr. Ydneticilerde aynr h0kUmden yararlanrrlar.

MADDE 9- SEND|KAU IZ|NIEN
a- Bag temsilci izni:
Sendika bag temsilcisine, temsilcilik gdrevlerinin gerektirdi$i faaliyetlerde bulunabilmesi igin

agagrda dUzenlenen gekilde Ucretli izin verilir.
isyeri isci Mevcudu

01-50 igEi galrgtrran igyerinde
51-200 iggi gahgtrran igyerinde
201-500 igEi gahgtrran igyerinde
500'den fazla iggi galrgtrran igyerinde
Bag temsilci gUndUz vardiyasrnda galgtrrrlrr. Bag temsilcinin izin sUresini igyerinde gegirmesi

asrldrr. Ancak sendika mekezinin, gube veya b6lge temsilcili$inin igverene yapaca$r yazrlr veya
sonradan yazr ile do$rulamak kogulu ile s6zl0 ga$rrsr Uzerine bu s0re ga$rr yaprlan yerde de
gegirilebilir.

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

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

isyeri iQci Mevcudu

01-50 igEi gahgttran igyerinde
51-200 iggi gahgttran igyerinde
201-500 iqgi gahgtrran igyerinde
500'd en fazla iggi galrgtrran igyerinde

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

genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantrlara katrlmalarr igin sendikanrn yazrlr talebi uzerine aga$rda
dUzenlenen gekilde Ucretli izin verilir.

isveri isci Mevcudu

01-50 igEi galtgttran igyerinde
51-100 igEi gahgtrran igyerinde
101-200 iqgi gahgtrran igyerinde
201 -500 iggi gahgtrran igyerinde
501-1000 igEi gahgttran igyerinde
1000'den fazla iggi gahgtrran igyerinde iggi sayrsrnrn %o10'u kadar gUn.

Bu izinler her itye igin ayrt ayrr olmayrp tUm tiyeler igindir. Bir seferde igyeri iggi saytstnln %S'den
fazla saytda Uyenin birden e$itim iznini kullanmasr igverenin onaylna tabidir. Ancak, Genel Kurullar igin
bu %5 oranr aranmaz.

MADDE ro- i$yeni xorurrnANslARl
Sendika 6$le dinlenmeleriveya akgamlarr gahgma saatinin bitiminde igyeri amirinden en az24 saat

Onceden izin almak ve programrnr vermek suretiyle igyerinde sendikacrhk ve gahgma hayatr ile ilgili
konferanslar tertipleyebilir ve film gdsterebilir. Bu konferanslarda igverenin her tUrlU malzemesinden
faydalanrlrr.

Haftalrk lzin SUresi

4 saat
6 saat
8 saat

1 0 saat

Haftalrk lzin Suresi

2 saat
3 saat
4 saat
5 saat

Yrllrk Toplam Ucretli lzin SUresi

20 gUn
30 gUn
40 gUn
60 gUn
80 gUn

MADDE 11. iMru PANOSU
Sendika igverenin ilgili igyerlerinde ve bUtUn igEilerin
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santimetre ebadrnda camekAnh ve iki kilidi olan ilAn panosu bulundurur. Kilit anahtarlanndan birisi
igverende di$eri ise bag temsilci ya da yoklu$unda ona vekalet eden temsilcide bulunur. Bu panoya igbu
s6zlegme hUk0m ve ilkelerine ve ilgili mevzuata aykrrr olmamak gartryla sendika galtgmalart ve
sendikacrhkla ilgili her tUrlU haber, bildiri ve ilAn ile kanunen yaprlmasr gereken ilAn ve tebli$ler astltr.
igbu ilAn panosunun yaprm masraflarr igverence kargrlanrr.

MADDE 12- i$E ALMA VE GALT$TTRMA
ige alma konusunda mevzuat hUkUmleri uygulanrr.
Muvazzafhk hizmeti igin silah altrna alrnan iggilerin terhislerini mtiteakip 4857 sayrh yasanrn 31.

maddesindeki esaslara g6re 3 ay igerisinde igyerine mUracaat etmeleri halinde ayrrldrklarr tarihteki grup
ve derecesinin, bagvurduklan tarihteki kargrl r$ rndan ige baglatrlrrlar.

MADDE 13. DENEME SURES|
ige ahnan iggiler iki ayhk deneme sUresine tabi tutulurlar. igbu sure iginde iggi ve igveren vekili

herhangi bir ihbar 6neline uymaksrzrn birbirleri ile ig ba$rtlannr kesebilirler. Bu takdirde, iggiye galrgtr!r
sUre igin hak etti$i Ucret 6denir.

MADDE 14- cEgici iggilen VE IHALEL| iglenoe gALt$AN iggiuen
A- igveren asrl g6revi olan ve devamhhk arz eden iglerde higbir suretle gegici de olsa muvakkat

kaydt ile s6zlU veya yazth ig sdzlegmesi yaprlmak sureti ile gegici iggi gahgtrramaz. Gegici iggi tabiri
igverenin igtigal etti$i mevzuun drgrndaki igleri kapsar.

B- igveren; ilgUncii gahrslara veya firmalara resen veya ihale ve benzeri gartlada yaptrraca$r
iglerde 88/13168 saytlt Bakanlar Kurulu karannrn uygulanmasr ve denetlenmesi konulannda gerekli
gaba ve gahgmalara yonelmeyi kabul eder.

igveren, aynca 4857 sayrh i9 Kanunu'nun 36'ncr maddesi h0kUmleri gergevesinde, yukarrdaki
ftkrada yaztll olan igleri alan mUteahhit veya tageronlarrn galrgtrrdrklarr iggilere Odeyecekleri 0cretlerin
odenip 6denmedi!ini denetler ve ddenmesi konusunda kanunun OngdrdUSu tedbirleri alrr.

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

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

b- igbu gegici iglerde yaptrrrlan galrgmalarda husule gelecek zararlarrn sorumlulugu (igginin ihmal
ve kastr harig olmak 0zere) igverene aittir.

MADDE 16- ENGELL| VE TERoR MAG|DURU igqi gelrgflRMA
Bu konuda ilgili mevzuat hUkirmleri uygulanrr.

MADDE I z- iggiLEniru igvenLERiNiN DEGi$riRil-tuesi
ANT Bagkanlrlr ve B6lge MUdUrlUklerince ig icabr kati zaruret oldugu takdirde, iggilerin gahgmakta

bulunduklan Bagkanhk veya B6lge MUd0rlukleri ile Ana ve Tali Depolar arasrnda ve bundan sonra
kurufacak sair mahallerdeki igyerlerindeki branglarr dahilinde vazife nakilleri, Bagkanhk, 8619e ve igletme
MUdtirltikleri igyeri disiplin ve dantgma kurulu karan Bagkanhgrn uygun gdrmesive atamaya yetkili amirin
onayr yaprlabilir.

Yaprlacak nakillerde 6245 sayrlr kanuna gore harcrrah 6denir.
Nakle muvafakat etmeyenlere yasal haklarr ddenerek hizmet akitleri feshedilebilir.
Kendi istegi ile nakiltalebinde bulunanlarrn nakilleri atamaya yetkili amirin onayt ile yaprlabilir.

MADDE 18. MESLEXI EGiriU
a- Y0ksek disiplin ve dantgma kurulu tarafrndan birinin teklifi ile igyerinde uygulanmak i.izere bir

mesleki e$itim programl haztrlar.
b- Bu programtn hazlrlanrg toplantrlarrna taraflarrn e!itim ile ilgili uzman ve gorevlileri de katrlrr.
c- Taraflar bu konuda ilgili meslek kolunda temayUz etmig kimselerin bilgilerine bagvurabilir.
g- Programl mali imkanlan mUsait olmak gartr ile igveren finanse eder.
d- ileride sanayide iggUcU e$itimi hakkrnda hazrrlanan tasan kanunlagtrgr takdirde bu maddenin

yerine mezkur kanun h0kUmleri uygulanrr.
e- isyerlerinde yaptlacak mesleki egitim da



gOrUgU ahnrr.

MADDE 19. KIDEM TAZMINATI
Krdem Tazminatrnrn hesabrnda yasa hUk0mleri uygulantr.

MADDE 20- ASKERI Ve SiVir- HAVA MEYDANLART rAHMil Ve TAHLIYE i$gileni pipeilrur
iglermesinoe gnugMALAR

Hava meydanlarr, tahmil tahliye yerleri, Bagkanh$a ballr sivil depo ve vagon dolum ve pipeline
igletmesinde zaruri olarak fiilen 6$le dinlenmesi yaptrrrlmadan galrgtrrrlmasr gereken igyerlerinde galtgan
iggilerin o$le dinlenmesi donUgUmlU olarak kullandrrrlrr.

MADDE 21- NORMAL 9AL!$MA
a- Normal Qalrgma SUreleri:
1) Normal gahgma sUresigtinde 8, haftada 5 gUn ve 40 saattir.
Haftahk normal gahgma siiresi, igyerlerinde haftanrn gahgrlan glinlerine, gUnde onbir saati

agmamak kogulu ile farklr gekilde da$frlabilir. Bu halde ddrt ayhk sUre iginde igginin haftahk ortalama
galrgma sUresi, normal haftahk galrgma sUresini agamaz. Bu frkraya g6re uygulama yaprlmasr
konusunda taraflarrn anlagmasr gerekir.

2) Vardiyaya ba$h iggilerin gahgma slrresi, gUnde 7,5 saat, haftada 6 gUn ve 45 saattir.
3) Gi.inl0k igbagr, 6Sle dinlenmesi ve i9 bitig saatleri igbu madde htlktrmlerine uygun olarak bir

cetvel halinde dUzenlenir ve bUtUn iggilerin gdrebilece$i bir yere asrhr. igbu cetvelde ig icabr yaprlmasr
gereken zaruri de$igikliklerde en az Ug gUn dnceden aynr gekilde ilAn edilir. igbu cetvellerin
dUzenlenmesi ve de$igtirilmesinde sendika temsildleri de hazrr bulunur. Acil hallerde ise bir gun
Onceden haber verilir.

b- Gece Qahgma Saatleri:
Sabah saat 06.01'den akgam 20.00'ye kadar gegen sUredeki gahgmalar gUndUz, Akgam saat

20.00'den sabah 06.00'ya kadar gegen sUredeki gahgmalar gece gahgmalarrdrr.
c- Qahgma Aralan:
1) Vardiyastz iglerde igin ortalama bir zamanrnda bir saatlik 6$le dinlenmesi verilir. Bu dinlenme

sUresi gUnlUk normal gahgma sUresi drgrnda sayrlrr. iggiler bu siireyi igyeri drgrnda ya da iginde
gegirmekte serbesttir.

2) iggilere gUnlUk gahgma saatlerinin ilk ve ikinci yansrnda 15'er dakikahk ara dinlenmesi verilir.
igbu dinlenme sUreleri gahgma saatlerinden sayrlrr.

3) Vardiyalt iggilere igin ortalama bir zamanrnda yarrm saat ara dinlenmesi verilir.
4) Vardiyalt bir igte gahgan igginin yeniden gdreve ga$rrlabilmesi igin vazifeyi terk ettigi andan

itibaren 16 saatlik bir mUddet gegmig bulunmasr garttrr. 16 saatlik bir mUddet gegmeden herhangi bir
mecburiyet halinde ige davet edilen veya I saatlik normal vardiya sUresi bittikten sonra g6reve devam
ettirilen igginin 16 saat doluncaya kadar beher saati normal Ucretinin saat bagrna dUgen miktarrnln %80
(yUzde seksen) zamh olarak 6denir.

5) Gece ve gUndUz vardiya usulU gahgrlan iglerde gece vardiyalarr haftada bir de$igtirilmek
suretiyle slraya konacaktrr.

g- ig SUresinden Sayrlan Haller:
1) iggilerin igveren taraftndan igyerlerinden bagka yerde galrgtrnlmak Uzere gonderilmeleri halinde

yolda gegen s0reler.
Harctrah gerektiren gdrevlendirmelerde gahgma gUnlerinde galrgmadan yolda gegen normal mesai

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

galrgtrrrlmaksrzrn ve grkacak igi bekleyerek bog gegirdigi sUreler,
3) igginin igveren taraftndan bagka bir yere g6nderilmesi veya igverenin evinde veya bUrosunda

yahut igverenle ilgili herhangi bir yerde meggul edilmesi suretiyle asrl igini yapmaksrzrn gegirdili sUreler,
4) Emzikli kadtn iggilerin gocuklanna sUt verme igin belirtilecek sUreler,
5) Hastanelerde muayene edilmek amacryla yaprlan viziteye grkrg s0releri (SGK'ca igbagr

verilenlerin hastane ile igyeri arastndaki mesafe dikkate ahnarak igverence tespit edilen yolda gegecek
makul sUreler esas ahnarak) igginin gUnlUk kanunT ig sUresinden sayrlrr.

6) igin mahiyetinden do$mayrp da igveren tarafrndan srrf sosyal yardrm gayesiyle igyerine getirilip
gdtUriilme esnasrnda araglarda gegen zaman- ig sUresinden sayrlmaz.

MADDE22- FAZLA QALISMA
a- Bu toplu ig s6zlegmesi ile belirlenmig haftallk galtgma
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(45 saat dahil) gahgmalar fazla sUrelerle gahgmalardrr.
Haftada 45 saati agan gahgmalar fazla gahgmadlr.
b- ihtiyag duyuldu$unda iggi 24 saat dnceden haber vermek kaydryla muvafakati aranmakstztn

fazla mesaiye ga$nlrr. Zorunlu haller ve ani ihtiyaglar drgrnda fazla saatlerde gahgmalarr istenen
iggilerden, kimlerin hangi gUn ve kag saat mesai yapaca$rnr belirleyen liste 24 saat 6nce iggilere
duyurulur ve bir kopyasr ilan panosuna asrlrr.

c- Nakliye ve di$er gezici iglerde gahganlara, g6rev esnasrnda yolda gegen gahgma sUrelerinin
gUnde 8 saat Uzerine grkarak, fazla gahgma yapmast igverence 6nceden belirlenmesi kaydryla, bu s0re
igin gOnde 3 saati gegmemek trzere fazla gahgma 0creti 6denir.

igverence gegici g6revli olarak gdnderilen di$er iggilere ise g6rev mahallinde fazla gahgma
yapmast igverence dnceden belirlenmesi ve bu gahgmayr yapmast kaydryla gi.inde 3 saati gegmemek
Uzere fazla gallgma Ucreti 6denir.

g- igveren, fazla saatlerde gahgtrrrlan iggilere, igbu fazla gahgmanrn bitiminde vasrta tahsis etmek
suretiyle oturduklan mahallere g6nderir.

d- iggilerin normal gahgma saatleri haricinde igin gere$i olarak gdreve galrrrldrklarr takdirde
galrgtrklarr s0re kadar Ucreti %80 (yUzde seksen) zamh olarak 6denir.

MADDE 23. HAFTA TATiLi
a- Hafta tatili Pazar g0nUdUr. Ugl0 vardiya ile gahgan iggiler ile 394 sayrh hafta tatili kanununa gdre

igin ve igyerinin niteliSi gere$i haftanrn her gUnti gahgrlmasr gereken iglerde gahgan iggiler igin 7'nci
gUnd0r.

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

1) Ulusal bayram, geneltatil ve akditatil gUnleri.
2) Bir haftaltk sUre iginde kalmak Uzere bu sdzlegme hilkOmlerine gdre verilen izinler.
3) Bir haftaltk sUre iginde kalmak Uzere hastahk nedeniyle verilen istirahat gUnleri.

MADDE aA.AKDI TATIL
a- UglU vardiya ile galrgan iqgiler harig akdi tatil gUnU Cumartesi
b- Haftanrn 5 gUnlUk galrgma sUresini tamamlayan igqiler (UglU

gUnUdUr.

vardiya ile galrgan igEiler harig) akdi

kazanmada da esas altntr.
tatil gUnUne hak kazanrr.

c- 23'UncU maddenin b bendi gartlan igbu akdi tatile hak

MADDE 2s- ULUSAL BAvRAM vE GENEL rnril cUuleni
a- Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkrnda ilgili yasa h0k0mleri uygulanrr.
b- Ulusal Bayram ve GenelTatil gUnleri galrgtrrrlacak iggilere durum ikigUn dnceden bildirilir.

MADDE 26. NoRMRI. UcRer
a- Normal Ucret, gunlUk olarak hesaplanan ve 6denen (sosyal yardrmlar, ikramiyeler, fazla gahgma

ve tatil Ucretleri, primler gibi ek ddemeler drgrndaki) akde konu esas Ucrettir.
b- Normal Ucretlerle igbu s6zlegmeye g6re yaprlacak olan her tUrlU odemeler, odemeye hak

kazanrlan g0nU takip eden ilk ayln en geg ilk Ug iggUnU iginde 6denir.

MADDE zz- Ooemeruin znmRnr
Her t0rlU igten ayrrlmalarda iggilerin igbu toplu ig sdzlegmesi ve ilgili kanun hUkUmleri uyannca

almalart gereken her tUrlU haklarr igten grkrg iglemini takip eden Ug iggiinU iginde 6denir.

MADDE ze. Ucner PUSULASI
a' igveren her tediyede iggiye Ucret hesabrnr g6sterir bir pusula verir. igbu pusulada tahakkuk

ettirilen her gegit Ucret ve kesintiler ayn ayn gdsterilir.
b- i99i igbu pusula muhteviyattna ddemenin yaplldr$r gUnden itibaren on beg iggUnU iginde itiraz

edebilir. igveren bu itiraza on beg iggunu iginde cevap vermek zorundadrr.

MADDE zg- it-x cini$ Ucneri
Ek-3'deki ucret cetveline g6re iggiler aga!rdakigruplardan ige arrnrrrar:
f inci Grup: ANT Bagkanhlr gube Muduru, B6lge gube Mudur0 ve Depo Muduru.
2'nci Grup: Bag Teknisyen, TUm $eflikler, Ttrm Teknisyenler, Bilgisayar Programcrsr ve Sistem

Analizcisi, Koruma GUvenlik Amirleri ve Teknik Ressam.
3'UncU Grup: BUro Personeli, Sekreter, Tahsildar, Veznedar, Muhasip, Dolum ve Tahmil Tahliye7$qmcl 8-t



iggisi, ikmal Personeli, $ofdr, i9 Makinesi Operat6rU, Kalifiye iggi, Kaynakgt, Kaloriferci, Marangoz,
Vanacr, Tornacr, A9gr, Raportor, OlgU Memuru ve ltfaiye Qavugu.

4'[incU Grup: itfaiye Eri, Koruma Memuru ve Bekgi, Garson, Bulagrkgr, Genel Hizmet G6revlisi ve
Di$er iggiler.

lggiler, ige ahndrklart grubun;
a- ilkO$retim mezunlarr birinci Ucret derecesinden,
b- Lise ve dengi okul mezunlarr ikinci Ucret derecesinden,
c- 2 yrlhk yUksek okul mezunlarr UgUncU Ucret derecesinden,
d- 3 yrllrk yUksek okul mezunlarr dordUncU Ucret derecesinden,
e- 4 yrlhk yUksek okul ve Universite mezunlarr beginci Ucret derecesinden ige baglattltrlar.

MADDE 30- UCRET ARTT$LARI

r- ivilesriRnne:
01.04.2015 tarihinde gUnlUk brtit gplak Ucretleri;
a171,67 TL'nin altrnda olan iggilerin gUnlUk brUt grplak Ucretlerine 71,67 TL'yi gegmemek Uzere

3,33 TL/GUn iyilegtirme yaprlmrgtrr.
bl 71,68 TL ile 75,00 TL arasrnda olan iggilerin g0nlUk brUt gtplak Ucretlerine 75,00 TL'yi

gegmemek 0zere 2,50 TL/GUn iyilegtirme yaprlmrgtrr.
c) 75,01 TL ile 78,33 TL arasrnda olan iggilerin gtinli.ik brUt grplak Ucretlerine 78,33 TL'yi

gegmemek Uzere 1,67 TL/GUn iyilegtirme yaprlmrgtrr.

2- UCRET ZAMLARI:
a) BirinciYrl BirinciAltr Ay Zammr:
(1.) frkradaki iyilegtirme yaprldrktan sonra, iggilerin 01.04.2015 tarihindeki gUnlUk brUt gplak

Ucretlerine, 01.04.2015 tarihinden gegerli olmak Uzere birinci altr ay igin %6 (yUzde altr) oranrnda zam
yaprlmrgtrr.

b) BirinciYrl lkinciAltr Ay Zammr:
iggilerin 30.09.2015 tarihindeki gUnlUk briit grplak Ucretlerine, 01.10.2015 tarihinden gegerli olmak

Uzere %5 (yOzde beg) oranrndazam yaprlacaktrr.
Ancak, T.C. Bagbakanhk Ttirkiye lstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yrlh Tuketici Fiyatlan

TUrkiye Geneli Mart 2016 indeks sayrsrnrn, EylUl 2015 indeks sayrsrna g6re de$igim oranrnln 0/05'i

(yUzde begi) agmast halinde agan krsmrn tamamr, ikinci yrl birinci altr ay ircret zammr oranrna ilave
edilecektir.

c) ikinciYrl BirinciAltr Ay Zamml:
iggilerin 31.03.2016 tarihindeki gUnl0k brUt grplak Ucretlerine, 01.04.2}rc tarihinden gegerli olmak

Uzere %3 (ytizde Ug) oranrndazam yapllacaktrr.
Ancak, T.C. Bagbakanhk TUrkiye lstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yrlll TUketici Fiyatlarr

TUrkiye Geneli Eyltll 2016 indeks sayrsrnrn, Mart 2016 indeks sayrsrna g6re de$igim oranrnrn %3'U
(y0zde iigU) agmast halinde agan krsmrn tamamr, ikinci yrl ikinci altr ay Ucret zamml oranrna ilave
edilecektir.

g) ikinciYll ikinciAltr Ay Zammr:
lggilerin 30.09.2016 tarihindeki gUnlUk br0t grplak Ucretlerine, 01.10.2016 tarihinden gegerli olmak

Uzere o/o3 (y[zde Ug) oranrnda zam yapllacaktrr.
Ancak, T.C. Bagbakanlrk T0rkiye istatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yrlh TUketici Fiyatlarr

TUrkiye Geneli Mart 2017 indeks sayrsrnrn, Eyl0l 2016 indeks sayrsrna g6re degigim oranrnrn %3'U
(y0zde iigU) agmast halinde agan krsmrn tamamr, ikinci yrl ikinci altr aylntn son gUntindeki Ocrete takip
eden ayrn birinci g0n0nden gegerli olmak 0zere ilave edilecektir.

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

MADDE 3{- igcugLucu PRiMi
MUktesep hak saytlmamak, higbir 6demeye inikas etmemek ve mUkerrer Odenmemek Uzere

galtgttklart normal mesaigUnleri igin aga$rda sayrlan iglerde gahgan iggilere iggUgli.igu primi6denir.
Bu prim;
a- Tercan, Mutu, Erig, Akgedik, Kovancrlar, Tatarh ve Da$ nahiyesi, Gdksu, Alibeykdy, Yegilkdy,

Haramidere, Samandtra, Qatalca mahrumiyet bOlgesinde gahgan iggiler ile Merkez tegkilatr drgrnda
gahgan Bagteknisyenlere 7o1 3 oranrnda,

b- Ekiplerde g6revli; Bagteknisyenlere %15, ekip goforlerine o/o1} ve,diler ekip iggilerine %13

'\J- 4/ Zl el @ rt



oranrnda,
c- a ve b bentleri kapsamr drgrnda kalan di$er iggilere o/o8 oranrnda, ig gtrglUgU primi odenir.
Ancak, yukarrdaki primlerin birden fazlasrna hak kazanan iggilere sadece bir iggUglU$ti primi

6denir.
Fazla mesai gahgmasr yaprlan slireler igin iggUglUUti primi 6denmez.
Giivenlik gdrevlisi olarak gahgan iggilere bu madde hirkmU uygulanmaz.

MADDE 32- GECE qALr$MA ZAMMTVE VARDIYA pRiMi
a- Gece Qahgma Zammr:
igbu toplu i9 sdzlegmesi ile gece addedilen mUddetlerde vazife g6ren iggilere normal saat bagrna

dUgen Ucretleri o/o2O zaml olarak 6denir. GUnlUk galrgma s0resini takiben yaprlan fazla mesailerin gece
gahgmasrna rastlayan krsmr igin bu zam 6denmez.

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

6denir. Ucretli izin gUnleri ile ucretsiz izin glinlerive salhk raporlu gUnler igin vardiya primi 6denmez.
Herhangi bir sebeple vardiyalt galtgma yaptrrrlan vardiyasrz iggilere gegici sUre ile de olsa,

gahgtrklarr strrece vardiya primi 6denir.

MADDE 33- FAZLA gALtgMA uCneri
Bu Toplu ig S6zlegmesi ile belirlenmig haftahk galrgma s0resi olan 40 saati agan 40-45 saat arasr

(45 saat dahil) galtgmalar fazla s0relerle galrgmalardrr. Fazla sUrelerle galrgma Ucreti %25 fazlasryla
6denir.

Haftada 45 saati agan gahgmalarfazla gahgmadrr. Her bir saat fazla gahgma igin verilecek ticret
normal gahgma Ucretinin %o80 fazlasryla 6denir.

Fazla s0reli vefazla gahgma Ocretleri o ayr takipeden ay bagrnda odenen normal Ucreti ile birlikte
tamamr 6denir.

MADDE 34- AKDi HAFTA TATiLi CUruU oOENECCK UCRET
Akdi tatil giinlerinde galrgtrnlan iggilere, o gUnden dnceki hafta iginde 2f inci madde esaslarrna

g6re belirlenen 5 gUnlUk ve 40 saatlik galrgma stiresini tamamlayan vardiyasrz iggiler igin 40 saati agan
fazla sUreli galtgmalar igin o/o25 (YUzdeyirmibeg), 45 saati agan galrgmalarr igin %80 (yUzdeseksen)
zamlr 6deme yaprlrr.

MADDE 35- HAFTA TATiLi, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT|L CUTIEN|UDE ODENECEK
UcRer

a- Bu gUnlerde tatil yaptlrtlarak galrgtrrrlmayan iggilere higbir ig kargrhgr olmaksrzrn, normal ucretleri
6denir.

b- Hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gtinlerinde tatil yapmayarak gahgtrrrlan iggilerin bu
sUrelere ait Ocretleri %80 (yUzde seksen) zamh 6denir.

MADDE 36. YEMEK YARDIMI
a- BUtun iggilere gahgtrrrlan her gun igin bir 6$Un doyurucu yemek verilir. Yemek verilmesi

mUmkUn olmadtlr hallerde, Ramazan ve ayrnda orug tutanlara ve perhizli oldu$unu raporla tevsik
edenlere s6zlegmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda g0nde 5,98 TL, ikinci altl ayrnda 6,28 TL yemek
parasr odenir.

Bu yardlm sdzlegmenin ikinci ytltntn birinci ve ikinci altr aylarrnda, ticret zammt oranrnda artrrrlarak
6denecektir.

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

6245 saytlt Harctrah Kanunu kapsamrnda gegici g6revlendirilen iggilere, a frkrasrndaki yemek
bedelinin 2,5 katr 6denir.

9- igginin yemek yardtmtnt hak edebilmesi igin olleden 6nce igbagr yapmast gerekir. Vardiyalr
galrgmalarda ise igginin 4 saat gahgmrg olmasr yeterlidir.

MADDE 37. SOSYAL YARDIM
Bu Toplu ig S6zlegmesi kapsamrnda bulunan iggilere her ay sdzlegmenin birinci yrlnda 220,00 TL,

ikinciyrhnda ise 235,00 TL sosyal yardrm odenir.
Bu yardtmtn ddenmesinde her tUrlU Ucretli izinler ile ig kazasr ve meslek hastahklarr sebebi ile't*W f, / &rt



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

MADDE 38. MAL| SORUMLULUK TAZM|TITI
Veznedarhk veya mutemetlik yapan iggilere toplu ig sdzlegmesinin birinci yrlrnrn birinci altr ayrnda

ayhk 29,86 TL, birinci yrlrnrn ikinci altr ayrnda ayhk 31,35 TL 6denir.
Bu 6deme, toplu ig sdzlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altr ayrnda Ucret zammr oranrnda ve

Ucretin zamlandr$r tarih itibanyla artrrrlacaktrr.

MADDE 39. IKRAM|YEIEN
a- Akdi ikramiye: iggilere her sdzlegme yrlrnda 2'ger ayhk Ocretleri tutarrnda ikramiye verilir. Bu

ikramiyeler 14 Nisan ve 14 Ekim tarihlerinde 6denir.
b- ilave Tediye: 6772 Saylh Kanun HUk0mleri uygulanrr.

MADDE 40. GiYiM YARDIMI
BUtUn iggilere igin ve igyerinin 6zelli$ine g6re igyerinde giyilmek Uzere yazlk ve krglrk ig elbisesi

(bOroda galtganlar harig) ve bUtUn iggilere yazlk ve krghk ayakkabr verilir. igin ve igyerinin ozelligine
g6re kimlerin ne tUrlU elbise alaca!r igverence belirlenir.

Yazllk ig elbisesi ve yazlrk ayakkabr Nisan ayr igerisinde, klglrk ig elbisesi ve krghk ayakkabr ise
Ekim ayl igerisinde verilir, verilemedi$itakdirde 2 ay igerisinde bedeli 6denir.

Bir gift ayakkabrnrn bedeli; sdzlegmenin birinci yrlrnrn birinci ve ikinci altr aylarrnrn her biri igin 75,00
TL olmak Uzere, birinci yrlda Odenecek iki gift ayakkabr bedeli toplamr 150,00 TL/YIl'drr.

Ayakkabt yardtmtntn sOzlegmenin ikinci yrhnrn birinci veya ikinci altr ayrnda Odenmesi halinde bu
yardtm, 6demenin ait oldu$u altr ayrn Ucret zammr oranrnda ve Ucretin zamlandr$r tarih itibarryla
artrnlacaktrr.

Bu d6nemler arastnda ige giren iggilere, mUteakip yardrm ddnemine kadar, ig elbisesi ve bir gift
ayakkabr bedeli 6denir.

MADDE 41- ig KAZAS|, MESLEK HASTALtGit VE HASTALTK yARDtMl
a- ig kazast ve meslek hastah$rnedeniyle ba$h oldugu sosyal gUvenlik kurumunun usullerine uygun

olarak yatarak tedavi g6ren veya bu sebeple raporla istirahat verilen iggilere bu sUrelere iligkin Ucreileri
igverence tam olarak 6denir.

Bu sUrelere iligkin olarak Sosyal GUvenlik Kurumunca iggiye ddenecek gegici ig goremezlik
Odenekleri iggitarafrndan 10 gun igerisinde muhasebe birimine yatrrrlrr.

b- Hastalt$l nedeniyle Sosyal GUvenlik Kurumunun usullerine uygun olarak heyet raporu ile
istirahat alanlara Kurumca verilen gegici i9 gOremezlik 6dene$i ile Ucreti arasrndaki fark, yrlda 120 ggnU
gegmemek Uzere hastahk yardlml olarak 6denir.

c- Sosyal GUvenlik Kurumunun usullerine uygun olarak doktor raporu ile istirahat alanlara, bir
takvim ytltnda 6 g0nU gegmemek kaydryla Kurumca ddenmeyen ilk ikigUnlUk Ucreti 6denir.

MADDE 42. HARCIRAHLAR
Bu konuda 6245 sayrh Harctrah Kanunu hUkUmlerine g6re harcrrah ve yolluk 6denir.

MADDE 43- KORUYUCU GiYiM E$YASI VE Ki$iSEL KORUNMA TE9H|ZATI
iggilere Ek-2 cetvelde belirtilen koruyucu giyim egyasr ve teghizatr verilir.
a- Giyim egyalart tespit edilen miat sUresince dayanabilecek kalitede olacaktrr.
b- igbu egyalarrn sattn altnmastndan 6nce segim safhasrnda bir igyeri sendika temsilcisi bulunur.
19 akdi 4857 sayrh ig Kanunu'nun 2Slll'nci maddesi drgrnda soni-erenlerin miadr verilen egyalarrn

Ucreti iggilerden kesilmez.

MADDE 44- TEM.ZT|X Mru-ZEMESi
igyerlerinde tuvalet ve banyolarda yeterli miktarda sabun, arap sabunu v.b. temizlik malzemesi

bulundurulur.

. ,i9 sa$h$r ve gUvenligi kurulunun kararryla kirletici iglerde gahqtrklarr tespit edilen iggilere,
igyerlerinde kullanrlmak uzere her sdzlegme ddneminde bir banyo havlusu verilir.

MADDE 45- EVLENME YARDIMI
a- Evlenen iggilere evlenme olayl sdzlegmenin birinci yrlrnln birinci altr ayrnda gergeklegmig ise

114,41TL, birinci yrlrnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 120,13 TL 6denir. 't
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Evlenme olayrnrn toplu ig sozlegmesinin ikinci yrlrnrn birinci veya ikinci altt aytnda gergekleqmesi
halinde bu yardrm, Odemenin ait oldulu altr ayrn [rcret zammr orantnda ve Ucretin zamlandt$t tarih
itibanyla artrrr lacaktr r.

b- ig bu yardtm, igginin evlenme durumunu tevsik etti$i gun yaprlrr. (igveren, evlenmenin
yaprlaca$rndan emin olursa ig bu yardtmt 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, 2 gocukla

srnrrh olmak tizere her gocuk igin, do$um olayl sdzlegmenin birinci ytltntn birinci altr aytnda
gergeklegmig ise 102, 12TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 107,23 TL 6denir.

Do$um olayrnrn toplu ig sdzlegmesinin ikinci yrlrnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gergeklegmesi
halinde bu yardrm, ddemenin ait oldu$u altr ayrn Ucret zammr oranrnda ve 0cretin zamlandr$r tarih
itibanyla artrrrlacaktrr.

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

MADDE 47.6LUM YARDIMI
a- igginin 6lUmU halinde varislerine, OlUm olayr s6zlegmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda

gergeklegmig ise 286,02 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 300,32 TL 6l0m yardrmr
yaprlrr.

b- Eginin, bakmakla m0kellef oldulu ana, baba ve gocuklarrnrn 6lUm0 halinde, 6lUm olayr
s6zlegmenin birinci yrlrnrn birinci altr ayrnda gergeklegmig ise 171,59 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda
gergeklegmig ise 180,17 TL 6lUm yardrmr yaprllr.

c- igginin ig kazasr nedeniyle 6lUmU halinde varislerine, 6l0m olayr sdzlegmenin birinciyrhnrn birinci
altt aytnda gergeklegmig ise 457,57 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 480,45 TL 6lUm
yardrmryaprlrr.

g- OtUm olaylartnrn toplu ig sozlegmesinin ikinci yrhnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gergeklegmesi
halinde bu yardtmlar, 6demenin ait oldu$u altr ayrn Ucret zammr oranrnda ve ticretin zamlandr$r tarih
itibanyla artrnlacaktrr.

d- igginin veya yukanda belirtilen yakrnlarrnrn 6l0mOnde igyerindeki ambulans ve arag gereglerden
yararlanmalarr sa$lanrr.

MADDE 48- TABii AFET AVANSI
7269 saytlt umumi hayata mOessir afetler dolayrsryla alrnacak tedbirlere yaprlacak yardrmlara dair

kanun hltkUmlerine g6re afet bdlgesi ilAn edildi$inde bu afetten etkilenen iggilere belgelendirmeleri
kaydtyla 60 gUnlUk lrcretitutannda ve 12 egit taksitte kesilmek Uzere tabii afet avanst verilir.

MADDE 49- VASITA TEMiNi
iggilerin igyerlerine gidip gelmelerini kolaylagtrrmak igin, sosyal yardrm amacryla trafik kurallarrna

uygun vastfta gerekli vastta igverence temin edilir. igveren vekili ile sendika temsilcisi uygun g6rdUgU
takdirde, igyerinin ballt bulundu$u il merkezine veya bagka bir ilge merkezine de vasrta temin edilebilir.

Havaalanlannda galtgan iggiler mesai bagrnda ve bitiminde g0zergdh Uzerinde evlerine en yakrn bir
mahalde brrakrlrrlar.

il, ilge ve bUyUkgehir belediye srnrrlarr igerisinde uygulanmak Uzere, igyerinde vasrta temin
edilemeyen iggilere, (biiyUkgehir belediyesi srnrrlarr igerisinde kalan igyerlerinde gahgtr!r igyeri ile
ikametine uzakh$t azami 35 km'ye kadar olan mesafe dikkate alrnrr) belediye (bulunmadlgr takdirde
gofdrler odast veya derne$i) toplu tagrm iicret bedeline g6re bir gidig-bir d6nUg (istanbul igin krsmen
vasttadan faydalanamayan iggilere de bir gidig-bir ddnUg) cari yol Ucreti net olarak Odenir veya toplu
tagrm kartrverilir.

Vastta temin edilemeyen iggilerin isimleri veya gOzergahta hangi tUr vasrtanrn bulundugu igveren
vekilive igyeri sendika temsilcisi arasrnda mUgtereken tespit edilir.

servis guzergahlan belirlenirken yurume mesafesi esas ahnacaktrr.

MADDE so- i$ snGucl ve cuveruliGi
Bu konuda ilgili mevzuat hukumleri uygulanrr.
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MADDE 51- ig KAZAST VE DAiMi MAL0L|YET HAL|
iggi herhangi bir ig kazasrnda 6lUr veya daimi mal0l olarak gahgamaz hale gelir ve durumu da

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

Bu iggilere veya kanuni varislerine dugar oldu$u i9 kazasr veya mal0liyet dolayrsryla ileride dava
agtt$t takdirde hUkmolunacak tazminattan mahsup edilmek gartryla 255,00 TL tazminat 6denir.

Bu ftkra gerelince 6denecek tazminatta igginin krdemi nazara ahnmaz.

MADDE 52. KAZA FONU
Bu konuda igverence uygulamaya konulan "Kaza Fonu Genel Esaslarr"na g6re iglem yaprlrr.

Ancak, fona kattlan personelin ayhk Ucretlerinden toplu i9 sozlegmesinin birinci yllrnrn birinci altr aylnda
ayda 9,39 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda ayda 9,8G TL kesinti yaprlrr.

Bu kesinti toplu ig sdzlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altl ayrnda Ucret zammr oranrnda
artrnlacaktrr.

igveren, bu rakamlarrn o/o50 fazlasryla fona katkrda bulunur.

MADDE 53. HASAR BEDELiTESP|T|
iggi igyerinde kastt, ihmal ve dikkatsizlikle ika etti!i zararlardan mesuldUr. Her iggi igi dolayrsryla

verilen alet ve edevatt, gahgtr$r makineleri, iptidai, yan mamul ve mamul maddeleri, giyim egyastnt,
makine ve sair malzemeyi iyi kullanmak, verilen her igi hatasrz ve zamantnda istenilen gekilde yapmakla
m0kelleftir.

Kastt, ihmal ve tedbirsizlik dolaylsryla bunlarr hasara u$ratan, kOtU kullanan veya israf eden yahut
bozuk ve hatah imalAt yapan iggiye aga!rdaki hUkUmler muvacehesinde igveren bu zaran tazmin ettirir.

Birden fazla iggi bu zaran meydana getirmig ise, mUteselsil mesuliyet h0kUmleri uygulanrr.
Hasar vukuunda zarann, igginin kasrt, kusur veya a$rr bir ihmalinden mi veya alet, makine ve sair

malzemeye atfedilecek teknik bir arza veya her ikisine de ait mUgterek bir kusurdan mr ileri geldigi ve
hasar bedeli ile iggi veya iggilerin payrna dUgen kusur ve hasar nispetleri Disiplin ve banrgma
Kurullartnca bilirkigi marifetiyle tespit ettirilir...Disiplin ve Danrgma Kurulu tarafrndan bu gekilde tespit
eltirilen zatart isqi ddemekle mUkelleftir. Odemeyi kabul etmeyen igginin i9 s6zlegmesi Disipiin
Kurulunca feshedilebilir.

Hasara ulramrg olan maltn igyerinde onarrlmasr halinde takrm ve avadanhklar igin amortisman
olarak tespit edilen maliyet bedeli igverene aittir.

MADDE 54- YILL|K uCnerli izir,r
a- Yrlhk Ucretli izin SUreleri:
- 1 yrldan 5 ylla kadar krdemi olanlara yrlda 20 iggirnU,
- 5 yll dahil 15 yrla kadar krdemi olanlara yrlda 25 iggunir,
- 15 ytldan fazla krdemi olanlara yrlda 30 iggiinU, yrllrk Ucretli izin verilir.

b- Ailesi efradl (ana, baba, eg ve gocuklan) Belediye hudutlarr haricinde ikamet edenlere
yol sUresi kadar iste$i halinde Ucretsiz yol izni verilir.

c- izin sUreleri igine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil gUnleri ile izin
hastalananlarln Sosyal GUvenlik Kurumunun sa$hk hizmeti sitrn aldrlr hastanelerden
istirahat gUnleri izne mahsup edilemez.

9- Yllllk izin, izin hak edig tarihinden itibaren bir yrl
tarafrndan muteakip hizmet yrllanna devredilemez. izin

iginde kullanrlrr. izin hakkr iggi ve ya igveren
kullanma hakkrndan higbir gekilde feragat

edilernez.
d- Yrllrk izin Ucreti igginin izne baglamasrndan 6nce avans olarak odenir.

MADDE ss- ucnerlive KTDEME sAyrLAN 6zer MAZERET iziruleni
1- Evlenme halinde 7 iggUnU,
2- Ana veya babantn, kan veya kocanrn, kardeg ve gocuklarrn 6lUmU halinde 3 iggUnu, kayrnpeder,

kaytnvalidenin 6l0mU halinde 2 gtin 1it nuOutlarr drgrnda ise gidig-gelig sUresi otaiif 2'gUn yol izni
verilir.)

3- Eginin dogum yapmasl halinde 5 gUn,
4- Kadrn igginin dogum yapmasr halinde yasal istirahat suresi kadar,
5- igginin ikamet etti$i ya da kendisinin v-eya eginin mulkiyetinde olan gayrimenkullerin yangrn, set,

zelzele ve di$er do$al felAketlere ulradrgr hallerde hasarrn deiecesine gore a-tO gun,
6- igginin mazeretini belirtir muracaatr Uzerine ayda bir gun, yilda 10 gunu gegmemek Uzere

mazeret izni verilebilir. igbu mazeret izni igin aynca birbelge istlnmez. Bu izinleryarlrngqnden aga!r

gidig gelig

esnastnda
alacaklan
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kullandrrrlamaz.
7- igginin anne, baba, eg ve gocuklannrn muayene ve tedavileri igin hastantn ikamet etti$i il stntrlart

drgrnda bir hastaneye SGK'nrn sigortalr adrna sa$hk hizmeti satrn aldr$r hastahaneler, Devlet ve
Universite Hastaneleri hekimlerince refakatgi nezdinde gdnderildi$inin belgelenmesi kaydtyla iggiye bir
defada bir gUnden az olmamak ve yrlda toplam beg iggUnUnU gegmemek Uzere Ucretli refakatgi izni
verilir.

MADDE 56. UGRETS|Z VE KIDEME SAYILAN 6ZEI. MAZERET iZiNICNi
igginin igyerinden ayrrhgrnda bir sakrnca bulunmamak gartr ve igverenin onayt ile yrlda 30 gUnU

gegmemek Uzere Ucretsiz izin verilebilir.

MADDE 57- UCRETS|Z vE KIDEME SAYILMAYAN OZEL MMERET iZirurcNi
Megru mazerete dayanan ve igginin yazrlr mUracaatr Uzerine igverenin takdir ve muvafakatine ba$lr

olmak suretiyle verilen izinlerdir. igbu iznin verilebilmesi igin igginin igyerinden ayrrlmasrnda igverence
bir sakrnca g6rUlmemesi gerekir.

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

MADDE 58. NAKIL iZNi
Aynr il hudutlarr iginde ve fakat bagka belediye hudutlarrndaki bir igyerine nakledilenler iligiginin

kesildi$itarihten itibaren bir igg0n0, bagka il hudutlarr igerisindeki igyerlerine nakledilenler iligi$inin
kesildigi tarihten itibaren yedi gUn iginde yeni igyerlerine katrlrrlar ve bu sUrelerde tlcretli izinli sayrllrlar.

MADDE 5e- DisipLiru Ve DAN|$MA KURULLART
Bagkanhk, B6lge MUdUrl0kleri ve igginin ba!lr oldu$u igletme MUdurlUklerinde igbu toplu ig

sdzlegmesinin imzalandr$t tarihten itibaren 10 gUn zarfrnda bir igyeri disiplin ve danrgma kurulu tegkil
olunur.

Bu kurul igverenin veya igveren vekilinin tayin edece$i 2 kigi ile taraf sendikanrn o igyerinde galrgan
taraf sendika Uyesi iggileri ve y6neticileri arasrndan tayin edece$i 2 temsilciden tegekktil eder.
Taraflarca, asil Uye saylsr kadar da yedek Uye belirlenir. Bu kurulun bagkanr igverenin tayin edecegi
igveren temsi lcilerinden biridir

Oylann egitli$i halinde bagkanrn oyu iki oydur.
igveren veya sendika tarafrndan Disiplin Kuruluna getirilen konular, failin ve fiilin 6grenildigitarihten

itibaren en geg 10 iggUnU iginde getirilecektir. Getirilmedi$itakdirde konu d09er.
Bu sUre olaytn ve sorumlulartntn derhaltespitinin mUmkUn oldu$u takdirde olayrn vuku tarihinden,

olay ve sorumlulart bir inceleme sonunda belirlenebildili takdirde ise, olayln ve sonucunun yetkili
makama bildirilmesinden itibaren iglemeye baglar. Herhalde bu sirre olay tarihinden itibaren bir yrll
agamaz. Bu gekilde Disiplin Kuruluna intikal eden konular en krsa zamanda gdrUgullir.

Bagkanllk veya taraf sendika, bu toplu ig sdzlegmesi kapsamrnda bulunan herhangi bir iggiyi
cezalandtrmak, igten gtkarmak gerelini duyarsa durumu yazrh ve gerekgeli olarak igyeri Disiplin ve
Dantgma Kuruluna bildirir. Kurul igverenin gdsterece$i gizlilik ihtiva eden bir mahalde toplanarak konuyu
tetkik ve mUzakere eder. Alrnan karar zabrtla tespit edilerek, ilgili iggi veya iggilere Onite amirlerince
yazh olarak teblig olunur. ltiraz halinde igyeri Disiplin ve Danrgma Kurulunun karan kesinleginceye
kadar iligik kesme iglemi bekletilir.

Mezkur kararln bu suretle tebli$inden sonra ilgililere vaki tebligitarihini de ihtiva edecek bir yazr ile
sdz konusu kararlardan birer kopya Bagkanh$a ve TUrk Harb-ig Sendikasr Genel Merkezine verilir.

Hakktnda karar verilen gahrs ile taraflar igbu karara sebeplerini de zikretmek Uzere ve tebellug
tarihinden itibaren en geg 10 iggUnUnde yUksek disiplin ve danrgma kurulu nezdinde gerekgesini de
belirtmek suretiyle yaztlt olarakitiraz edebilir. Hakkrnda karar verilen gahrslar itirazlarrnl igyeri amiri veya
sendika aractlt$t ile yaparlar. Ancak, itirazlannr hangi taraf aracrlr$ryla yaparlarsa yapsrnlar diler tarafa
itiraz dilekgesinin bir suretini g6ndermekle yiikUmlUdUrler.

itiraz vaki olmaz ise kesinlegen karara uyulmak zorunludur. Kurulun igten grkarmalar hakkrndaki
karar zapttnda, igten gtkarmanrn suglu veya sugsuz oldu$u kesinlikle agrklanrr.

Uyarma ve ihtar cezalarr igyeri amiri tarafrndan verilebilir. iggi bu konuda 10 iggunu iginde
Kuruluna mUracaat edebilir.

Disiplin

igyeri Disiplin ve Dantgma Kurulunun vermig oldugu (uyarma) ve (ihtar) cezalan kesin olup, bu
konularda Yuksek Disiplin ve Danrgma Kuruluna itirazda bulunulamaz.

Kurul, igbu sdzlegmenin hasar bedeli ve kurula intikal ettirilen diger bUtUn konular hakkrnda gerekli
karan normal toplantt zamantnda alrr. 364fls| &/



igbu kurula intikal etmig dosyalarrn tetkiki igin sendika temsilcileri kurul toplantrstndan 3 gUn ewel
haberdar edilir. Kararrn bir sureti de kuruldaki sendika temsilcisine verilir.

MADDE 60. YUKSEX OiSiPI-iT.I VE DANI$MA KURULU
ig bu toplu ig sdzlegmesinin y0rUrlUge girdili tarihten baglayarak 15 gUn iginde igvereni temsilen 3

ve taraf sendikayr temsilen 3'er Oyeden tegekkiil eden 6 kigilik bir yUksek disiplin ve danrgma kurulu
kurulur. Taraflar, asil tiye sayrsr kadar da yedek Uyeyi kargr tarafa bildirirler.

igverenitemsil eden 3 Uyeden biri Bagkan tarafrndan kurul bagkanr olarak atanrr.
YUksek Disiplin ve Danrgma Kurulu:
a- igyeri Disiplin Kurulundan itiraz yoluyla intikal eden konularda,
b- Otomasyon, rasyonalizasyon ve di$er igletmecilik konularr hakkrnda igverenin veya sendikanrn

haztrlayaca$t yenilik ve de$igiklik raporlannr tetkik ve kabul etmek ya da gerekli hususlarda degigiklik
tekliflerinde bulunmakta ve tensikat tekliflerini tetkik etmekte (bu frkra huktimlerinin takibi behemehal
kurula getirilecektir.) yetkilidir

c- Taraflar igbu toplu ig s6zlegmesi h0kUmlerinin tatbiki ile ilgili itiraz, gikayet ve dilekgelerinde
mUzakere ve karara yetkilidir.

Antlan ig s6zlegmesifesih karan Bagkanrn tasdiki ile tekemmUl eder.
g- igverenin veya sendikanrn prod0ktiviteyi artrncr tekliflerini tetkik ile, bu konuda bir rapor halinde

taraflara bildirmekle kurul yUkUmlttdUr.
d- igten gtkarma cezalartnda i9 Kanunu gere$ince 6 ig gUnlUk mtrddet yUksek disiplin ve danrgma

kurulu kararrnr tasdikinden itibaren cereyan eder.
e- Bagkan ve Uyeler karar ahnmasrnda egit oy hakkrna sahiptir. Ancak oylarrn egit olmasr halinde

bagkanrn oyu iki oy sayrlrr.

MADDE 6{. DiSiPLiru CEZRIRNI
Disiplin ve Dantgma Kurullarrnca uygulanacak cezalar aga$rda g6sterilmigtir.
A- Uyarma
B- ihtar
C- Yevmiye kesilmesi
Q- igten grkarma
igbu cezalara mUteallik fiiller ile yukarrdaki cezalarrn hangisinin uygulanacagr Ek-1 cetvelde

gdsterilmigtir.

MADDE 62- SUQSUZ ISTEN 9TKARMALAR
a- Hastahk Sebebiyle igten Qrkarma:
Hastaltk ya da kaza sebebiyle meydana gelen gegici ig gdremezliklerin altr aydan fazla surmesi ya

da (altt aydan.6nce olsa) devamlr ig gdremezli$i Sosyal GUvenlik Kurumunca tespit edilmesi,
b- lhbar Onelleri:
1 ) Sugsuz Qrkarmalarda:
6 aydan az kldemi 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,
dnceden ihbarda bulunmak garttrr.
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 gunden
ewelki gunlere rastlamak ve bu durumu igverene bildirmek zorundadrr.

2) igveren isterse igginin ihbar Onellerine ait Ucreti pegin Odemek suretiyle dnelin baglangrg
tarihinde igten grkarma iglemini yapabilir.

c- Krdem Tazminatlan:
Kanunda belirtilen hallere ve kanunda belirtilen esaslarla Odenecek krdem hesabrndaki

40 gUndUr.
Ancak 1 1 .08.1987 tarihinden sonra ige girenrere yasar s0re uyguranrr.
g- Emeklilik nedeni ile ig sozlegmesini feshetmek isteyen iggi, ig sozlegmesinin feshine ait

dilekgesine, ilgili sendika gubesinin "igginin emeklilik igin 1475 sayrlr ig Yasisrnrn 14'ncU madde esas ve
gartlanna g6re mUracaat etti$ini SGK'dan belgelemedi$i takdirde, ihbar 6nel tazminatrnr topluca
Maliyeye yatrraca$rnr tekeffUl etti$ine" dair belge ekledi$itikdirde, ihbar 6nellerine uyma gartr aranmaz.
Emekli olmak igin sigortahhk sUresini veya prim 6deme gUn saytsrnt dolduramadrgrhedeiriyle emeklilik

gun saytsl
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iglemini yaptrramayanlar, bu hususun anlagrlmasrndan itibaren 10 gUn iginde igyerine m[iracaatlart
halinde eski haklan ile tekrar ige altntrlar.

MADDE 63- TUTAZERETL| igTEN AYRTLMALAR
Bu konuda mevzuat hUkUmleri uygulanrr.

MADDE 64- SU9LU 9TKARMALAR
igbu toplu ig s6zlegmesinin disiplin cezalarr ile ilgili maddesinde tespit edilen esaslarla yaprlan igten

grkarmalar ile 4857 sayrh i9 Kanununun 25lll'nci frkrasrna gdre yaprlan igten grkarmalardtr.

MADDE 55- 6ZEL giXAVerlen
a- Ozel gikayet, igginin memnuniyetsizli$ini mucip bir halde bu durumu agr$a vurarak belirtmesidir.

Bunlar iggilerin gahgma gartlarrna ve igverenle olan mUnasebetlerine do$rudan do$ruya ve temelli bir
gekilde etki etmeyen nitelikteki hususlardrr. Bu takdirde, taraflar aga$rdaki usule gore hareket ederler.

1) iggi igyeri amiri ile g6rUgerek gikAyeti halleder. Gdr0gmeler s6zlUdtrr.
2) iggi neticeden tatmin olmazsa, konuyu igyeri sendika temsilcisine bildirir. Temsilci durumu

igveren vekiliyle g6rUgUr. Netice yazrh olarak tespit edilir ve taraflarca imzalanrr.
3) lkinci kademede konu halledilmedi$i takdirde gube ydneticileri ile igveren vekillerigdrtigUr.
4) Bu durumda da netice alrnmazsa, sendika genel merkezi ile Bagkanhk gdrUgerek konuyu halle

gahgrrlar.
b- igbu gikayetlerin hakaret, iftira, asrlsrz ihbar ve isnatlar gibi yasal anlamda sug tegkil etmemesi

koguluyla gikayetinden dolayr higbir iggi sorumlu tutulamaz ve haklarrnda idari tedbir ve cezai kararlar
ahnamaz.

MADDE 66- SoZLE$ME giKAYETi
a- igbu sdzlegmenin uygulanmamasr ya da yanlrg uygulanmasr yUzUnden zarar g6ren sendika

tiyesi,
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 diger temsilcilerle

gOrUgUr. $ikAyet hakstz gdrUl0rse, durumu gikAyeti yapana bildirir. Yerinde g6r0lUrse mUgterek gdruge
gdre igyeri amirine bildirir.

4) Konu gdz0mlenememigse, sendika gube ydneticileri do$rudan do$ruya igveren vekili ile
gdrugerek konuyu g6zUmlemeye gahgrrlar.

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

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

haklarrnda idar? tedbir ve cezai kararlar ahnamaz.

MADDE 67- UYU$MAZL|K
Taraflar bu toplu ig s6zlegmesi hUkUmlerinden bir veya birkagr Uzerinde uygulama veya yorum

uyugmazh! r na dUgerlerse,
a- Uyugmazllk iddiasrnda olan tarafrn yapaca$r ga$n 0zerine, ga$rryl takip eden 20 gUn igerisinde

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

b- Toplantt sonunda anlagmaya vanlmrg ise anlagma tutana$r sdzlegme hUkmU olarak uygulanrr.
Anlagmaya vartlmamtg ise, taraflarrn yasal yollara bagvurma haklan sakhdrr.

MADDE 68. KANUNA AYKIRILIK
lgbu s6zlegme hUk0mlerinden birisinin kanuna aykrrrh$r sabit olursa sadece ilgili hirkUm

yUrUrliikten diiger. Bu dUgUg s6zlegmenin tUm olarak yUr0rliikten kalkmasr sonucunu do$urmaz.

MADDE 69- |BRANAME $ARTI
igveren, iggilerden ibraname almak istedi$itakdirde igbu ibranamede iggiye yapllan odemelerin her

kalemi ayrt ayn gdsterilir. iggi igverenden ibranamede yazrlr meblag kadar ibiaedilmig sayrlrr.
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MADDE 70- gALrgMA BELGESI (BONSERVIS)
lgten ayrrlan ya da grkarrlan iggiye igveren tarafrndan;
a- Yaptr$r igin gegit ve mahiyetini,
b- ige baglayrg ve bitig tarihini,
c- iyi vas rflarrn r (suglu gr karmalard a y aalmaz),
gdsteren resimlive tasdikli bir belge verilir.

MADDE 7{- TE$EKKUR ARMAGANT VE TE$EKXUR eeLCeSi
Vukuu muhtemel Razalan dnlemek igin vaktinde tedbir alarak bir felAkete mani olan ya da bir kaza

vukuunda fedakArlrk gdsteren iggiler ile UstUn bagarr ve liyakat g6sterenler igyeri disiplin ve danrgma
kurulunun teklifi ve ANT Bagkanrnrn uygun gOrmesi ile brUt 10 (on) yevmiyeye kadar para ya da kargrh$r
hediye ile dd0llendirilir. Bu sebeple igginin ziyana u$rayan giyim egyasr da aynen tazmin edilir.

igyeri disiplin ve danrgma kurulu lUzum g6rdU$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 kurulu kararrna taraflardan herhangi biri itiraz etme hakkrna sahiptir.

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

aybagr ndan gegerli olacaktr r.
igginin derece de$igikli$i nedeni ile dnceki derecesinde bekledi$i stireler, yeni derecesinde gegmig

sayrlrr.

MADDE 73. DENGE OOEruEG;i
lggilere rnUktesep hak sayrlmamak ve bagka bir odemeyi etkilememek kaydryla, yrlda bir defa Eyl0l

aytnda brUt 500 (beg yUz) TL denge 6dene$i ddenecektir. Yrl iginde alrnan Ucretsiz izin gUnleri dikkate
ahnarak krstelyevm yaprlrr.

GEgiCi MADDE 1- AYR|LANLAR|N YARARLANMASI
Toplu i9 sdzlegmesinin yUrUrlUk (baglangrg) tarihi ile imza tarihi arasrnda taraf sendika Uyesi olup

da, ba$lt bulunduklan kanunla kurulu kurum ve sandrklardan yaghlrk, malullUk veya emeklilik aylr$r
almak veya toptan 6deme almak amacryla aynlanlar veya yaglrhk ayh$r baglanmasr igin 6ng6rUlen
sigortaltltk sOresini ve prim 6deme gUn sayrsrnr tamamlayarak kendi istekleriyle igten ayrrlanlar ile
muvazzal askerlik nedeniyle ayrrlanlara, 4857 Sayrh Kanun'un 2S'inci maddesinin 1/b. bendine g6re ig
sdzlegmesi feshedilen iggilerin kendilerine, 6lenlerin kanuni mirasgrlarrna yUrUrl0k tarihi ile igten aynldr!r
veya 6lUm tarihine kadar olan slire igin toplu ig s6zlegmesi farklarrna iligkin bUtUn hak ve alacaklarr bu
sOzlegmede tespit edilen miktarlar Uzerinden hesaplanarak daha 6nce Odenenlerin mahsubu yaprlmak
suretiyle 6denir.

cEgici MADDE 2- aMzI.TAR|H|NDEN soNRA uycuLANAcAK nrixUnnlen
Bekleme ytllan de$igen iggilerin terfileri bu toplu ig s6zlegmesinin imza tarihinden sonraki ilk

terfi doneminde yaprhr.

LTqz /^^"&/
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cEgici MADDE 3- FARKLARTN ODENME zAMANt
Toplu i9 s6zlegmesinin yUr0rlUk tarihi ile imza tarihi arasrnda olugacak Ucret ve di$er tUm

ddemelere iligkin farklar kurumun bUtge imkanlarr 96z 6nUne ahnarak gecikmeden 6denecektir.

Bu igletme toplu ig s6zlegmesi, 73 adet asrl, 3 adet gegici madde ve 3 adet ek cetvelden ibaret
olup, 1 6.47.2015 tarihinde taraflarca imzalanmrgtrr
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EK-l DisipliN cEzAsrNr cEREKT|REN riil ve HALLER

oisipr-ir.r cEzAsr gegirleni
A- UYARMA:
lggiye gdrevlerinde daha dikkatli davranmasr gerekti!ini yazr ile bildirmektir.
B- IHTAR:
iggiye gdrevinde ve davranrglarrnda kusurlu sayrldr$rnr yazr ile bildirmektir.
C- YEVMIYE KESILMESI:
igginin bir ayda 1-3 yevmiyesinin cezaen kesilmesidir.
Q- lgrEN QIGRMA:
iggiyi bir daha ige almamak Uzere hizmetten grkarmaktrr. G6revden grkarmayr gerektiren fiil ve hallerde iggiye

kldemi ne olursa olsun higbir ihbar oneli tanrnmaz. Krdem tazminatr ve benzeri Odemeler yaprlmaz.
AA) Uyarma Gezasrnt Gerektiren Fiilve Haller:
1- G6reve kargt kayttstz ve gdreve dUzensizlik g6stermek ve OzUrsUz olarak g6reve geg gelmek ve g6revden

erken ayrrlmak.
2- igverene ait arag gereg, makine ve teghizatlarr tamim, yazrh talimat, Orf, adet ve usullere aykrrr olarak

kullanmak.
3- Kendilerine verilen koruma levazrmatrnr ve giyim e$yasrnr igyerinde giymemek, ig emniyeti ve iggi

sa$lt$tntn korunmasr baktmrndan yi.irUrlUkteki melrzuat, tamim ve talimatlara uymamak,
4- Muracaat ve gikAyetlerin silsile yolu ile yaprlmamasr,
5- lg esnastnda arkadaglannr gereksiz yere meggul etmek, etrafr rahatsrz edecek gekilde ve nezaket

kurallanna ayktrt bigimde hareketlerde bulunmak, gahgma saatleri igerisinde kitap, gazete, mecmua gibi yaytnlar
okumak veyahut 6zel ya da kendisine verilenlerden bagka iglerle meggul olmak, ig sahipleri ve gorev nedeniyle
gelenlerin drgrndaki kigilerle igbagrnda g0r0gmeyi ahgkanhk haline getirmek,

6- Hizmetin 6zelli$ive g6revin gerektirdi$i hususlar ile bunlara iligkin kuralve kaidelere ayktrr davranmak,
7- igyerlerindeki malzeme ve krrtasiyeyi israf etmek,
8- lg_ saatlerinde izinsiz olarak bagka krsrm ve servislere gitmek,
9- Odeme gUcunun Uzerinde borglanma ve borglarrni zamanrnda odemeyerek, hakkrnda yasal yollara

bagvurulmasrna neden olmak,
10- ig saSh$t ve gUvenligi kurallarrna uymamakta rsrar etmek ve iq guvenligini tehlikeye dugUrmek.
BB) lhtar Cezasrnr Gerektiren Fiil ve Haller:
1- Mahiyetindeki personel ile Bagkanhk'a ait egya, arag, malzeme ve levazrmatr 6zel iglerde kullanmak,
2- ig arkadaglarryla gegimsizlili ahgkanhk e<iinmef, ig sahipleri ile mahiyetindeki personele kargi kaba

davran rglarda bulunmak,
3- igyerinde amire saygrsrzlrk etmek,
4- Bir igleme ait evrak ve belgeleri kasrt olmaksrzln kaybetmek ya da ziyana ugratmak,
5- lg saatleri iginde g6revinden izinsiz ayrrlmak,
6- Gerekliolmadr$r halde ig iligkilerde merciagrmrnda bulunmak, kendisine verilen yetkidrgrnda ig yapmak,
7- Amirlerine veya kendisi ile birlikte gahganlara vazifesinin gOrUlmesi srrasrnda zorluk gtkarmak,
8- ig saatinde uyumak ve ige muntazam devam etmemek,
9- Hastalt$t sabit olmadtlr halde hastah$rnr ileri s0rerek igini yapmaktan kagrnmak, hastahk halinde goreve

gelmedi!i durumlarda amiri haberdar etmemek,
10- Saat karttnt veya devam imza fOyUnU bulunmasr gereken yerlerden alarak yanrnda tagrmak veya imha

etmek, ya.da kart veya imza f6yUnU zamanrnda imzalamamak,
'11- lg sahiplerini sebepsiz yere bekletmek veya kendilerine iligkin iglerin sonucu hakkrnda bilgi vermek,
12- istihkak sahiplerinin istihkaklarrnr sebepsiz olarak zamanrnda tinaffur ettirmemek.
13_- i9 sa$h$r ve gUvenli$i kurallanna uymamakta rsrar etmek ve i9 gUvenligini tehtikeye dUgUrmek.
CC) Yevmiye Kesilmesi Cezasrnr Gerektiren Fiil ve Haller:
GCa) Bir Yevmiye KesitmesiGerektiren Fiitve Haller:
1- Kabul edilebilir dzrU ve izni olmaksrzrn bir g0n gOreve gelmemek,
2- Bagkanltk'tn vazife itibarryla mrinasebette bulundugu ig sahiplerinden borg para almak,
3- Gorevi gereli kendisine tevzii edilen veya Bagkanhk'a ait her turlU krymetlerin bakrm ve

gerekli olan ihtimamt gOstermemek.
4- Muayyen mUddet igerisinde bitirilmek 0zere verilen vazifeleri hakh bir nedeni olmadrgr halde
5- Resmi muamelelere ve kayrtlara aykrrr bilgivermek,

korunmasrnda

bitirmemek.

6- Mahiyetindeki personele, mesai arkadaglanna veya ig sahiplerine hakaret etmek.
11t.T9ll9' ve guvenligi kurallarrna uymamakta rsrar etmek ve ig guvenligini tehtikeye drigurmek.
CCb) lki Yevmiye Kesilmesini Gerektiren Fiil ve Haller:
1- Hizmetin 6zelli$i ve g0revin gerektirdi$i hususlar ile bunlara iligkin kural ve kaidelere kasrtl olarak aykrrr

davranmak,
2- Bagkanhk'tn mUsaadesi olmadan Bagkanhk mevzuunda (sendika yoneticileri drgrnda) demeg ve yayrnda

bulunmak,
3- Kabul edilebilir 6zru ve izni olmaksrzrn bir ay iginde arallkll olarak 2-4 gon gdreve gelmemek.
4- Kanun, TtizUk, Ydnetmelik, karar ve emirlerde belirtilmig bulunan gdrevteri hlklr veya mucbir sebep18ti^ q w J' &fr



olmaksrzrn yapmamak veya eksik yapmak,
5- lstihkak sahiplerinin istihkaklarrnr bilerek zamanrnda tahakkuk ve tediye etmemek ya da edilmesine mani

olaca$r fiil ve hareketlerde bulunmak,
6- Gdrevle ilgili resmi belge, arag ve geregleri gorevin sona ermesine ve Bagkanhk'ca yazrh olarak

istenmesine ra$men geri vermemek,
7- Edep ve ahlika aykrn hareketlerde bulunmak ve sOzler sarf etmek,
8- Bagkanhk ve mensuplarr hakkrnda gerge$e ayklrr gikdyet, ihbar, isnat ve iftirada bulunmak, Bagkanhk'rn ig

disiplinini bozacak gekilde krgkrrtmalara girigmek,
9- ig sa$h$r ve gUvenli$i kurallanna uymamakta rsrar etmek ve ig gUvenli$ini tehlikeye dUgUrmek.
GCc) U9 Yevmiye KesilmesiniGerektiren Fiilve Haller:
1- igverenin 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 uygulanrr.

2- GUnlUk normal galtgma stlresi igerisinde bitirilebilecek iglerifazla galrgma Ucreti almak amacryla aksatma,
3- Saat karttnt veya devam imza foyUnU bagkasr adrna imza etmek, vazifede bulunmadrlr halde kart veya

fOyU basmak veya imzalamak,
4- izinli veya kabul edilebilir 6z10 olmaksrzrn ardr ardrna 24 gun ya da bir ay igerisinde arahklt olarak 5-7 gun

gOreve gelmemek,
5- Do$rudan do$ruya veya aracr ile hediye istemek, gdrevi srrasrnda olmasa dahi ig sahipleri ile emrindeki

personelden hediye almak ya da bunun drgrndaki ikramlarr kabul etmek,
6- Kendi gOrevi veya ba$lt oldu$u kurum ile ilgili gahrslardan do$rudan do$ruya veya aract ile her ne ad

altrnda olursa olsun grkar saglamak,
7- ig sahiplerine veya i9 arkadaglanna gorevisrrasrnda fiili saldrrrda bulunmak,
8- Amirlerinin usul mevzuat ddhilinde verdikleri emri yerine getirmemek,
9- Bagkanltk'tn zarannr gerektirir bir yolsuzlu$u bildigi halde Ustlerini yazrlr olarak haberdar etmemek,
10- lgyerinde g6revli bulundugu srrada kumar oynamak,
11- MUfettiglerin sorulanna veya raporlarrna ciddi bir sebep ve mazeret olmaksrzrn muddeti iginde cevap

vermemek, s6z konusu yetkililerin isteyecekleri evrak nakit ve ayniyatr gdstermemek ya da saydrrmamak,
12- igyerinde dikkatsizlik ve ihmalden dolayr yangtna sebebiyet vermek, yangrn esnaslnda tamim ve

talimatlarda belirtilen gekilde hareket etmemek,
13- YUkUmlU bulundu$u halde devir ve teslim iglemlerinitamamlamadan yeni gdrev yerine gitmek,
14- G0revin yerine getirilmesinde keyfi olarak veya garez yahut kin dolayrsryla kigilerin gereksiz gekilde yarar

ve zarannr hedef tutan davranrglarda bulunmak,
15- igyerine sarhog gelmek veya alkol getirmek,
16- ig sa$h$r ve g0venli$i kurallanna uymamakta rsrar etmek ve i9 gUvenligini tehlikeye dUgurmek.
$$) G6revden Qrkarma Gezasl Gerektiren Fiil ve Haller:
1- Kastt veya ihmal yUzUnden igin emniyetini tehlikeye dUgUrmek, igverenin mah veya mah olmayrp da

emaneti alttnda bulunan makineleri, techizat vesair egya ve maddeleri 30 g0nlUk Ucretinin tutarr ile odeyemeyecek
derecede ziyana u$ratmak (igbu hasarr Disiplin ve Danrgma Kurulu tespit eder. Kurul gerekli gorurse bilirkigiye
bagvurabilir),

2- igverenden izin almakstztn ve megru bir mazerete dayanmaksrzrn ardr ardrna 5 isgunu veya bir ay iginde
arahkh olarak 8 iggUnU igine devam etmemek,

3- Bagkanltk'a ait mallart satmak, igletmek, kiraya vermek suretiyle kigisel grkarlar saglamak.
4- lgyerinde kasten yangtna sebebiyet verecek liil ve davranrglaida bulunmak ya da y-angrn grkartmak.
5- Gizli tutulmast gereken strlan agrklayarak Bagkanhk'rn hUkmu gahsiyetini rencide etmek, 

-

6- Bagkanhk'a ait evrakr, kayrt ve dosyalarr kasten ziyana u$ratmak,
7- Bagkanltk'tn altm sattm, artrrma ve eksiltme iglerine hile karrgtrrrldr!r sabit olmak,
8- igveren vekiliveya amirlerine fiili saldrrrda bulunmak,
f- igveren veya vekilinin yahut bunlartn aile Uyelerinden birinin geref ve namusuna dokunacak sozler sarf

etmek veya davranrglarda bulunmak yahut igveren ve vekili hakkrnda geref ve haysiyet ktrrcr asrlsrz ihbar ve
isnatlarda bulunmak,

10- igginin, igverenin emniyetini suiistimal etmesi igyerinde hrrsrzhkta bulunmasrndan dolayr 7 gunden fazla
hapis cezasr ile cezalandrrrlmasr veya cezasr tecil edilmeyen bir sug iglemesi,

. 11- igginin, igledi$i (geref ve haysiyet ktrrcr suglai harig) bii sugtan dolayr 6 aydan fazla hapis cezastna
mahkum edilmesive bu cezanrn tecil edilmemesi.

. 12- i9 sozle$mesinin esaslt noktalarrndan biri igin gerekli vasrflar veya gartlar kendisinde bulunmadrgl halde,
bunlan n kend isinde bulundugunu ileri srirerek igveren i yan rltmak,

13_- i9 sagh$r ve g0venli!i kurallarrna uymbmakta-rsrar etmek ve ig guvenligini tehtikeye dugtirmek.
- Disiplin cezasl verilmesine sebep olmug bir fiil veya davranrgin-tekerrgr etmesi halind6 ceza bir derece

a$trlagttnlarak uygulantr. Aynt derecede cezayr gerektiren fakat iyrr fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin
cezalannrn 3'UncU uygulamastnda da bir derece a$rr ceza verilir.
. : Kusurlu bir eylem ve davrantgrn bu toplu ig sozlegmesinde yer alan disiplin suglanndan birine uygulanmast,
bu eylem ve davrantgln cezaslz btraktlmastnr gerektirmbz. Bu duiumda cezalandrrm-ayr gerektiren fiil v-e davranrg
hangi suga yakrn g6rUlUrse o suga iligkin ceza verilir. e$q4il,M/



EK-2 KoRuyucu MELBUSAT TEgHiznrlAR

xiSisEL KoRUMA ARA9LART KULLANILMASI GEREKEN YERLER

KoRUYUcU c0zt-uruen
Parga ve gapaklara kargr koruyucu
gozlUkler.

Kesme, ztmba, pergin, kalafat, raspa ve kuru taglarna gibi
iglerde gahganlar.

lsrya, rgrna ve srgrayacak pargaya kargr
koruyucu 96zlUkler.

Erimig maden iglerinde galtganlar. (dokilm v.b.)

Zararh stvrlara kargl koruyucu g6zlUk. Asit veya kostik maddelerle gallganlar.

Gaz, duman ve bu$ulara kargl koruyucu
g0zlUkler.

Gozleri rahatsrz eden gaz, duman ve bu$ulu iglerde gallganlar.

Kaynak g0zlUgU. Oksijen kaynagr, elektrik kaynagr, kesme ve ocak igleri veya
benzeri fazla rgrklr iglerde galrganlar.

BARET
Qarpma ve dugmelere kargr koruyucu
baret. Baglanna bir cisim dUgmesi, garpmast veya vurulmasr tehlikesi

olan i$lerde Qalrganlar.
Elektrik garpmalanna kargr koruyucu baret. Elektrik garpmasr tehlikesi olan iglerde gallganlar.

KORUYUCU ELBISELER
lsrya kargr koruyucu OnlUk, Agrk ateg kargrsrnda, ocak OnUnde krzgtn veya erimig

maden lerle gal r gan lar.

Zararh srvllara kargr koruyucu 6nlUk veya
elbise.

Asitler veya kostiklerle gal rgan lar.

Radyo aktif maddelere kargr koruyucu
6nlUk.

Radyasyon ve rontgen (X-RAY) rgrlarrna maruz kalabilecek
iglerde gahganlar. (NDi Atolyesi v.b.)

Mugamba onlUk. Su lu ortamda gal r ganlar.

ELDIVENLER
Lastik eldiven. Zehirleyici, tahrig edici, zararlr srvrlar ile ve su ile galrganlar.

Radyoaktif maddelerden koruyucu eldiven. Radyo aktif ortamda gahganlar.

Kaynakgr eldiveni. Oksijen veya elektrik kaynaOr ile kaynak kesim iglerinde
galrga!lar.

lsrdan koruyucu eldiven. lsrdan ellerine zarar gelebilecek maddeler ile ve bu ortamda
galrganlar. (dOkUm, stcak demircilik rsll iglem v.b.)

So$uktan koruyucu eldiven. Qok soguk hava gartlannda galrganlar.

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

Mekanik agrndlrrcrlara kargl koruyucu
eldiven.

Bu tur igleri yapanlar. (Kaportacr, armador, metal igleri v b )

AYAKKABILAR
Qelik maskaratlr ayakkabr. AyaStna a0tr bir geyin dUgmesi, garpmasr tehlikesi olan iglerde

galrganlar.

Lastik gizme. Sulu ve gamurlu ortamda galrganlar.

Elektri$e kargr izoleli ayakkabrlar. Elektrik garpmastna maruz kalabilecek iglerde gallganlar.

zo $ &Z t&fl
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Yaprgtrrmalr veya dikigli lastik tabanlt
ayakkabrlar.

Krvrfclm tehlikesi olan ve basrldt$t yere zarar verme ihtimali
olan iglerde gahganlar. (ugak govdelerinde patlaytct ve
parlayrcr ortam)

Bot veya postal. Agrk hava da galtganlar. (ingaat v.b.)

Tahta tabanh ayakkabr. Erimig maden, srcak, ytpratrcr, agrndrncr ve kemirici benzeri
maddelerle gahganlar. (d6kUm hadde v.b.)

SiPERLIK
YUz siperi. Kimyasal ve metalik srgramalar ile krvrlcrmlara kargr yUzUn

korunmasr gereken iglerde galtganlar. (taglama v.b.)

Kaynakgr yUz siperi. Kaynak iglerin de galrganlar.

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

boya igleri)

Tam ylUz veya yanm yUz sUzgegli gaz
maskesi.

Zehirli ve rahatsv edici gaz, duman ve aeresol ihtiva eden
ortamda gahganlar.(kapah yerdeki boya igleri ilaglama igleri
v.b.)

Basrnglr temiz hava gaz maskesi, hortumlu
temiz hava maskesi, oksUen uretimli
solunum cihazr.

Tabii solunum ortamr olmayan ortamlarda gahganlar.
t/,^\

DIGERLER MELBUSA ECHIZATLAR
Kulak koruyucu. (baghk, kulakhk veya
kulak trkacr)

GUrUltUlU yerlerde galrganlar. (kompres6r, jeneratorlU yerler
v.b.)

Bagh klar. Alnr, yanaklan ve yUzU krvrloma, erimig metale, frrlayan
pargal ara ve krymrklara maruz kalabilecek iglerde gallganlar.
(d6kUm, metal kesme v.b.)

Emniyet askrsl ve kemerleri. DUgme tehlikesi olan yerlerde galrganlar. (ingaat, seren, radar
direkleri v. b.)

Yan maz malzemeden yapt lmlg tozluk. Erimig maden srcak yrpratrcr ve kemirici maddelerle gahganlar.
(d6kUm, hadde v.b.)

Yangrna kargr koruyucu itfaiye elbisesi. Yangrn sondurme iglerinde gahganlar.

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

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

igi mUflonlu baglrkh kumag gocuk veya
parka.

SUrekli olarak agrk havada veya kapalr dahi ofsa soguk bir
derecede galtgmast ve bu durumun de$igtirilmemesi zorunlu
bulunan yerlerde gahganlar.

A$TKLAMA:
1- Kigisel koruyucu melbusat ve teghizatlann ahmrnda ig sa$h$r ve gUvenligi kurulunun belirleyecegi kigi veya
kigiler bulunmalldrr.

1-_[isiset koruyucu melbusat ve teghizatlarrn temininde, ig sa$hgr ve gUvenligi kurulunun kabul edecegi nitelikte
TSE ve DIN normuna uygunluk garfi aranrr.
3- Yukartdaki cefuelde agtklanan kigisel koruyucu melbusat ve teghizatrn drgrnda; ig yerinin ozellifine, yaprlan
ige ve teknolojik geligimlerin icaplarrna gore gerekli olabilecek her tUrlU malzeme ve teghizat igyeri ig sagh$r ve
gUvenli!i kurulunca belirlenir.

21



MSB-ANT BA$KANLTGT igvenleniNDE EK 3/A
1. ALTI AvDA (0i.04.201s-30.09 .2015 TARinleni
ARASTNDA)

uycuLANAcAK ucner cETVEli lrucutty

1 1 75,97 75,97 75,97 79,50
2 1 75,97 79,12 79,50 79,92
3 1 75,97 79,44 79,82 80,08
4 1 78,74 79,50 80,1 4 80,24

5 1 78,89 79,82 80,45 80,40
6 1 79,04 80,1 4 80,77 80,56
7 1 79,19 80,45 81,09 80,72

8 2 79,40 80,77 81 ,41 80,88
9 2 79,50 80,88 81 ,51 81 ,04
10 2 79,92 81 ,20 81 ,62 81 ,20
11 2 80,06 81 ,51 81 ,73 81,36
12 2 80,20 81 ,62 81,83 81,51

13 2 80,34 81 ,73 81,94 81,67
14 2 80,48 81,83 82,04 81,83
15 2 80,61 81,94 82,15 82,04

16 2 80,75 82,04 82,26 83,03
17 2 80,89 82,15 82,56 83,86
18 2 81,03 82,26 83,03 85,74

19 2 81 ,16 82,36 85,33 87,69
20 2 81,30 82,68 86,39 89,71

21 2 81 ,44 83,21 87,44 91 ,74
22 2 81,58 83,7 4 88,65 93,87
23 2 81,80 85,36 90,70 96,20
24 2 83,03 87,27 92,81 98,75
25 2 83,57 89,24 94,99 101 ,54
26 2 85,47 91 ,31 97,42 104,39

27 2 87,41 93,40 100 ,14 107,34

28 2 89,37 95,73 102,87 110 ,42
29 2 91,40 98,1 6 105 ,84 1 13,56
30 2 93,50 1 00,89 108,89 116,92

31 3 95,80 103,81 1 1 1,96 120,46

32 3 98,26 106,72 115,1 6 124,07

33 3 1 01 ,05 109 ,74 118,66 127,76

34 3 103,96 112,91 122,20 131 ,61

35 3 106,91 116,1 8 125,88 135,55

36 3 109,95 1 19,65 129,68 139,61

37 3 1 13,10 123,28 1 33,56 143,84

38 3 1 16,36 126,96 137,52 148,1 0

39 3 119,84 1 30,76 141,65 152,59

40 3 123,47 134,69 145,92 157,1 0

41 3 127,17 138,74 150 ,29 161,88
42 3 130,99 142,87 154,79 166,70
43 3 134,90 147,18 159 ,46 171 ,73
44 3 138,98 151,61 164,23 176,90

45 3 1 43,06 156,14 169 ,14 182,20

46 @ 147,44 1 60,80 174,22 187,66

MsB-ANT BAgKANltGt i$venleniNDE EK 3/B
2. ALT| AYDA (ol.'ao.2o1s-31.03.20i 6 TARinleni
ARASTNDA)

uycuLANAcAK ucner cETVEli gucun)

1 1 79,77 79,77 79,77 83,48
2 1 79,77 83,08 83,48 83,92
3 1 79,77 83,41 83,8 1 84,09
4 1 82,68 83,48 84,15 84,25

5 1 82,83 83,8 1 84,47 84,42

6 1 82,99 84,15 84,81 84,59
7 1 83,1 5 84,47 85,14 84,76

8 2 83,37 84,81 85,48 84,92

9 2 83,48 84,92 85,59 85,09
10 2 83,92 85,26 85,70 85,26
11 2 84,06 85,59 85,82 85,43
12 2 84,21 85,70 85,92 85,59
13 2 84,36 85,82 86,04 85,75
14 2 84,50 85,92 86,14 85,92
15 2 84,64 86,04 86,26 86,14
16 2 84,79 86,1 4 86,37 87,18

17 2 84,93 86,26 86,69 88,05
18 2 85,08 86,37 87,18 90,03
19 2 85,22 86,48 89,60 92,07

20 2 85,37 86,8 1 90,7 1 94,20

21 2 85,51 87,37 91,81 96,33
22 2 85,66 87,93 93,08 98,56
23 2 85,89 89,63 95,24 101 ,01

24 2 87,18 91,63 97,45 103,69

25 2 87,75 93,70 99,74 106,62

26 2 89,74 95,88 102,29 109,61

27 2 91 ,78 98,07 1 05,1 5 112,71

28 2 93,84 100 ,52 108,01 115,94

29 2 95,97 103 ,07 111,1 3 1 19 ,24
30 2 98,1 8 105,93 114,33 122,77

31 3 1 00,59 109,00 117,56 126,48

32 3 103,17 112,06 120,92 130 ,27
33 3 1 06,1 0 115,23 124,59 134,1 5

34 3 109,16 1 18,56 128,31 1 38,1 9

35 3 112,26 121,99 132,17 142,33

36 3 115,45 125,63 136,16 146,59

37 3 118,76 129,44 140,24 151,03

38 3 122, 18 1 33,3 1 144,40 155,51

39 3 125,83 137,30 148,73 160 ,22
40 3 129,64 141 ,42 153 ,22 164,96

41 3 1 33,53 145,68 157,80 169 ,97
42 3 137,54 150,01 162,53 175,04

43 3 141,65 154,54 167,43 180,32

M 3 1 45,93 1 59,1 9 172,44 185 ,75
45 3 150,21 163,95 177,60 1 91 ,31

46 @ 154,81 168 ,84 182,93 197,04

ffi 22 dq il, @.


