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ISLETME

TOPLU iS SOZLESMESi

BiRiNCi BOLUM

GENEL HUKUMLER

MADDE 1 - TARAFLAR

Bu Toplu i9 Sozleqmesi; bundanbdyle "iqveren" diye amlacak "10'ncu Tanl<er Us Komutanh#'

aina No ss3, Ofg+b Sanqam-Adana;' vas;tasryla temas edilecek olan 3/ncu Hava Us Kanat (39s

ABw) Komutanfiqr ile bundan bdyle 'Sendika" diye anrlacak olan ve rnerkezi Arkata,Kuiay '
inldaD sokak No:20'de bulunan f URKIYE HARB sANAYii, SAVUNMA vE GWENLiK

CALIaANLARI (TURK HARB-i9) Sendikasr arasnda I9LETME seviyesinde imzalanm]9t]f'

igverenin ayn bii hukmi qahsiyeti olmadlgndan iqveren aleyhine yargr mercilerinde agrlacak

davalar Amerika Birlegik Devietleri aleyhine aq acak ve tebliSat Lahey AnlaEmasr hiikiimlerine

giire yap acaktr.

MADDE 2 - SOZLEgMENIN KAPSAMI

A. iqverenin Tiirkiye de kurulu iqyerleri 6356 say l Kanunun 4',ijncii maddesinde belirtilen Ek-

1 sayrh cetvelin 19'uncu srrasmda kurulu birer i$yeridir' Bu Toplu I9 Scizlesmesi an an

isye;lerindeki 6356 saydl Kanunun lZnci maddesine gdre Sendika iiyesi olan i$eileri kapsar'

B. Yukanda A bendinde beltutilen igyerlerinde gahqan ve taraf Sendikaya iiye olmayan igeiler'

bu Toplu i9 Scizleqmesinden 6356 saydr Kanulrrxl 39'ncu maddesi koqullarr ile yararlanabilirler.

C. Bu Toplu i9 &izlegmesinin kaPsadlgT iqyerlerindeki;

Iq Iliqkileri Uzmanr
Hukuk Miisaviri (Ankara, Adana, izmir) " 3 ki$i

Hukul Miisavrri (ODc-liirlive, Antara) 1 lisi
Personel idare Uzmam (9e0 (Adana) " 1 kiqi

Personel idare Uzman (Adana) 2 ki$i

Savunma igbirlif,i Bagkammn Ozel Damqrnaru (Anlara) " 1 ki$i

Halkla iligkiler iamqmam (Adana, Eskigehir, istanbul, izmir) 4 kigi

pozisyonlannda qal4an igqiler bu Toplu i9 Sdzlegmesirun kaPsamr d{rnda blrakrlmrstrr'

kapsam dr6r bllakrlan bu pozisyonlardaki igqilerin sendika- iiyesi olmasr veya olmamasr

yolunda taraflarca herhangi bir gart siiriilmez ve telkinde de bulunulmaz KaPsam d$r b1lak an

igqilere, bu Toplu i9 Sdzlefmesi ile sendika nyesi igsilere temin edilmig bulunan menfaarlerdF

veya bunlara tekabiil eden toPlam miktardan az menJaat saglananaz' o
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MADDE 3. AMAq

Bu Toplu iq Sdzleqmesinin akdinde taraflam amao aqaglda gdsterildigi gibidir:

a. i9 sdzleqmesinin yap masr, muhtevasr ve sona ermesi ile ilgili leqidi hususlarl

duzerilemek,

b. igei-iqveren iliqkile nin biittin ydnleri de dahil olrnak iizere taraflarrn karqrlkh hak ve

borelailn ve bunlaun uygulana qeklini tespit etmek,

c. Bu Toplu i$ Sdzle$mesinden q*abilecek uyuqmazhklann qciziimii iqin usulleri tesPit

etmek,

d. igveren ve/veya onun temsilciled ile Sendika, $ubesi ve/veya igeiler arasulda iq ahengi

ve ealDma barrqnl temin etmek.

MADDE 4 - SORUMLULUK

A. Sendika ve gubeleri; 3'ncii maddede gosterilen amaclafln gereeklettirilmesi iein gctrevlerini

en iyi niyetle ve miimkiin olan en iyi $ekilde ve Yasa, bu ToPlu 19 Sdzleqmesi hiikiimleri ve

3'ncii maddenin ruhuna uygun olarak ifa etmeyi, igyerindeki faaliyetlerin vedm ve randmanml

atrma hususunda kendi payrna diigen gayreti gdstermeyi, igqilerin yasalar ve bu Toplu I9

Sdzlesmesi hiikiinderine uymalan saglamayr kabul ve taahhiit eder'

B. igveren;3'nci maddede gdsterilen amaglarrn gergeklegtirilebilmesi icin gijrevledni en iyi
niyetle ve miimkiin olan en iyi qekilde iIa etmeyi, biittin harekededni Yasa, bu ToPlu I$

Sdzlesmesi hnkun eri ve 3'ncii maddenin ruhuna uygun olarak ytiriitmeyi kabul ve taahhiit

edei.

C. Taraflar, yukarrda A ve B bentlerindeki ayn ayrr sorumlulukla n yamsta iqyerlerinde
qalNmanm aksahlmadan devamr ve ig barrqrnrn korunmasurda mutab*b{lar' Yasa ve bu Toplu

i9 Sc;zlegmesinin uygulanmasrndan veya igqi ile isveren arasnda dofabilecek anlaqmazhklan bu

iopl., ij Sor1"9-""i-",e Yasarla gdsteriien qijziim yollan ieinde kotarmayr, Yasa ve bu Toplu iq

S6;le$mesi ile kendilerine tannan haklarr kd{iye kullanmamayr kabul ve taahhiit ederler'

D. ioveren; Sendikanrn Genel Merkez ve iqyerlerinin ba$h bulundugu ilgili qube

ycineticile nin ve araglarrmn yerel iqyerlerine girebilmelerini saglayacak iisse devarft girig

belgesi verilmesine iligkin yaz r talebi almdr$rnda bu belgeyi Ankara ve Incirlik Hava

Ussn ndeki yetkili Tnrk Silahh Kuwetleri temsilcilerine gdndermeyi kabul eder'

Llv
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iKiNCi BOLUM

TARAFLARIN HAK VE OPS{LEB!

MADDE 5 - IDARE YETKISI

iqgilerin ige ahnmasr; i9in, igeinin ve 4yerlerinin sevk ve idaresi; disiPlinin temini; cal$ma

sartlar1run dtizenlenmesi bu Toplu ig Stlzle$mesinde aksi belirtilrnemig olduf,u hallerde

mtinhasfan i$verene aittir' igveien bu yetkisini kullaorkeo yasalara ve bu Toplu 16

Szlesmesine aykm olmamak kaydlyla talimat veya Senelge yaymlayabfir' Bi!. isye ndeki tiim

igglleri il$lendiren lgveren yaz italimat ve genelgeleri, bilgilendirmek amacryla' Sendika ile

paylaq acaktu.

MADDE 6. SENDiKA i$YERi TEMSiLCiLERi, GOREVLERi VE SENDiKAI, iZiNLER

A. Nitelikleri: Sendika iqyeri temsilcisi olarak atanacak iggilerin yasal $artlan ta$masr' cleneme

siiresini tamamlam{ olmasl ve igyerinde qal4tr durumda bulunmasl esashr'

B. iqyerlerinde galgan Sendika ve/veya Sendika $ub€sinin Ydnetim, Denetleme' DGiPlin ve

Damjma Kurullair asil nyeleri ile Sendika igyeri temsilcileri bu gtirevled nedeniyle magdur

edilemez, cezalandrr amaz ve i$ sdzlesmeleri bu nedenle feshedilemez Yukandaki gbrevleri

iistlenen igqiler, muvaJakatlarr d4rnda meslekleri ile ilgili olmayan bir ige nakledilemez veya

bagka bir igyerine daimi olalak bir aydan fazla gdndedlemezleJ Bu iFeile n diger teminatlarl ile

is 
"orleq^ni"rirtin 

f""hedilmesi konusunda yasal haklan sakhdu Amatijr sube yiineticileri

($ube Ytlnetim Kurulu iiyeleri) muvalakatlarr drglnda gece vardiyasrnda gal{hnlarnazlar'

C. Gdrevled ve Yetkileri: i$ye Sendika terDsilcileri ve Bagternsilcileri;

a. iqeilerin dileklerini dinlemek ve sikayede ni edziirrlemek,

b. iggi ve igveren arasmdaki igbirligi ve eal4ma ahengi ile gaLqma ban$m1 devam

ettirmek,

c. iqqilerin hak ve menfaatlerini gdzetmek, (bu konuda yaphgl giri$irilerden sonra gube

Ydnetimlerini yazrh olarak haberdar etrnek)

d. 4857 sayrh i9 Kanunu ve ona ba$h olarak q*ar ntq ydnetmelik, tiiziik hiikiimleri ile

bu Scizleqmede ongdrtilen Saluma gartlannn uygulanmasma yardrmcr olmakla gijrevlidirler'

e. igyerlerinde iggi hakkulda yiiriitiilen bir soruqturmada igcinin istemesi halinde; iglernin

yaprlmasrna engel olmanuk ya da ue saatten fazla gecikmeye sebeP olrnamak.garhyla',i9yeri,.

s".rdiku te-.il.i"i de, o igqiden savuruna alnmasr srasrnda gdzlemci srfahyla hazrr bulunabilir.

Temsilcinin hazu bulunduiu konusunda imzasr aluur.

D. Atama ve Temsilci Saylsr: Sendika igyeri temsilcilei ve Ba$temsilciled 9ube Yctnetim i '

Kurulunca atanr. Sube Yonetim Kurulu,
('4-'
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1 temsilci
2 temsilci
3 temsilci
4 temsilci
6 temsilci

atama hakkna sahiPtir. Elliden fazla i$ei qal4an ve birden lazla sendika isyeri temsilcisinin

bulundulu igyerlerinde bu temsilcilerden 1 (bir) tanesi Ba$temsilci olarak ataNr'

E. Temsilci Odasl

a. iqveren, igqi mevcudu 100'ii asan i$yerlednde Sendika Bagtemsilcisi iein (ara

dinlenmelednde ae < bulundurulmak iizere) telcihan igcilerin yogun olalak eal4hg] btu yerde

oda tahsis eder.

b. iqgi rnevcudu L00'den aqagl olan igyerlerinde Sendika igyeri Baqtemsilcisi veya sendika

igyeri temsilcisi igverenin gtistelecegi yelde kilitli bir dolap bulundurur'

c. Dolap ve odaya ait meftugab Sendika temin edecektir'

F. Sendikal lzinler

a. BaEtemsilci izni: Sendika Bastemsilcisine sendikal gdlevlednin gerektirdigi

faaliyetlerde bulunabilmesi iein asagrda dnzenlenen gekilde iicretli izin vedlir:

-t - 50 iqqi eal4an igyerleri iQin

51 - 100 iggi gahqar.r iqyerleri igin
101 - 500 i$ei eal$an iSyerled icin
501 - 1000 i$ci cal$an igyerled iqm
l00I - 2000 iscr cdl$an isyerleri rcLn

lsveri Isci Mevcudu
01 - 200 iggi gaLqan iqyerlerinde
200' den fazla isfi qaLgan igyerlerinde

Haftald( izin si.iresi
4 saat
8 saat

Ba$temsilci giinduz vardiyasmda lal4tu rr. Ba$temsilcinin izin si.iresini igyerinde gegirmesi

asrldu. Ancak, Sendika Genel Merkezi veya $ubenin iqverene yapacagl yazfi Cagrl iizedne bu

siireyi(agn ydp an yerde de geqirebilir '

Sendika gubesinin Amatdr Ydnetim Kurulu iiyelerine sendikal gdrevlerinin gerektirdigi
faaliyetlerde bulunabilmeleri igin haftada dcirt saat iicletli izin vedlir' Amatdr qube ydneticisi,

aynizamanda isyeri temsilcisi veya baqtemsilcisi olarak atandlgr taktirde, bu maddede her iki
giirev igin belirtilen sendikal izin stirelelinden sadece uzun olanfu kullanabilir'

b. Temsilci izinlerir Sendika i$yeri temsilcileli bu gdrevlerini yeline getidrken as i$Ierini

aksatmamak zorundadrrlar. Ajcak, aralarrnda toPlanh yaPabilmeled itin Sendika igyeri

temsilcilednin her birine haftada 4 (dijIt) saat ucretli izin vedlir.

c. Egitim izinled: Sendika temsilcileri ve Sendikaca gdrevlendirilen i$qilere; kongre,

konferans, seminer, Ydnetim, Denetleme, Disiplin Kurulu, Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi

gibi toplanblara, kiiltiirel ve sosyal faaliyetlere kablabilmeleri iein, Sendikanrn-yazrh talebi ve

bu belgeleri 2 (iki) isgtinii dnce igverene ibraz etmeleli kaydryla her takvim yrl aqaglda j
diizenlenen qekle gdre iicredi izin verilir. 

I
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1001 ve daha fazla igei eal$an igyerle nde igei say$mrn

ipveri isci Mevcudu
1 - 25 i$qi galuan iqYerlerinde

26

101

20'l
501

ev

- 50 iqqi gahqan iqYerlerinde

- 100 iqqi eahqan igyerlednde
- 200 i$ei Cal$an igyerlednde
- 500 iggi qahgalr igYerlerinde
- 1000 iqei Caluan i$Yerlerinde

Y'll* Toplqqllrelli lz!!S!!cq!
10 giin
20 gnn
30 giin
40 giin
60 giin
80 giin

%10'u kadar giin.

Egitim izinleli yanm giinltik dilir er halinde kullandabilir' Dijrt saate kadar olan egitim izinleli

yirrm gun, dori saat tizeri ise tam gitr olarak kullamlm$ saydacaktu

Bu izinler her iiye iqin ayrl ayfl olmaylP tiim iiyeler iqindir' Bir seferde igyeri iqqi saylsmln

ZJ itra"r-t turU luytau tiyettitt tita".t"e!iU^ iznini kullanmasr igverenin onayrna tabidir' Ancak'

isverenin takdir edece$ acil askeri durumlar drsrnda, Genel Kurullar igin bu %5 oram aranmaz'

d. Yukarldaki a, b ve c bentlerinde sdzii edilen baqtemsilci temsilci' amatdr sube

yijneticisi ve egitim izirderi iqin Sendika veya Sube tarafmdan 2 (iki) iqgiinii drce yazllt

til,iiri.r-de brrli,rrrr.lacaktu. Ancak; bastenrsilciler, temsilciler ve amatdr gube ycjneticilerinin asrl

iglerini aksatmadan yaPacaklarl gtinluk faaliyetleri bu kuraLn drgrndadu'

MADDE 7 - SENDiKA uYELiCi; UCRET VE EALI9MA $ARTLARININ KORUNMASI

A. Sendika nyelerinin temina! konusunda yasa hukiimleri uygulanu'

B. Bu Toplu i9 Sozleqmesinin kapsanuna giren igyerleindeki iggiledn iicretled azalhlamaz

C. igverery yaz r muvafakabm almadan bir iseiyi i$e girdigi veya halen qalDnakta oldugu i$

"ulrfornl.."ya 
brulrgrnur drgrnda bagka bir i$e veya bir ildeki igyelinden bagka,bil ildeki igyeline

nakledemel. Su kadar ki; aynt tis dahilinde, a1n mahalde veya ayru il hudutlarr iginde bulunan

isyerlednden bidne ve benzeri iglere nakillerde igginin muvafakah aranmaz'

D. a. Acil haller, mevsifilik i$ler, y l* ncretli izin e*€larrnur qok oldugu ddnenJerle'

hastal* izinlerinde ve gegici gdrevli 4qilerin yedne ilqinin mesleF lqinde vaP an Seeici

atarnalarda i$ginin muvafakatr aranmaz. Bu grbi atamalar her haliikalda 1 (bir) y da bil isEi iein

60 (altr:ug) 6lnl geqemez. Bu gibi hallerde iEveren veya yetkili temsilcisi ile Sendika 9ube

Bugiu.u t'"fa yntkili temsilcisi konuyu aralannda gdliirqiirler' Gdriilme sonuqlan tutanak

halinde diizenlenir.

b. i9 esnasrnda e$itim ve Seeici atamalar igqinin daha yiiksek iicretli bir i$e tefii
maksadryia yaprlm$ ve igqi kategorisinin deneme siiresi olan 60 (altmrF) veya 90 (doksan) giin

lr"ya daliu fi"la 
"ii." 

atandlgr b6tle bir pozisyonda qal$hnlmaya devam etnigse' o takdirde isci

atandrgr pozisyonun ticrednl busiirelerin bitiminden sonra hak kazanr' Bu tiir terfien

atamaiaria iqiinin -uvafakah arannaz. Bu gibi hallerde igveren veya yetkili temsilcisi ile r.
Senrlika gube Baqkanl veya yetkili temsilcisi konuyu aralarrnda goriigiirler' Gdrii$me sonuclalr '

tutandl halinde diizenlenx l
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E,

F.

Bu maddedeki nakil, atama ve geeici gijrevlendirmeler igqiye yazrh olarak bildirilir'

Yeni iggi ahmmda yasa, tiiziik ve antlagrralar hukiimleri uygulamt

MADDE 8 - SENDIKA ORGANLARINDA GOREV ALANLAR

A. Sendika ve $ube Yonehm, Denetim Kurullanna se(inJe Selmiq asil ilyelerin' ityerlerinin

kapanmasr veya igyellerinin devd hali hadq, bu gdrevleri siiresince i9 siizleSmeleri 4857 say l I9

Kanununun 17nci rnaddesi uyannca fesih edilemez.

B. Sendika ve gube, olgailatulda gbrev alanlarr veya bunlarda yap an de$giklikleri en geg 5

(beq) iqgiinti iqinde i$ver-ene yazr ile bildirmeye mecburdur' Genel-Kurullarurdan segimle bu

orgarliu"ru asil olu.uk gelrniq olan bu gtlrevliler hakkmda her tiillii htikiim an an seqir e goreve

ee-ldikleri anda, asil iiYenin Tnziik hnkiimleline g6re bilahare giirevden aynlmasr ve yedek

iyenin asil liye yerine giireve gelmesi halinde ise durumun igverene bildidlmesinden 5 (beE)

iggiinii sonra hi.ikim ifade eder.

MADDE 9 - igEiLERLE GORUqME

A. Sendika ve gube Baqkafl, Yijnetim Kurulu iiyelert igveren veya vekiline ctn'eden bildirmek

ve igveren veya yetkrli temsilcisinin izni ile saPtanacak yer, Siin ve saatte i$gilerle toplu olarak

igyeilerinde; ic;lim amillerinin izni ile ve i$i aksatmadan igeilerle miinferiden gijriiEiirler'

B. Sendika Sube Baskatu ve Ydnetim Kurulu iiyeleri; yemek Paydosunu (ara dir enmesi)

igyerinde iginin bagnda Seqirmeled gereken igeilerle, o bdliimde iggi sayrsr 20'den az ise biiliim

amirine cinceden bildirer;k, iqei sayrc1 20'den fazla ise biiliim amirinin izniyle gdriigebilirler. Bu

toplanhlar o iq biilumiindeki faaliyetleri ve eal$nalafl olumsuz etkilemeyecektir'

C. Bu gdriiqmelerde konular, igverenin ya da Sendikanur herhangi yazrh bildirimi, zam edici

veya kii;tltiicn nitelikte ohnayacakhr' Talafla n ydneticileli bi;yle bir ortama veya kiigiik

diiqiilucii ifadelere miisaade etmeyeceklerdir'

MADDE 10 - iLAN TAHTALARI

iEveren, toplanhlarurr ve idari meselelerini ilan etmek iqin i$yednde Sendikarun bir ilan tahtasl

bulundurmasma izin verecektir. Miistakil bir bina igerisinde faaliyet gdsteren her iSyednin Siri$
mahallinde iqverence Siisterilen yere Sendika kendisine ait 50X60 cm boyutlarlnda bir ilan

tahtasr asabilir. Ancakl bu ilan tahtalanna as acak ilanlar hie bir gahsa iftua edici veya hig bir
qahe kiiqiiltiicii nitelikte olmayacaktu.

i,'.
i..
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MADDE 11 - SENDiKA AiDATLARININ KESILMESI

A. iqveren. 6356 sayrh Kam-rn gere$ince kesmeye mecbur oldugu aidatlarr her ay iqgilerin

ucretierinden keserek i99i iicreGrinin c;dendidi giinii takiP eden en geq 5 (bes) i$gunii iqinde

Sendikarun bilditecegi banka hesabma vatlrmakla yikiin{iidiir' lgveren blt i$len er icin

Sendikadan herhangi bir masraf talep edemez ve bu madde uyannca yaP an kesintileri gijste r

listevi Sentlikaya gcinde r. Yukanda belirtilen aidatlann kesinti talepleri Igveren tarafmdan her

ay- ZS'nci t nyu Ainu sonraki giinlednde alnrsa, bu kesintiler iteilerin ucretlerinden muteakip

ayln 1'nci (birinci) giintinden baglarnak tizere yap acakhr'

B. iqveren; igginin yaz l muvafakat vermesi halinde 6356 sayrl Kanuna gdle Sendika iiyeleri

igin kurulan kooperatifler, dayan$ma sandrklarr ve spor kuliibii kesintilerini, bu kooPeratjJler'

iuyu.rrgrnu ,u.t.lrklurt 
"'u "poik.,liibu 

ud-a Sendika veya yerel Sendika.$ubesinin verecegi tek

bi;kesinti listesi iizerindeir iggilerin ncretlerinden kesecektir' Bu kesintiler, adura kesinti yaprlan

tiizel kisiligin Sendika veya yerel Sen<lika $ubesinin bildirecegi banla hesabrna' kesintilerin

yaprldr$r a"yr takip eden ayn en gec 5'nci (be$inci) isgiinnne kadar yahnh Bu kesintilerin
'ruit 

"tilau 
yupttiOit-esilcin ke;ind listesinin en gec hef aym 20'nci giiniine kadar Isverenin

Muhasebe Miidiilligiine ulaqt rlmast gereklidir.

Aynca; isqinin y l* izne aynlmasr halinde, adlgegen kesinti listesinin iqeinin izin tadhinden en

u/ r flrir)-huftn Ltt 
" 

isverene ulagmasr durumunda, yrlhk izin avansmdan da an an kesintiler

yaprlacaktlr.

i9 sdzleqrnesinin feshi durumunda; igqinin gedye ddniik iicret alacagmdan aNlan tiim kesintilet

yaprlacaktrr.

C. Bu rnaddenin B paragrafulda belirtilen kesintilerin herhangi bir tarzda yar $
yaprlmasurdan igveren hi! bir qekilde sorunlu tutulamaz Sendika; gerek kendisi ve gerek

iicietlerinden kesinti yaprlan tiyeleri adrna, igvereni bu konuda dogabilecek her tiirln
yiikiimluliik iqin Peqinen ibra eder'
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UCUNCU BOLUM

is SOzLESMESiNINYAPILMASI

MADDE 12 - TOPLU i9 SoZLE$MESi VE i9 SoZLE9MELERI

Bu Toplu i9 Sbzleqmesinde aksi belirtilmedikqe iq sdzleqmelei bu Toplu i9 Stizlegmesine aykur

olama'2. iq scizleqmelerinin bu Toplu iq Siizle$mesine aykn hiikiin e nin yedni bu ToPlu l$

Sc;zleqmesindeti hiikiimler ahr' i$ stjzleqrnesinde diizenlenmeyen hususlaldatu ToPlu lE

Sdzleqmesindeki hiikiirnler uygulanlr. Bu Toplu i9 Sdzlegrnesinde i9 sozleqmelerine aykrl
hukiimlein bulunmasr halinde io sdzlesmesinin igqi lehindeki hnkiimleri geqerlidir' Her ne

sebeple olursa olsun sona eren bu Toplu i9 Sdzle$mesinin i$ sijzleFmesine ili$kin hiikiin eri

yeniii ytirtirliige girinceye kadar iq sdzlegmesi hiikmii olarak devam eder (6356 sayrh Kanunun

36'ncl maddesi).

MADDE 13 - GEqICI VE DEVAMLI STATU

A. Bu Toplu i9 Sc;zleqmesinin kaPsadlgl isyeilerindeki siirekli islerde hiqbir suretle siireksiz

iggi gahgtrilamaz. Siireksiz igler 3b gnnveya daha az siiren iglerdir' Ancak, uzun siiren anallk

izni, hastal* izni, iicretsiz iin, krca siireli askerlik ve benzeri hallerde Igveren bu gibi igqiledn

yerine baqka iEgilerle geqici i9 sdzlegmesi yaPabilir' Bdyle hallerde igveren bu hususta Sendikayr

onceden vaz l olarak haberdar edecekhr'

B. Bu Toplu iQ Sdzle9mesinin kaPsadlgl igyerlednde; iqv-erence bazri.qle n alt mnteahhide

verilmesi nedeni ile, iqveren veya miiteahiit tarafmdan 4857 sayrh ig Kanununun 17nci

maddesine gdre i! sctzlegrnesi Ieshedilen iggilere, yasal haklarr sakh kalmak kaydryla bi y l*
iicretleri tutarmda aynca bir tazminat cjdenir.

MADDE 14 - DENEME SURESI

A. Deneme siireled;

a. M, FM kategodsi iqqiler iein 60 gnn,

b. CT kategorisi igeiler iein 90 giindiir'

B. istifa veya herhangi bir sebeple igyerinden aynlmrq bulunan igliler miiteakip alh ayl* siire

igerisinde teirar aym ig smfmda ve isyerinde devamh bir ige alndrklafmda, bir deneme siiresi

tamamlamrq olmaiarr kaydtyla, yeniden deneme siiresine tabi futulmazlar'
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DORDUNCU BOLUM

is sozLEsMEsiNiN MUHTEVASI vE cALlsMA SARTLARI

MADDE 15 - GUNLUK VE HAFTALIK EALI$MA SURELERi, DINLENME MUDDETLERI

VE GECE EALI9MASI

A. Tesbit edilmig giirlliik ve haftal* normal qal$ma siileled:

a. Normal cahqma haftasl alh giinde tamarnlanan toPlam 45 saatten mutesekkildir'

b. Normal cal$ma haftasr yukartda A.a'da belirtildigi sekilde 6 (alh) Eiinde tamamlanan

toplam 45 saattermiiteqekkil olmakla beraber, igeiler giinde 8 (sekiz) saat velaltada 5 (beq) giin

Iiiien qahqacak, haftatun 6'ncr giniinde eahqmalarr gereken beq saatiqin ucred€ri normal

gaLgdrm$-a<ldolunarak ddene;ktir' Haftanm 6'no giinn ilk beq saatlik normal qal4ma ile ilgili

15'ncr maddedeki hiikiimler sakhdrr.

c. Bu suretle qahqan iqqi 4857 sayrh iq Kanunundaki dif,er gardar yerine gelmiq ise Z/'?

saatlik hafta tatili Siinii iicretine hak kazanacakhr'

B. Dinlenme Mnddetleri: Giinliik qahsma siiresinin ortalama bir zamarunda bir saatten az

olmamak iizere iicretsiz ara dirilenmesi (yemetr paydosu) verileceltir' I$in-niteliginin

serektirmesi halinde ara dinlenmeleri mi.i[avebe ile verilebi]ir' Mi'inavebeh ara dillenmelerinde

i"scilerin ara dinlenmeleri, olaSan ara dinlenmesi saatinden 1 (bir) saatten fazla gedye almamaz

veva rlerive brraLlamaz. Yemlek ve dinlenme zamanlaflnda igqiler tamamen serbest

oljcallardtI. Ancak, isverence gerekh gdrijlmesi ve i5tenmesi halinde bazr iscLlerin ara

dinlenme zamanlann,la go."o' -uhalleiittde kalmalart gereltigi hususunda mutabakata

vanlmrghr. iEveren liizui gcirdiif,ii takdirde bu tarz uygulamayt i$yednin bir k1slr|lnda ya da

Rimiinde degigtirebilir. Buna gdre;

a. Tesbit edilmiq giinliik ealurna siiresi ile ara dirilenmesi suresinin tamarnlnl golev

mahallinde veya igvereiin emrinde gegirmesi istenen isgilere 1 (bir) saaltk-iicretleri %180

miktardailaveedilerekddenecektir.saatiicretil0TLolanbirigqiiein:8x10+18=98TL'

b. isin, igyerinin ctzelligi veya vardiya Calqmasr nedeniyle, igyerinde 8 (sekiz) saat kalan

ve ara dinlenm; zamanlannl gdrev mahallinde Seeirmelei i$verence istenen igeilere' ara 
.

dinlenmesinden dnce veya so"nra 2 (iki) saate kadar almn-lrq idari izin durumlarr da dahil' o giin

lCin 8 Gekiz) saatlik iicre'tle birlikte dinlenme siirelerini karqrlarnak igin ilaveten 1 (bir) saatlik

iicret odenecektif. Saat ucreti 10 TL olan bir igei iqin: I x 10 + 10 = 90 TL

C. Gece eahqmasl

a. Cece lallsmasl20.00 ile 06.00 saatleri aras$da yapian daimi normal gal4madrr'

b. Norrnal gahqrna siiresinin gece i$ine isabet eden her daimi nolmal eahgma saati iqirn\,
iqqiye ncreti %20 zan r olarak 6denir. 

1 - ,i
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c. Gece eahqmasl 7/2 saati geqemez

d. Gece primlerinin hesaplanmasrnda % (yanm) saatten az olan miiddetler % (ya m)' %

(yarrm) saatten lazla 1 (bir) saatten az olan miiddetler ise 1 (bir) saat kabul edilecektir'

D. Vardivalar

a. Vardiya usulii qahqmalarda igveren 24 saat iginde bir veya daha fazla vardiya

gal$tlrabilir.

b. igveren; vardiyalar halinde gaLgmalarda, vardiya adetlerini, ala dirilenme s'iireleini'

vardiya siatlerini ve virdiyalardaki iqgi say$u-rl arturP eksiltme suretiyle yukarrdaki esaslala

uygun bir var<Iiya sisterni iurmaya, 4857 sayrh ig Kanunundaki amir hiikiim rnahiyetindeki

siirelednin alhna inmemek kaydryla qalqacaktt

c. Vardiya degi$ikliklednde isqiler 2 (iki) vardiya muddeti ge-emedikge ikinci vardiyada

gahqtrnlarnazlar. Vaidiyalar haftada bir degiqtidlir. Ancak, Aile, eah$ma ve Sosyal Hizmetler

Bakanhglnn miisaadesi halinde bu siire 15 gnne erkafllabilir'

E. Yiyecek satlg magazalan (Cornmissary) soluk hava depolamda.surekli veya geCici olarak

en az i 1it il qal$ma haftasr ve igin geregi olarak giinliil (ah$ma siirelerinin eogu zamaru$ bu

soguk hava Jepolannda gegiren islilere mrinhasuan bu sogul hava depolannda caL$trklan

siiielerce ve bir mnktesei hak teqkil etmemek garhyla, normal iicretle ne veya diger haklara

dahil edilrneksizin ve boidrolarrnda ayrr bir siitunda Sijstedlmek surehyle normal briit saat

iicretleinin % 15'i P m olarak ijdenecektir. iggiler hastahk izni, y hk icretli izin' idari izin'

askerlik izni ve iicietsiz izinde bulunduklan siirelerde bu Pdme hak kazanamayacaklard '

MADDE 16 - FAZLA EALI9MA; HAFTA TATiLi, BAYRAM VE HAFTANIN 5. GUNU

EALI9MALARI

A. Fazla Cal$ma

a. iqverenin yazrh bildi mi iizedne grinldl r e haftahk normal gahgma siiteleri iizerinde

yap an her tiirlii qahgma fazla gaLgmadtr' Fazla gahgma yaprlmasnaihtiyae duyuldugu

iaiti.de gal g-a girtlarrnm miisaadesi nisbetinde i$qiler 24 saat dnceden ilan tahtasmda ilan

edilmek iizere haberdar edilecektir. Acil haller<le igveten bu $arta riayet etmeyebilir. iggiler bu

hnkiimle, haftada yedi gtn 24 saat laaliyette bulunan igyerlerindeJe qalDmanul niteligine

bakrlmaksrzrn her qegiticil hallerde fazla mesai yaPnak hususunda Peginen muvafakat vermig

acldolunurlar. Ancak, igqinin dnerili mazeletl igverence gozciniine almacakhr'

b. Her 1 (bir) saat fazla gahgma igin verilecek iicret, normal saat ucretinin %100

yiikseltilmesi suretiyle iidenir.

u'-
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B. HaItatun 6'ncr ve 7'nci Giinii Cah;ma

a. Haftarun 6'ncr giimii iqe qagr an igqinin haftanm 6'nc1 giiniine isabet eden normal

calNma siirelerine ait iicietleri 15'nci madde Seregince esasen cidenrnekte oldugundan iscilerin

giinliik normal mesai saatleri iCerisinde qahqhgl her saat iqin kendisine nomal saat iicretinin

sadece %100'(i ddenir. Albncr giin normal qaLqma siiresinin tizerindeki eah$malarda ise her

saati icin normal saat iicreti ve bunun %80'i ddenir. Ancak bu qah$malar aral <sz 4 (ddrt)

saatten az olan-Iaz.

Omek: Saat iicreti 10 TL olan i$ei iqir! 6'no gnniin normal qal$ma siirelerindeki her saat

icin 10 TL. iizerindeki her saat iqin ise 18 TL ijdenir.

b. Haftal* nornal qaluma siireleri iizerinde yapian lazla gahgma, islinin qal$mamasr

icap eden haftanm 7'nci giinilne isabet ederse ve o halta iginde iqliye hafta tatili vedlmemitse,

hafia tatili Ucretine hak kazanrus olan iQCinin halta tatiti giinti fazla qalqh$ her saat iqin normal

saat iicreti %120 arthnlmak suretiyle ddenir (Hafta tatili iicreti dahil normal iicreti 3 2 misli

olarak).

Ornek: Saat iicreti 10 TL olan igei iqin
10 TL Bir saatlik haJta tatili ucreti
22 TL CalEhF btu saat fazla qal$ma iicreti

(10 TL + %120 = 22 TL)
32 TL Hafta tatili iicreti dahil bir saatlik lazla ealuma ucreti
(iseinin halta tatili gnnii Z/? saatrn iize ndeki qal{malar icin de bu drnekteki gibi

ddeme yaprlrr.)

C. Ulusal Bayram vc Genel Tatil Ciinled qaLsma

a. Ulusal Bayram ve genel tatil giinleri qal$tu an igeinin normal giinliik qal{ma siresi
iCerisinde qal$hF her saat iqin iicreti, normal tatil iicreti, normal iicretinin %60 arthrrlmasr

ruretiyle odenir. An(dk bu qalltmalar ardlll5lz 4 (dbrtr sdatten az olamaz

Omek: Saat iicreti 10 TL olan igqi iqin
10 TL Bir saatlik tatil iicreti
16 TL Caluh# bir saatlik iicreti

Ornek: Saat iicreti 10 TL olan isei iqin
10 TL Bh saatlik tatil iicreti
26 TL Cal$hgr bir saatlik tatil fazla qal$na iicreh

1 (10 TL + %1.60 = 26 TL)
36 TL iatil gtinii normal lal$ma siiresi iizerinde bir saatlik fazla qah$ma iicreti;

Llv

(10 TL + o"bo = 15 TL)
26 TL Tatil [creti dahil normal gahqma siiresinde bir saadik'iicretl

b. Ulusal Bayram ve genel tatil giinleri iEqinin normal giinliik qahsma siiresinin iizednde

fazla galgma yapmasl istendigi takclilde, igqinin normal gunlik qal4ma siiresine ilaveten fazla

eal$hF he! saa,iqin iicretl, normal tatil iicreti, normal iicretinin %160 arth! masl suretiyle

odenir.
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D. Mesaiden Sonra Qaf,r ma. igyerindeki normal eahgnta, igeinin hafta tatili, Ulusal Bayram ve
genel tatil eal$masr ve/veya igyerinden ayrimadan bugiinler yaprnaya baqladr$r fazla gahgmasr
bittikten sonra igyerinden aynlan yahutta, hafta tatili Ulusal Bayram ve genel tatil giinti
sebebiyle iqe qaprlmasma liizum goliilmeyen i$einin, acil hizmet sebebiyle tekrar iFe qaF arak
gahghrrlmasr halinde bu qahshF saatlerle bagL olmaksEn Eal$mamn normal mesaisi, fazla
mesai, tatil Ealumasl yahut tatil giinii fazla mesaisi olmasna gcire hesaplaracak iicret esasl
iizednden galuhr drgl siireye ilaveten sadece d6!t saatlik iicret daha verilecektir. Bu ttir
mesaiden sonra qagrdmalarda ve iqverenin araq temin etmedigi hallelde, i$verenin uygun
gitrdiigii ula$un tiirtine (ctmegin taksi, 6zel arag veya toplu taqlm) ctdenen iicret, i$einin
belgelemesi laydryla, ilsi] e cidenecektir.

E. Fazla saatledn hesabmda yar1m saatten az olan miiddetler yanm saat, fazlasr ise bir saat
savd .

F. Geeici gctrev esnasrnda fiilen yaprlmrg olan fazla eaLsmalann iicreti yukanda tesbit edilmit
esaslar iizerinden ijdenir. Geqici gdrev mahalline gidip gelmede yolda geeen zaman iqin Iazla
mesai iicreti cidenmez. Ancak, geqici gdreve gdnderilen $cifdrledn herbirine yolda gegen
siirelerinin normal mesai sureledni geeen krsrru fazla lahgrr1a olarak hesap edilip ddenecektir.

G. Saat 20:00 ile 24:00 arasrnda yapdan fazla gahgmalar gece primine tabi olmayrp iicreti %100

arthnlarak ddenir. Ancak, fazla mesai saat 24:00 ile saat 06:00 arasmda yap drF taktirde bu
fazla mesainin her bir saati iein iicreti %120 arttr arak ddenir. Sadece vardiya degisimi sonucu
olarak yaprlan fazla mesailerde yukarrdaki ikinci durum uygulanmaz.

MADDE 17 - GEqiCi GOREV VE HARCIRAH

A. igqiler yaphklarr iglerle ilgili olarak Tilrkiye iginde veya drqrnda gelici gdrevle
gdrevlendiiilebilirler. Acil haller drqrnda, igveren geeici gorevin baglamasurdan makul bir siire
dnce iqEiyi haberdar edecektir.

B. IgEilere, gece kalmayl gerektiren geqici giirev seyahatled ilin avans ddemesi yap acakhr.

C. Biitge ve Harcrrah Kanunundaki miktarlardan az olmamak kaydlyla Tiirkiye iEindeki geqici
gdievin her 24 saati iein belirlenen harcrrah miktarlarryla ilgili iqyerledndeki cari tatbikata
devam edilecektir. Ancak, igveren her y:Im Mart ve Eylil aylannda giiniin sartlaflna gdre
tesbit edecegi yeni harcrah miktarlannl Sendikaya bildirdikten sorua ilan eder ve her y 1

Nisan ve 1 Ekim tadhleri itiba yle uygulamaya koyar. Tiim iseilere eal$hnldrklan iq suufna
bak maksrzrn aynr geCici gorev harorahl bdenecektir.

D. HarcrrahmHesaplanmasl

a. Her tam gelici giirev giinii (00:01-24:00) igin igqiye gegerli olan giinliik harcuahm
%100'U 6denir.
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b. Bir gtinden fazla siiren geeici gdrev seyahatlerinde igeinin hangi saatte hareket ettiFine

bak maksrzrn gidig giirrii igin geeerli olan harcrrahrn %75'i kendisine cidenir. Bir giin<len fazla
siiren geeici gdrev seyahatlerinin ddniiq gtiniinde iqqinin hangi saatte ddndiigiine bak maksrzm
dctntiq giinn iqin geeerli olan harcrrahrn %70'i kendisine 6denir.

c. Geeici gcirev iqin gidiq ddniiq aym giinde ve her ikisi de normal giinliik mesai saatlei
iginde olursa harcrnh ctdenmez. ceeici g6rev seyahatlerinde gidig ve diiniigiin aym giin iEinde
olmasr halinde; gidig veya ddntig saaderinden biri veya her ikisi normal mesai saatleti d$nda
kalmasl ve geeici gbrevin 6 saatten az olrnamasl kogulu ile iqqiye geeerli giinliik harcrahm
%52.5'u oranrnda <jdeme yap t.

E. igqinin geqici gdrevli gitti$ yerde kendisine igveren tarafrnda-rl iicretsiz olarak yatacak yer
temin ediliyorsa; geeici gdreve gidiq giinn iein kendisine gelerli olan giinliik harcrahm %52.5'u,
geeici giirev srasurdaki tam giinler iein g0nliik harcrahm %70'i ve ddni-i$ gi.inii ieinde geqerli
harcuahn %52.5'u ddenir.

F. Tiirkiye d$urdaki geqici gdrev seyahatleri iein harcrrahm hesaplanmasr Amerikan
Hiikiimetinin AmerikaL memurlarDmki gibi olacakhr.

a. Iqvereni Tiirkiye ieerisinde geeici gcirevlendirmelerde, iggilerin Amerikah personel ile
ortak gctreve gcindedldi$i durumlarda ekip birlikteliBini temin amacryla, iqverenin halen geeerli
talimatlarna uygun olarak istisnai "ekip seyahati" kurallarmn uygulanmasma izin verir.

C. isverenin istegi uze ne Tirkiye ieinde iSginin gdrev mahallinin bir ilden bagka bir ile
degi$tidlmesi (daimi mahal degiqikligi) halmde igveren iggiye agagdaki ctdemeyi yapacakhr.
Isqinin ev e$yalan yeni gdrev mahalline Iqveren tarafmdan taqmacak veya iqverence en
ekonomik nakliye $eklinin iicieti igeiye ctdenecek, ancak, bctyle bir nakliye veya nakliye ticreti
slnn evli isqi iqin 1.500 kg (net), bekar iqqi isin 750 kg (net)dir. Iggi ve bakmakla yiikiin ii
oldu$u gahrslarur yeni gdrev mahalline #diglerindeki yol paralan Iqverence tesbit edilecek en
ekonomik vaslta iicreti iizednden ddenecektir.

H. Seyahat enri i]e gegici gdreve gctnderilen iggiler igverenrn ilgili bdrosundan seyahat istegi
formu alacaklardu. Seyahat istegi formu verilmedigi hallerde ise iqeinin binecegi ticad
ulastrrma vasltasmrn bilet iicreti iidenir

MADDE 18 - ULUSAL BAYRAM, GENEL TATIL VE BUNLAR iEiN TAPILAN ODEME

A. Ulusal Bayrarn, genel tatil ve dini bayram giirile :

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayraml
1 Mayls Emek ve Dayatu$ma Bayraml
19 Mayrs Atattirk'ii Anrna, Genqlik ve Spor Bayrarru
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gnnii
30 ABustos Zafer Bayraml
29 Ekim Cumhuriyet Bayramr
Ramazan Bayramr
Kurban Bayramr
l Ocak yrlbaqr 

aa_
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B. lJlusal Bayram ve genel tatil giinled iein iqqilerin gal$madan iicretleri tam olarak ddenir.

C. Ulusal Bayram ve genel tatil giirderinin son gtinii Cuma giiniine tesadiif etrnesi halinde
ertesi giin{i yani Cumartesi gainu de bir tatil gtinii sayiacaktu.

D. Ulusal Baylam ve genel tatil gtinlednde i€Ci eallgtuftnasl icabeftigi takdirde Eal$ma
Eadlalum miisaadesi nisbetinde iqqile! 24 saat dncesinden haberdar edilecektir. Bu dummda
iqEinin mazeleti deBerlendirilecektir. Arcak, son karar igveren taraJmdan verilecektir.

E, Ulusal Bayram ve genel tatil giir eri i$einin haJta tatiline lasdarsa yalnrz bitisinin iicreti
6dentu.

F. igginin miisaadesiz ucretsiz izin statiisiinde olmasr ve bayramrn bu devrenin hemen
eweline ve/veya hemen akabine gelanesi halinde igeiye balram iicreti dderunez.

44./
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BESINCi BOLUM

UCRET, UCRET ZAMLARI vE sosYAL YARDIMLAR

MADDE 19 - UCRET ODEME GUNU

A. lFgiledn iicretled ayda bir iideneceltir. Odemeler igverence iggiler igrn adlarura agrlacak
banka hesabrna yahrrlacaktr.

B. Ucret ijdeme giinleri bu Toplu iq Sdzleqmesinin imzalanmasrndan ctnceki giinler gibi
olacakbr. Mamafih, ddemeler miiteakip ayll1 be9inci takvim gtinii saat18.00'den geq olmamak
'iizere yap acakhr. Be$inci takvim giiniiniii Cuna gdniine rasdamasl halilde iicretler ayn! giin
en 8eq bgleye kadar isgilerin hesaplaruu yahnlacakhr. 9u kadar ki; iicret ddeme giinlerinin
Ramazan ve Kurban Bayramr tatili giinlerine rastlamasl halinde iicret cideme giinii bu
bayramlarrn arife gi.inle nden bir iqgiinii dnceki giindiir.

C. Her i$eiye ayrrca Ucret kesinti pusulalarr verilecektir.

D. iqten aynlan iqqilerle ilgili yasal ve akdi ddemeler, iqeinin aynlacagr tadh en az 10 giin
oncesinden I$verence bilinmek ya da Iqverene bildirilmek kaydryla, miimkin oldugu ctlqiide
iqqinin ili$iginin kesildigi tarihi takip eden giin yap rI. Aksi taktirde ddemeler, her haliikarda
igqinin iliqifinin kesildi$ tarihi takip eden 10 giinii geememek iizere, en krsa zamanda
yaprlacakhr.

MADDE 20 - UCRET, UCRET CETVELLERI VE UCRET ZAMLARI

A. Giinlnk Ucret: igqile n giinliik iicreti aga$rdaki formiille bulunacaktu.

Saat iicreti X Z/2 saat = Giinliik iicret

B. Uciet Cetvelleri

a. igverenin iFyerlerinde uygulanacak olan iictet cetvelleri her bir derece iqin geeerli

olacakhr. Bu iicret cetvelle :

.| t$e ba$tama ucreonl ,

2. "Krdem" arhg miktaflnl gdsterecek qekilde tanzim edilmi$ oluP, bu Sdzlesmenin

ayr maz bir parqa$ olarak 1 numarah ekte gctsterilmistir.

b. iqe baglama iicreti i9e yeni alman iqqilere deneme sutesinde ddenecek olan iicreti
gdstermektedir. (Ek:1)

c. "Krdem" arh$ miktan iqqinin deneme siiresini baqarlll olarak tamamlamasl halinde,

oe
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aqagrda gijstedlen bekleme siireled sonunda verilecek olan iicret arhgrdu.

d. Bekleme Siireled. Birinci "Kldem" artrsr deneme siiresinin taman{anmasrnda
vefilecektir. ikinci "Krdem" arhfl birinci arhqm yUrurliik ta hinden sonra geqecek altrncr ayut
sonunda; iiliincii ila altlncl "Krdem' arhslan ikinci ila beqinci art$n yururliik tarihinden
itibaren gegecek onbeser ayln sonlalnda, yedinci ve miiteakip "Krdem" arhglan bir 6nceki
aftqln yiiriirliik ta hinden itibaren geqecek yirnibirer aym sonlannda yap acakhr.

e. igqilerin derece terfileri ve "Krdem" arh$ miktarlan i$eilere yaz r olarak bildirilecek ve
iicret pusulala nda gajstelile€ektir.

f. iqqinin bir dereceden digerine terfii hallerinde, bulunduf,u derecenin ' ige Baqlama
Ucreti" igeinin halen alnakta oldugu iicretten erkar acak ve bctylece igeinin Sahsi "Krdem" iicret
bdliimii bulunacakhr. Bu gahsi "Krdem" iicret bdliimii te i edecegi derecenin 'ISe Batlama
Ucreti"ne ilave edilmek siiretiyle iqqinin terliinden soruaki yeni icreti tesbit edilmi$ olacaktu.

C. Ucret Zammr

a. igeile n 1 Nisan 2020 tarihinde geeelli saat aicretled ve iicret cetvelleri; 1 Nisan 2020
tarihinden itibaren gegerli olmak iizere % 6,5 (yiizde alhbuguk) artb! acaktu. Bu arhs oraruna
sadece bu sdzlegmeye mahsus olmak iizefe %1 (yiizde bir) oranmda iyilegtirme dahildir. Bu
Ucret arh$r 01 Nisan 2020 ile 30 Eyliil 2020 tarihleri arasndaki donemi kapsamaktadr. Ancak,
Tiirkiye Istatistik Kurumu (2003=100) Tiirkiye Genel Tiiketici Fiyat Endeksinin Eyliil2020 endeks
say$t'lu1 Mart 2020 endeks say$na gdre degi$im oranuul %5.5 (yitde be$bueuk)'u a$masr
halinde asan ksrru 1 Ekim 2020 tarihli Ucret Zammr oramna ilave edilecektir.

b. igqilerin 30 Eyliil 2020 tarihinde gegerli saat iicretled ve iicret cetvelle ; 1 Ekim 2020
ta hinden itibaren geeefli olnak ijzere % 3,5 (yiizde iiqbuqul) arttuilacaktu. Ancak, Tiirkiye
lstatistik Kurumu (2003=100) Tiirkiye Genel Ttketici liyat Endeksinin Mart 2021 endeks sayrsuul
Eyliil2020 endeks sayrsrna gdre degigim ommmn %3.5 (yiizde nqbuquk)'u agmasr halinde agan
klslr.u 1 Nisan 2021 tarihli Ucret Zammr orarnia ilave edilecektir.

c. Iqqilerin 31 Mat 2021 tarihinde gelerli saat iicretleri ve iicret cetveleri 1 Nisan 2021
tarihinden itibaren geeerli olmak iizere %3 (yiizde iie) arthnlacaktrr. Ancak, Tiirkiye lstatistil
Kurumu (2003=100) Tiirkiye Genel Tiiketici Fiyat Endeksinin Eyli.id 2021 endeks say$uM Mart
2021 endek sayrsura gdre degiqim orarurun %3 (yiizde iiq)'ii aEma$ halinde aqan k$ml 1 Ekim
2021 tarihli Ucret Zammr oranura ilave edilecektir.

d. Iqqilerin 30 Eyliil 2021 tadhinde geeer[ saat iicrcderi ve iicret cetuellei; 1 Ekim 2021
tarihinden itibaren gegerli olmak iizere %3 (yiizde iiq) arthr acakbr. Ancak, Tiirkiye istatistik
Kurumu (2003=100) TUrkiye Genel Tiiketici Fiyat Endeksinin Mart 2022 endeks sayrsmrn Eyliil
2021 endeks sayEma gdre degi$im oramnm %3 (yijzde iiq)'ii aqmas halinde agan ksmr 01 Nisan
2022 ta hinden gelerli olrnak i:zere 31 Mart 2022 tarihinde gegerli iicret ve ticret cetvellerine ilave
edilecektir.

e. Her bir iicret zarnmrmn geqerlilik ta hi ilgili ddnemi takip eden aym ilk giiniidiir. 1..:(/-'
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Omegin: 1 Nisan - 30 Eyliil 2020 dijnemi iqin 1 Ekim 2020 ta hi gibi. Buna gbre bu Toplu I$

SijzleEmesinin yiidirliik si.iresi iqedsinde altrqar ayl* olmak iizere dort adet iicret zammr
verilecektt ve en son iicret zammmm geeerlilik tarihi 01 Nisan 2022 olacakhr. Ucret zardan hei
bir dcinemin sonundaki endeks ile o ddnemden bir ainceki dctnem sonu endeksinin
karSrlaghnlmasr suretiyle hesap edilecektir ve a$agrdaki dmekte gdsterildigi gibi bindelik ve
daha kiieiik kiisuratlar dikkate ahnmayacak ve herhangi bir yuvarlama yaprlmayacakhr.

Ornek:

Endeks (Eylnl2018 sonu)

EndeLs (Mart 2018 sonu)

243.74

= %2,7658 = 7"2,76
237.18

f. Bu Toplu i9 Siizleqmesir-rir-r siiresi ieinde igqilerin saat iicretlerine ve iicret cetvellerine
yansltdmarnak koqulu ile asaglda belirtilen taril erde defaten dort adet relah payl cidemesi
yaprlacakhr. Bu refah payr 6demele ;

1 Haz']an 2020
1 Aral* 2020

1 Haziran 2021

1 Aral* 2021

tarihlerinde olmak uzere her bir seferde 400 ABD Dolanrun T.C. Merkez Bankaslnrn yukarrda
belirtilen tarihlerdeki dciviz alm kuru iizerinden hesaplanacak TL kargrh$ olarak yukarrdaki
tarihlerde siiresi belirsiz ig sdzleqmesiyle devan l statiide cal$an ve deneme siiresini
doldurmuq iqgilere briit olarak odenecektir.

g. Ancak, sadece bu Toplu iq Scizleqmesine ijzgii olmak iizere, ddrt refah Payl bdemesinin
toplaru olan 1,600 (binalhyiiz) ABD dolarmrn hepsi bir defada, ddeme giinnnde geferli T.C.
Merkez Bankasr ddviz allm kuru iizerinden hesaplanacak briit TL kargrlfi olarak bu Toplu I9

Scizlegmesirrin imza tadhinden itibaren en gee bir ay ieedsinde cidenecektii.

MADDE 21 - YILLIK IKRAMIYE

A. a. igveren, ipyerinde lahgan iqeilere v da 120 gtinliik iicretleri tutannda ikramiye vedr.
ikramiyelerden 90 giinliik tutan Nisan, Agustos ve Arallk aylan iicretleri ile birlikte otuzar
giinliik ticretleri tutannda cjdenir. Ancak, Arahk ayr ikramiyesi y bagurdan en az bir hafta Once

ddenecektir. Kalan 30 gtnliik miktar onbeger giinluk iicret tutarlarnda olmak iizere Ramazan
ve Kurban Bayran arrndan en az 1 (bir) hafta dnce odenecekhr.

b. Nisan ikramiyeleri i$qilerin 30 Nisan tarihindeki iicretleri iizerinden, Agustos
ikramiyeleri isqile n 31 Agustos ta hindeki iicretled iizerinden ve AraLk ikramiyeleri itqilerin
31 AraLk tarihindeki iicretleri iizerindcn hesap edilerek ddenecektir. Ramazan ve Kurban
Bayramr dncesinde ddenen onbe$er giinliik iki ikramiye ise isqilerin bayran ann bidnci
giinundeki iicretleri iizerinden ddenecektir.

B. Yukarrdaki ikramiyelerden her birinin tamamma hak kazanabilmek igin iqgrlerin igverene
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ait iqyerlerinde tesbit edilmi$ ikramiye 6deme tarihlerinden geriye do6ru ddfder ay tam
eal$mr$ olmalan garthr. ikramiye, ddeme tarihled arasmda qaLS an her bir ay iein ikramiyenin
%'iidiir. BiI aydan az qal$anlara ikramiyeleri k$telyevm usulti ile odenir.

C. Hastahk izni, iq kazasl, ydl* iicretli iziry anal < izni, emzirme izni ve iicretli idad izinler
ikrarniyenin hesaplanmasrnda gahg m4 siireler olarak kabul edilecektir. Igten erkarhlan
i$Cile n ihbar siireleri iqedsinde lal{tr rp qaluhrllmamalanna bak maksuul bu sule igin dahi
&ramiyeleri ddenir. 4857 sayrh lg Kanununun 25/ll'nci rnaddesine gdre igten crkanlanlara
ikramiye ddenmez.

D. Normal ikrarniye ddeme tarihlerinden ewel veya sonra y iginde yapdacak kesri ikramiye
ddemelednde ikramiye igin gijzdniine almacak iicret, dd€menin yaprlacagl aym birinci giinii
itibariyle igqinin tabi oldugu normal bdit saat iicretidir. Ikramiye miktan ise yukarrda belttilen
esaslara gore hesap edilerek ddenir.

MADDE 22 - DEVAMLILICI TEgVIK PRIMI

iqveren; igyerlerinde gahgan iqqilere bil ay tam gahgmalan halinde ayda iki giinliik ncret
tutarnda devan{rLg1 te$vik primi ijder. Ulusal Bayram, genel tatil, hafta tatili, bu Toplu iq
Sdzleqmesine gdre lgverence verilen iicretli izinler, iq kazasr nedeni ile istirahatte geqen siireler
ile I9 SaghF ve Giivenligi Ydnetmeligi geregi pedyodik muayeneler srrasDda geeen siiieler
prirn hesabrnda qa14 mrg giinlerden sayrlu.

MADDE 23 - EOCUK VE ECiTiMi YARDIMI

A. Bu Toplu i9 Sdzlesmesinin bi nci yrlmda, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren igqinin her

eocugu iein egitim yardlmml da iqermek'iizere ayda briit 49.06.- (krrk dokuz lira alh kuruq) TL
ildenir. Bu yardrm, igverenin isyerlerinde eSlerin her ikGinin birden lahgmasr halinde sadece

kocaya iidenir. ESi i$verenin i$ye nde qah$mayan bayan isqiler de bu yardrmdan
vararlanacaklardr.

Bu 6deme iicret zammr oranurda ve iicretin zaniandlgr tarih itibariyle aftr arak
6denecektir. EnJlasyon farkr olugmasr halinde enJlasyon larkr oranr ayrrca dahil edilecektir.

B. Bu yardrma hak kazanabilmek igin erkek cocugun 18 yaqm, dgrenci olrnasr halinde ise 25

ya$mr doldurmamrt olmasr lazrmdrr. Kz gocugun aynr hakkl kazanabilmesi igin 25 yagrnr
doldurmamrg olmasr lazutldu. Evli olan veya geli vergisine tabi olal qocuk bu yardmdan
yararlanamaz. Ancak, isqinin qocugunun akli ve/veya bedeni engeli sebebiyle qalrqamaz

durumunun Sosyal Gtivenlik Kulumunca tayin ve tesbit edilen saf,l* kurullarrndan aLnacak
raporla belgelenmesi halinde, (gocutun evlilik veya gelir vergisi mnkellefi olmasl halleli halig)
bu frkradaki tahditlerle baSh olmaksrzrn A paragrafindaki gocuk yardmrnn yaprlmasna
devam olunur.

C. eocuk yardrm, i$einin yukarlda belirtilen vasrJta qocugunun oldugunu belgeleyici evrakla
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birlikte Sivil Personel Miidiirliigiine yazrh olarak miiracaat ettiF aym birinci giiniinden itibaren
baqlar. qocuk yardm degisikligi iqeinin belgeleyici evfakla Sivil Personel Mndiirliigiine yaz r
olarak miiracaat ettigi avr takip eden ayn birinci gunnnden itibaren ba$lar.

D. Qocuk yardrmrna hak kazanmak veya bu hakkrn bitiminden Sivil Personel Mndnrhgiini.i
haberdar etmek i$einin mukellefiyetidir. Cocuk yardrmr hakkrm kaybeden iggi bu durumdan
Sivil Personel Miidiirliigiinii 30 giin iqinde haberdar etmedigi takdirde yanlq olarak kendisine
yaprlmrg gocuk yardrmr ddemeleri iicretinden kesilir.

MADDB 24 - SOSYAL HAKLAR

A. Bu Toplu ip sozlefmesinin bi nci ydmda biitiin iqqilere; 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren
yemek, yakacak, giyecek ve aile yardlmlarryla yrlhk izin hargh$ kargrllgr olmak'iizere ayl* briit
653.94.- (alh yiiz elli iie lira doksan dctrt kurut) TL tutarrnda sosyal yardrm ddemesr
yapdacakhr. 9u kadar ki, isveren tarafndan yemekhane hizmetlerinde ealDar ar iqin oldugu
gibi diizenli olarak yemek temin edilen igeilere yukanda belirtilen sosyal yardrm ayhk bfiit
425.07.- (difi ynz yrnni beg lira 7 kuruq) TL olarak yaprlacakhr.

B. Ramazan ve Kurban BayramJarurdan dnceki bi! hafta iEinde ddenmek iizere, her dini
bayram icin bu Toplu i9 Sclzlegmesinin birinci yllmda 817.44.- (sekiz yiiz on yedi lira k1lk dijrt
kuruq) TL bayram parasl ddenecektir. Ilk bayram parasl ctdemesi Mayu 2020 ayr igeisindeki
Ramazan Bayramr ile baqlayacakhr.

C. Ay ieerisinde ise baqlayan veya igten ayr an igciler ile yine ay iqinde ticretsiz izin ve

iicretsiz izinsiz ige gelmeme hallerinde o ay iein bu sosyal yardrniar krtelyevm usuliiyle
tidenir.

D. Bu ddemeler iicret zammr oramnda ve iicretin zaniandlgr tarih itibariyle aftr arak
ddenecektir. Enllasyon farkr oluqmasl halinde enflasyon farkr oranl aynca dahil edilecektir.

MADDE 25 - i9 ELBiSESI VE KORUYUCU MELBUSAT

A. iggilerin saf,Lguu korurnak iqiru iq Saglgr ve Giiver iBi Ydnetmeligi geregince i$veren
tarafindan koruyucu techizat (koruyucu elbise, gdzliik, eldiven) saglanacakhr. Bilhassa k-!
aylarurda ladar mevziled, iis ve miihimmat depolan gibi yerlere geeici gdrevle gidecek i$Eilere

parka, sahra ceketi, bot, lastik bot gibi saghk ve haricen koruyacak melbusat ve techizat
i6verence senet kargdrsr verilecek ve burilar geqici gdrevin sona ermesinde I$verene derhal iade
edilecektir. Igqiler bu kabil melbusat ve techizah icap ettigi gekilde koruyacaklardrr.

B. iqgiler yukarda A frkrasrnda adr gegen mclbusat techizahn Isvererun mtlkryetinde oldugu
hususunu ve i$yerlerinde kullanma mecburiyetlnde olduklannl peginen kabul ederler; aksi
davran$ gerekli disiplin islemine tabi tutulmalarrna sebep teqkil edecektir.
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MADDE 26 - CENAZE YARDIMI

A. Bu Toplu i9 Scizleqmesinin birinci yrlmda 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren igverence;
iseinin ctliimii halinde yasal varislerrne briit L487.74.- (bin dctrt yiiz seksen yedi lira yetmig dijrt
kurus) TL; i$einin e$inin, bakmakla yiikiimlii oldugu arule, baba ve qocugunun ijlumu halinde
brtit 743.86.- (yedi ynz kuk iig lira seksen alh kuruq) TL; igginin iq kazasl sebebiyle ijliimii
halinde ise yasal varisledne bliit 9351.45.- (dokuz bin iie yiiz elli bir lira kuk be9 ku!u$) TL ciliim
yarduru ayrrca odenir.

B. Bu ddeme ucret zarun oranmda ve iicretin zamlandrgr tarih itibariyle aftr arak
cidenecektir. Enflasyon farkr olugmasr halinde enllasyon farkr oram ayrrca dahil edilecektir.

C. 39'ncu Hava Us Kanat Komutanllgr, AAFES ve VECTRUS igyerlerinde qahoan Sendika
iiyesinir ijliimiinde, Sendikanm Genel Merkezi tarafmdan bu iiliimiin belgelenerek her iiq
iqverene ayrr ayrr bildirilmesi halinde; her igveren tjlen i$ei kendi iqletmesinden ya da dige!
igletmelerden olsun, baqvuru tarihini takip eden ilk iicret iidemesinde, kesintiye yaz r olarak
muvafakat eden her isciden, her dliim igin Toplu iq Stlzleqmesinin birinci y rnda 75.-
(yetmigbeq) TL kesip, ctlen iiye iEqinin yasal mirasq arna ctdenmek iizere, Sendika Genel
Merkezinin bildirecegi bir kamu bankasrna yattu. C paragrafinda belirtilen bu miktar; Toplu Ig

Sijzle$mesinin ikinci y mda 80.- (seksen) TL olacakhr. Ancak, iQbu C f*rasr hiikmiime gbre bu
kesintiye muvafakat etmeyen uye isqiler bu maddede belirtilen haklardan yararlanamazlar.

MADDE 27 - SiLAHLI KUWETLER igEiLERi OCRENiM VE DINLENME VAKFI

igveren; kesintiye muvafakat eden bordroya dahil her Sendika iiyesi igqinin Nisan 2020 ayr ile
ilgili iicretinden 20.- (yirmi) TL ve Nisan 2021 ayr ile ilgili iicretinden 20.- (yirmi) TL keserek
igqilerin dinlenmeleri ve qocuklannm egitimlelini geliqtirmek amacryla kurulmuq bulunan
'SiLAHLI KUWETLER igCiLERi OCRENIM vE DINLENME VAKFI'nrrl Ziraat Bankasr

Anlara-Mithatpa9a 9lbestl..deki 7970722-5002 nolu hesabma yatnacakh!. Yabr an Paranm
miktan ile kae kigiden kesildigi Vak Genel Merkeziae (inkrlap Sokak No.20, Krzrlay/Ankara)
yazr ile bildirilecektir.

MADDE 28 - DOdUM YARDIMI

A. Bu Toplu 19 ScizleFmesinin biiinci y nda, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kadm isqile n
do$um yapmalarr halinde doBum izni siiresince Sosyal Giivenlik Kurumunca veilen iicret
tama iblag edilir. Ayrrca erkek igginin eginin veya kadrn igginin dotum yapmasr halinde
833.77.- (sekiz yuz otuz i.iq lira yetmig yedi kurug) TL dogum yardrmr yap rr. Qo$ul gebelik
durumlarrndaki dogumlarda bu yardrm 2 kah olarak ijdenir.

B. Bu ctdeme ucret zammr orannda ve iicretin zar andrgl tarih itibariyle arhnlarak
ddenecektir. EnJlasyon farkr oluEmasr halinde enllasyon farkr oranr ayrrca dahil edilecektir.

2020 2022TlS 139ABw) T. Sa a 2:l



MADDE 29 - I9YERLERINE GiDig-GELiS VE HABERLESME ARAELARINDAN
FAYDALANMA

A. iqgilerin iqveren tarafmdan igyerine getiilip gdtiiriilmesine eskiden oldu$u gibi aynen
devam edilecektir. Bu gcttiidiliip getirilme srrasrnda araqlarda gegen zaman veya bekleme
miiddetleri hiebt suretle i$ siiresinden saydnayacagl gibi araqlarda geqen zaman veya bekleme
miiddetleri iqin herhangi bir iiciet ajdenmeyecekrir. i$vereni 1 Nisan 2020 tarihinden ba$lamak
iizere, Incirlik seruis araelarmm giivenli, bakm 1, temiz ve otobiislerin 10, minibiislerin be$
y dan eski olmamalannl saglayacakbr.

B. incirlik iqyerlerindeki iggiler harig, yukanda bahsedilen servis araelarmdan
yararlanamayan iqqilere belediye otobus giizergahnda otobiis kaft vedlir veya iqe gidi$-dcjntq
dolmus iicreti net olarak ctdenir. Ancak, Incirlik igye nde galqmakla beraber Ceyhary Misis
veya Mersin'de ikarnet eden iqgilere belgelendirdikleri taktirde gidiq-dijniis dolmuE, otobiis ya
da tren iicreti net olarak 6denir.

C. iggilerin zaruri hallerde kendi mesai saatlednde igyeri d4ma gehir iei telefon etme olanak
ve araelarr Isverence saglanacaktr. gehirlerarasl telefon gdriigmeleri iqqinin amirnm bn znine
baghdrr.

D. izmrr. (igh 2. Ana lpl U. Komutanllgl nda gaLsan iscilerin i5veren tarafrndan isyerlne
getirilip gctti.iriilmesine eskiden oldugu gibi aynen devam edilecektir.

(.e I
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ALTINCI BOLUM

IZINLER

MADDE 30 - YILLIK UCRETLi iZiN

A. iqyerlerinde en az bir yi galqan iqgilere a$agldaki siireler kadar y Ll iicretli izin verilir.

a. Begy a kadar (beg yrl dahil) hizrneti olarilara .... y da 18 isgiirlii

[ancak, ydlk iznini kullandrgr tadhte 18 ve
daha kiiciik yagta veya 50 ve daha yukarl
yaqta olup beg yrla kadar (beg yrl dahil) .... y da 20 iqgiirlu
hizmeti olanlara]

b. BeE yrldan fazla onbeq yrldan az hizmeti
olanlara

c. Onbeq yrldan (onbeg yrl dahil) fazla hizmeti
olar ara

a. Kendisininevlenmesinde

b. eocugunun dogumunda

c. Arure, baba, eqi, kardegler ile dz ve bakrmlarr
kendisine ait olan uvey eocuklaflnm 6liimn halinde

d. Bnynkarme, biiyiikbaba, kayrnpeder ve
kaymvalidesinin ijliimiinde

.... ydda 24 iqgiinii

.... y da 26 i$gunu

B. Bu Toplu i9 Sozlegmesinde diizenlenmeyen hususlarda 4857 sayrl i9 Kanununun yrlLl
iicretli izinle ilgili hiikiimleri ile Yrll* Ucretti izin Ydnetmeligi hiikirnleri uygularul.

C. Y l* iicretli izin siiresine isabet eden hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil gunleri bu
izinlere ilave edilir ve i.icrederi aynca 6denir. Y l* iicretli iznin hesabmda Cumartesi isgiinii
say r,

D. Y l < iicretli izinlerini baqka gehirlerde geeirmek isteyen igqilere yolda geeecek siireyi
karg amak iizere yedi giirle kadar iicretsiz izin verilir. Ancak, bu izin hakkr iznini y da bir
defada toplu olaral lullanacallara verilir.

E. Haftarun albncl gtinii (Cumartesi) iggiinii say mak ve iqQi haftarun alhncr gitnunde i$e

gelmeye her haliikarda hazu bulunmak 9a!hyla, i$einin y l* iicretli izninin son giiniiniim kendi
gal4rna haltasnrn besinci giiniine (Curna) tesadiif etmesi halinde, alhncl iggiinii izm gilm

savrsrndan say mayacakbr. lsqinin y l* iicretli iznini iki biiliim halinde kullanmasl
durumunda, bu uygularna sadece uzun olan izin bdltimii igin gecerli olacakhr.

MADDE 31 - UCRETLi iDARi iZiN

A. iggilere, ispatlayrcr belgeleri olaydan sonraki beF t$giind iqerisinde igveren veya vekiline
tevdi etmeleri $arh ile asagldaki hallerde iicretli izin vedlir:

.... 5 iqgiinii

.... 5 g,in

.... 3 iqgiinii
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e. Evlat edinme

f. Engelli eocugun bakutu
g. 3 Aralk Engelliler Giinii (Sadece engelli

kategodsinde ige almanlar)

.... 3 gii^

.... 10 Gun

.... 1 Giin

B. iqqiler bfu takvim y ieinde, mesai saatleri drgrnda yapamayacaklan gaisi iqledni
g6rebilmek igin ve tamamr bir defada veya btilmek suretiyle 56 saate kadar yedi isgiinii iicretli
idari izin kullanabilirler. iqQiler istedikleri takdirde ],edi iggiinliik iicredi idari izninin tamamml
yrlhk iicretli izinlerine ekleyerek de kullanabilirler. Bu taktirde, o takvim vrh ieinde igeilerin
iicretli idari izin hakla kalmayacakt[. Bu tiir iicretli idari izinler igqinin iqverenn resmr
formunu kullanarak yapacagl talep iizerine vedlir. Ucretli idari iinler bil saatten az olmaz. Ige

yeni giren iseilere deneme siirelerini doldurmadan ucretli idad izni verilmez. Bu Paragrafta
belirtilen ve takvim ydr sonuna kadar kullanrlmayan iicretli idari izninden 24 saate kadar olaru,
o takvim y mn 31 Arahk tarihinde geqerli olan saat iicreti uzerinden ve Arahk ayl iicreti ile
birlikte igciye ddenecekti. Takvim yitrl]rl sonunda kullandmarrug sair iicretli idari izinler
kaybedilir. Her tiirlii iqten grkrglarda, kullarulmayan iicretli idari izin yerine para odemesi
yap mayacakhr.

C. Igginin bakmakla yiikiin ii oldugu anne, baba, es, eocuk veya iivey qocuklarnn tedaviled
igin il drgurdaki Sosyal Giivenlik Kurumu (SCK) tarafndan yetkilendirilmi$ bir hastaneye; ilSili
hastane/hastanelere Saf,Lk Kurullarrnca refakatqr nezdinde gdndedldigini belgelemesi
kaydryla, isqiye her takvim y mda ng giinii geememek iizere, iicretli refakater izni verilir.
Refakatcr izni, igin aksahlmamasl kaydryla, amidnin onayrna baglldll. Relakatq izni geeici,
siireksiz iqlerde qal$an veya deneme suresini tanariamam{ igqiye velilmez. Refakatq izni
takvim yrlr icerisinde i$e giren veya iEten e*an isei icin krstelyevm yap maz, tamamen veya bir
defada bir giinden az olmamak kaydryla bciliimler halinde kullamlabfir. Refakatqr izni
bidktirilemez; takvim y ieinde kullanlmadrF takdirde kaybedilmiS say r. Bir takvim y mda
iig giine kada! refakatgr izninin kullarulmas devanidlgl teqvik Priminin kaybrna neden olmaz.

MADDE 32 - UCRETSiZ iZiN

A. igginin onceden baqvurusu ve ami nin de uygun bulmasr uzerine iseiye iicretsiz izin
verilebilir.

B. Bu Toplu iq Sdzle$mesi siiresince veya dala 6nce Sendika Ydnetim Kurulu Baqkanlgma
veya iiyeligine seqinde gelmig bulunan igqilele yaz istekled iizedne anllan profesyonellik
gdrevleri devammca iicretsiz izin verilecektir.

C. Yukarlda B fikrasnda arulan personelden profesyonellik gcirevled herhangi bir qekilde

sona erenler 15 giin iginde tekrar eski i$lerine devam etmek iizere baSvurduklarurda ewelce
brrakhklarr qartlarla iqe almrlar. Bu personel iicretsiz izinde olduklarr strece Toplu i9
Sdzlegmesi veya is stjzlegmesinden dogan alni veya nakdi menfaaderden yararlanamazlar.
Ancak iqyerine dijndiiklednde bu 'iicretsiz izinde gegen siileler iqedsinde ayr drgr igyerinde
Toplu iq Silzlegmeleri ile yalmz ncrete rniinhasrr kalmak kaydryla verilrnig olan iicret zanian ile
iicretsiz izin siireleine ait 'Krdem Arhq' miktarlan aynldrklan tadhteki normal saat ii
ilave edilir.
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D. Tutukluluk ve Gozetim Halled

a. iqei herhangi bir sugla gozetim altma almdrgr ve tutuklandrts ve gcizetim alh hali veya
tutuklulugu 30 giinden az olmamak iizere 4857 say r [E Kanununun 17. rnaddesindeki ihbar
dnellerini (4857 5ayri Iq Kanunu/ Madder 25-IV) aShF takdirde ig s6zlegmesi miirlfesih say u.
Gdzetim alh veya tutukluluk hallerinde, gdzetim altnda veya tutuklu kalnan bu siireler kadar
iqei iicretsiz izinli kabul edilir.

b. Gdzetim alhna aluran iggiler bunu belgeledikleli taktirde yasal gijzalh siiresinde
iicretsiz izinli addedilir. Ancak gdzalhnda geeen siire sonunda tutuklanan iseilerrn iq

siizlegmeleri miinfesih sayrlrr.

c. Tutuklulu$ury

1. Kovusturmaya yer olmadrgr,

2. Son tahkikabn ae masma gerek olmad1g1,

3. Beraat karan verilmesi,

4. Kamu davasmm diigmesi veya ortadan kalkmasr nedenlerinden bili ile 90 giin
iqrnde son bulmasr ve i$einin bu ta hten itibaren bir hafta iginde isine ddnmeyi talep etmesi
halinde, igveren tarafindan emsallerinin haklarr ile ige ahnrr. Doksan giin bittikten sonra
tutuklulugun sona ermesi halinde isyerinde bog yer varsa 4e almr.

d. Adi suelardan yarg anmalarr tutuklu olarak devam ederken 90 giln iEinde tahliye
edilenler, bil hafta iqinde baqvurmasl halinde I9veren tarafindan tekrar iqe almlrlar.

e. Adi suElardan yargdanmalarl futuklu olarak devam edenlerden;

1. Alh ay ve daha az ceza alan,

2. Altr aydan fazla ceza ahp, cezasr ertelene4 paraya qevdlen veya af ile sonuqlanan
veya iyi hali nedeniyle altr aydan fazla ceza aldr$r halde altr aydan dnce tahliye edilen isqile n
tekra! i$e ba$lahlmalan Igverenin takdiri ile miimkundtr.

f. Yiiz kEarhcr suqlar ile sabotaj, Devletin iilke ve milleti ile biitiinliigiine, milli
giiverllige, kamu diizenine, Tiirk Silahh Kuwetled'ne kar91 iglenen suelardan hiikiim giyerller
cezanm erteletunesi, paraya eewilmesi veya affa ugaamasl hallerinde dahi hie bir suretle tekrar
i$e almamazlar.

g. lqverene ait bil aracl gijrevli olarak kullamrken trafik kazasr yapan gofiirler ve ig
makinalan operatdrleri bu nedenle tutuklandrklarr veya hilkiim giydikleri takdirde 90 gnn
ieinde hiikiimlnluk veya tutukluluk hali sona ermek qarhyla;

:1. Tutuklu veya hiikiirnlii kaldrllan siirenin sonunda yedi giin iqinde,(y
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2. Ehliyetlerinin mahkemece geri almrruq olmasr durumunda ehliyetin iade edildigi
tarihten itibaren yedi giin ieinde baqvurnalan halinde eski i$ledne almular. Doksan giinden
fazla siiren hiikiimliiliik veya tutukluluk halinde tekrar iqe baglatma lqverenin takdi ne
baglld .

E. Mazeretine binaen bir ay ifinde iiq defaya kadar ve toplam ddrt saati aqmamak iizere iqe

gee kalmalarda i$!i gec kaldrgr siireler ilin iicretsiz izir i saydacakhr. Bir ay ieinde iqe geq

kalmalar yukarrdaki siireleri a$arsa, iqqi geq kaldrgr iqin izinsiz iicretsiz i$e Belrnemis
sayrlacaktu.

MADDE 33 - HASTALIK IZNI

A. Iggilere hastahk veya iq kazasr nedeniyle Sosyal Guvenlik Kururnu (SGK) veya yetkili
doktorlar taralmdan istirahat veilmesi halinde iki giinii aqan istirahatlerde, isEinin SGK p m
tahakkuku 30 giin iize nden olmak iizere agaf,rdaki usullerle yaprlacakhr:

a. ilk iki giin iein iqeinin iicreti normal biffiil qalgmrg gekilde hesap edilerek ddenecektir.

b. Ueiinci.i gnnden itibaren (iiqiincn $in dahil) igqinin, iqgdremezlik durumunda oldugu
gtin sayrsr ne olursa olsun, normal bir ay gahqmrg gibi normal kazanqlan 'iize nden (i9 kazasl ve
meslek hastalgr dr$u1da isgdremezlik halinde kazanglara, devaml rgr te$vik primi, eocuk
yardrml ve sosyal yardrm dahil edilmeyecektir) SGK primleri tahakkuk ettirilecek ve Sosyal
Giivenlik Kurumundan aldrgl geeici iggctremezlik odeneSine bakrlErakszrn Sosyal Giivenlik
Kurumunaprimle ddenecektrr.

c. iqCilerin iiC (ue dahil) ve daha fazla gijn iqgdremezlik durur arnda; Sosyal Giivenlik
Kurumundan ald*lan giinluk iqgdremezlik ddenekleri gahquken hak ettikled ayld< net
kazanqlannm (iicret, sosyal yardrm, qocuk yardrmr dahil) 1/30'u olan giinliik net iicretlerinden
dn$tk oldugunda l$verence tarna iblag edilecektir. Sosyal Giivenlik Kt-uumunca odenen giinliik
itgdremezlik ctdenegi igcinin gnnlnk net iicrede ne e$it veya fazla ise Igverence herhangi bir
odeme yap mayacakhr.

d. iqqilerin meslek hastahgr veya i$ kazasr nedeniyle igbagr yapmamasr haiinde; Sosyal
Giivenlik Kurumundan ald*lan giinliik i$gdremezlik ddenekleri, gahgrrken hak ettikleri normal
ayli< net kazanclaiuln (iicret, sosyal yardrm, qocuk yardrru, teSvik primi dahil) 1/30'u olan
giinliik net iicrederinden di-i$iik oldugunda lgverence tama iblag edilecektu. Sosyal Giivenlik
Kurumunca ddenen giirrliik i$gitremezlik ddenegi igeinin giinliik net iicrederine etit veya fazla
ise Igverence herhangi bh ddeme yaprlmayacakhr.

B. Sosyal Giivenlik Kurumuna viziteye erkmak iizere isyerinden ayrrlan ve rapor almasl
sebebiyle igyerine ddnemeyen iEqi ile hastahgr nedeniyle iqyerine gelemeden Kuruma viziteye
crkruq ve rapor almlq i9ei, hastahgm ve kae gun raporlu oldugunu gitsterir Sosyal Giivenlik
Kurumundan aldr$ belgeyi Iqverene en ge! dbrt iqgiinii ieinde ibraz etmekle yiikiindiidiir. Bu
yiikiin iiliigii yerine getirmeyeriler veya Sosyal Giivenlik Kummuna viziteye crlhgml
belgeleyemeyenler mazeretsiz ve izinsiz olarak ige gelmemis saydlr.
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MADDE 34 - ASKERLIK iZNi

Muvazzaflrk hizmetinden baSka herhangi bir askeri hizmete, manewaya, klsa sireli askerlik
hizmetine veya bir yasal i$ yiikiimliiliiFiinii yerine getirmeye qaFrlan iqgiler aqa$daki haklara
sahip olacaklard :

A. Ef,er iggi igverenin hizmetinde arahksrz olarak en az bi! yrl eahsm$sa iki ayl* bir siire iqin
iicretsiz izinli sayrlacakhr.

B. ESer igqi igverenin hizmetinde arahksz olarak bir yrldan fazla iie yrla kadar, iig yrldan az
qalrsmr:sa o0 giin)iik brr siire i(in iicrplsrz izinli <dyrldcakbJ.

C. E$er iggi igverenin hizmetinde arahkslz olarak iiq yrl veya daha fazla qal{m{sa 90 gtinliik
siire iqin iicretsiz izinli sayrlmakla birlikte kendisine bi haJtal* iicreti de ddenecektir. Bu
benddeki ddeme apa$rdaki F paragrafma, iqeinin bu paragrafta dngoriilen eal$ma siiresi ile
ilgili gadlan saglamasl kosuluyla da uygula r.

D. ESer iqqi yukarrda belirtilen ddnen erin bitiminden 6nce iqe donerse, eski gctrevine veya

benzer bil gdreve yerlestirilir. Eger bu siireler yukarrdaki ddnemlerden fazla siirerse, bu
ddnemlerin sonunda i$ginin igine son vedlir. Fakat askeri veya mecbuti hizmetin bitiminden
itibaren iki ay ieerisillde bagvurursa tekrar ige almmakta kendisine dncelik hakkl tanmr.

E. Muvazzaf askerlik hizrnetinden dcjnen bir iqei, terhis tarihini takiP eden iki ay ieinde yaz r

olarak baqvurdugu ve bagvurusuna resmi terhis belgesini ekledigi takdirde:

a. Miinhal kadro var ise aynl i9e; yoksa,

b. Miinhal olan aym veya daha diiguk dereceli benzer bir i9e, kaliJikasyonlan uydugu
takdirde yerlegtirilir. iqrinin kalifikasyonlamm uygunlugu Petsonel dosyasmdan tesbit

edilir.Yukanda aq*landrSr gibi bir kadronun bogalmasr halinde, iqqi taahhntl{ mektuP ile boq

kadrodan haberdar edilecektir. Eger iqqi mektubu aldrgr tarihten itibaren 15 giin ieedsinde

bagvurmazsa ige alurma hakkrnr kayrp edecektir. Aynl gekilde, aynr derecede olan bir boq

kadronun iqei tarafmdan reddedilmesi kendisinin cincelik listesinden grkal masl sonucunu
doguracaktr. Yukarrda aqrklanan usul, iqqinin askerlikten terhis edildigi tadhten itibaren iki y
igin geqerli olacakhr.

F. a. Alh aya kadar (alh ay dahil) askerlik igin silah altma alnacak iggilerin yaz r olarak
baqvurmalan halinde, iqveren bu iicretsiz izin bagvurularrm kabul edecek ve inceleyecektil.
igqilerin bu siire igin iicretsiz izirili olmalan noimal olarak Igverence kabul edilir. Ancak,

isverenin igin ytinetimi ve stirdiiriilmesi ag$ndan cinen i gctrdiigii veya boq buak masml
sakrncah buldu$u gtirevler icin alh aya kadar (altr ay dahil) iicretsiz iin istemini kabul etmeme

hakkr sakhdt. Bu konuda son karar Isverence verilecektir.

b. Alh aya kadar (altr ay dahil) askerlik iein silal albna alnacak iggilerin iicretsiz izinled
kabul edildiBi takdirde bu siire, iqQilerin krdem tazminah siiresinden, "Krdem Artgr' iqin
bekleme siiresinden sayllmayacak veya senelik izin hesaplanmasmda dikkate ahnmayacaktfij
bu si.ire iqin ikramiye veilmeyecek ve diger parasal haklardan yararlanmayacaklardr'
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YEDiNCi BOLUM

uYUSMAZLIKLARIN CoZUM YOLLA\I;
is SoZLESMELERINiN soNA ERMESI

MADDE 35 - EALI9MA iligKiLERi KURULU VE WKSEK KURUL

A. Cal$ma ili$kileri Kurulu kuruluqu. Tescil edilrnig her igyerinde bir CalEma iligkderi

Krlr,rir, k.,*lor. ic,;i sayfl az olan i$yerlerinde taraflarrn ortak oluru ile iki veya daha fazla

rsverini kapsavan-bir iatrsma ilistrlerl fumlu kurulabilir' Qahqma iligkileri Kululu 25 veya
ja}r, u, i6qi qulrqt rutt iqyerlermde ili Sendika ve iki i$veren temsilcisinden; 25 den fazla igqi

gahqttan'igyerlerinde iiq Sendika ve tiq igveren temsilcisinden olugur' iqveren temsilcilennden

iiii"i S"lts;" ifiuhl"ri Kurulu Baskant olarak gi;rev yaPar' En gok iieer asil' alhsar yedek olmak

iizere oluiturulaiak kurulda (bundan bdyle Cal$ma iligkileri Kurulu iiyesi-olarak

adlandrnlacaklardrr) sendikayr temsil edecek kurul iiyelei sendika tarafndan' iqvereni temsil

edecek olai1 kurul iiyeleri ise i$veren tarafrndan atarur' Sendika tarafndan atanacak kurul

iiyelei igyerincle gairqan sendika iiyesi igqiler veya sendika organlarmda.se{irnle gtjreve gelmig

qr1b" y.in"ti.il".l u.u"mdan seeilir. Cal$ma ili$kileri Kurulundaki iiyelerinden birisini

def,igtirmek isteyen taraf yeni iiyenin ismini karFr tarafa tesbit edilmiq bir sonraki toplanhdan

en geq iie iSgiinn dnce bildirir'

Lt. Lalrsr1la usunen

a. Cal$ma iliEkileri Kurulu toPlanhlan her bir taraf temsilcilerinden en qok iiqer iiyenin

(asil veya yeiek) kai masryla yap ri Tanflardan herhangi birinin asil veya yedek iiyelerinin

iophndyu"kutl**a1arr halinde gahqma iligkileri Kurulu toplanhya kat an iiyelerle toPlaflr'

b. Toplantr isteyen taraf giindemi belirle! Taraflarur otak oluru ile Calt$ma ili$kileri

Kurulu grinierni deSiatirilebili; Cal$ma iligkileri Kurulu giindemdeki hususlarla ilgili ara

karar da verebilir.

c. Caluma iligkileri Kurulu toPlantrsma eagruun asll (Sendika tarafmda) Sendika $ubesi

Ycinetim Kurulu iivelerinden veya igyeri bastemsilcileinden bidsine,lkveren tarafnda) Sivil

Personel Dairesine verilir' Tataflarbu gaEirrlarr almal zorundadlr' Almmasl reddedilen qagrl

yaziarr kargr tarafa bildirilmig kabul edilir' Qagrrnrn suretine alanm rnuasr alrnrr' tadh ve saat

kaydedilir.

d. ToPlanh igyerinde, tercihan iq saatled iqinde olmak'iizere' Sivil Personel Miidii{ince

tuyin ol.,nuir y", u"'zamanda yap u Cal$ma saatleri d$mda yaprlacak toplann iein Cahsma

il4t<iteri furutu llyeterine he;ha;gi bir ncret ddenmesi, mesar saatleri iqinde yaP acak toPlanh

igin herhangi bir iicret kesintisi yap maz

e. qahqma iligkileri Kurulunda her iiye (Baqkan dahil) bir oya sahiptir' Cahqrna iligkileri

frr".rt,., o1, colt,rg,r ile karar verir ve bu $ekildeki kararlar. kesindT: !Ih-t-:ut'"1T:llitij:.
konu hakkrnda k'arar aLnmam4 olur ve iarara baglanmak tizere bfu iist seviyeye intikal ettiilir'_'

Bagkamn oy kullandrgl istikamette karar almabildigi istisnai durumlar' qaLqma IliFkileri 
I

Kurulunun gorevleriyle ilgili paragraflarda belirtilmigtir' i:
a/tv
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f. qal$ma iliskileri Kurulu tutanaklarr taraflarm gdriiglerini kapsa!; dzlii ve aglk bir

gekilde C;Lqma ibaileri Kurulu Baqkatu taratmdan yazdudlr' Tutanaklann en,gee iiq isgiinii

icirde tu*umlun-uslndan eablna iligkileri Kurulu Ba$kanr sorumludur' Taraflar bu siire

icedsinde tutanaklarl imzalamak zorundadular'

C. Gdrevleri. igten qrkarmalar, iqqinin eahqma gartlannm degigtirilmesinden veya gcjrevi ile

iloili olmavan ilave sdrevlerin verilmesinden dogan gikayetlerine dair Sendika $ubesi ile

isi 
"ren 

orrr-du c,fu uyusmazhllar' yrllr-|. iicretli izin cetvellerinin incelenmesi ve onayl

disiplin iglemleri.

a. Igten C*armalar

1. 4857 sayrh i9 Kanununun 17 ve 25/ ll maddelerine gdre yaprlacak igten Qrkarma

islemleri dncellle iqveren tarafindan Sendika Genel Merkezine ve itgili $ubeye-yazrh olarak

bifiir ecel,, mtitealiben Qahgma ili$krled Kurulunda gdriitiilecektir' (Ancak' 4857 sayfi I$

Kanununun 25/lI' nci maddesine gcire yaPrlacak igten erkarmalaia ait qaLgma-Iligkileri Kurulu

toolantrldfl ola\ ldrla ilgili ger\eklerin :aplanma<r icin yaPrlan sorusturma niteLgindedir' Bu

itrlarl" 4857 savrlr is KlnLinun,,n 2o nci maddesindeki dlh isgiinliil mirddet en \on karar

mercii tutanaf,rmn Sivil Personel Dairesine tevdi ediliq tarihinden itibaren baqlar')

2. Cal$rna iliskileri Kurulu taraflardan birinin lagr$lyla en gec uq iggtinii iqinde

toplamr; karairm en gee iki il8iinii ieinde verir. Konu iizerinde oylar elit bir gekilde bdliinmii$

ve bir karara varrlamanrlqsa aqagldaki ydnteme baqvululur:

(a) Konu; aln veya daha az sayrda igQinin i9 sdzleqmelerinin 485t :lllt h , ,
Kanununun l7 nci madde.i uyarrnca veya herhangi bir itcinin is sdzle>mesinin 4857 saylh I5

Kanununun 25/ll'nci maddesi uyarrnca fesih Lonusu ise, buna dar eaLtma lliskileri Kurulu

toplanh tutanagmm taraflarca ahnmasrm takiP eden iki iggiinii iqinde, bir kez de Sendika Sube

nu'glum 1t "7t 
ulyu t"^silcisi) ile 39'ncu Hava Us Kanat Komutanl (ve/veya temsilcisi) arasmda

goiiiqtiliir. iatuflut toPlantrya gelmek ve konuyu gofli$mek zorundadrlar' Bir sonuca

iarrlmamrqsa konu ile ilgiti t<arar :e'nclr Hava Us Kanat Komutannca (veya temsilcisince)

vedlir ve tutanaga geqi lir.

(b) Konu; bir defada ya da aynr iqyerinde 90 gijn i\errcinde yedi veya daha fazla

iqqinin 4857 siyrh iq Kanununun 17inci maddesr uyarmca i9 sozleqmelennin feshi konusu ise ve

datrsmu itiqtit'"ri x,rrulunda herhangi bir karara vanlamamasr halinde, Callgma ili$kileri

Xr,r,rt rr-r.,., Ser-rdit u ilyeleri konunuri bir kez de 39'ncu Hava Us Kanat Komutaru veya Yiiksek

Kurul seviyesinde gd;iiqiilmesi tercihledni tutanaklarda belirtirler' Sendika $ubesi konunun

39'ncu Hava IJs Kinat Komutam seviyesinde yeniden gijriisiilmesi tercihini yapmr$ ise' konu

39'ncu Hava Us Kanat Komutaru (ve/veya temsilcisi) ile Sendika $ube Baqkam (ve/veya

temsilcisi) arasnda yukandaki (a) bendine gdre Sbriigiilur' S€ndika Fub€si (onunun Yiiksek

Kurul sevivesinde incelenmesi tercihini yaPmrg ise, konu 39ncu Hava Us Kanat Komutanr

seviyesinde gdrtiqiilmeksizin taraflardan birisince Yiiksek Kurula iletilir'

(c) Bir defada ya da aym igyerinde 90 giin icerisinde yedi veya daha fazla iscinin

+ss7 sayrh ig ianununu.t f7r,.i muidesine gdre i9 sozlegmelerinin feshi Lonusu' Yiiksek Kurul

taraflar'uun tluru halinde, yerel Qahqma lli$kileri Kuruluna goti'iriilmelsrzrn direkt olarak 
":'

Yiiksek Kurulda da gorii$iilebilir. j

2020- 2022 TIS (39 ABw) - T, Sayfa 31



3. Cal$ma ili$kiled Kurulu giindemine getirilen ve birden fazla tqqll1 i: ,
sdzle$melerinin 4657 sayrlt iq Kanununun lZnci maddesi uyannca feshi iglenie nde Igveren'

lgt".r qrtu.rnutur- yup acagi igyerleri ve i9 smJla nda, dnce gdniilli ed' emekli ayhgl alrnakta

iuda.t, 
"*etliligu 

hak kaz."annuqlarr (emeklilifine hak kazanma tarihine en qok iiq ayr kalanlar

Juiitaii; .lr" 
"or-t 

o"turuk ta igyerinde en az krdemli olanla! qlkaracakur' Bu dnceliklere gdre

durumu dikkate alnacak i$qilerin igten e*tq iglemlerinde, 4857 sayrh I9 Kanununun amir

hiiklmlerine gore i6e ahnan engelli iggiler (kadro daralhlmasr sonucunda yasal engelli igli

kotalarrnur az'alhlmasr dururnu-trarig) igten qrkrs iqlemi d$rnda futulur' Buna ragmen' engelli

iqQiler arasmdan igten grkanlmaya gclniillil veya emeklilif,ini haketmig i9gi.9 <ar ise' iqveren bu

gciniillil ,reya emeililigitti ftut"t-iq igqittit-t dururnunu yukarrdaki dncelik kurallan icerisinde

dikkate alrr.

b. UyusrnazLklar

1. iggi en yakm amiri ile halledemedigi gikayetlerini Sendika i$yeri temsilcisine

mensup oldugu krsmrn miidiirii ile halledilmek uzere iletir'

2. Bu qikayetlerin iiq iggiinii iqinde kotanlrnamasr veya uyugmazhgn igginin eal4ma

sartlannm degisbrilmesinden veya gcirevi ile ilgili olmayan ilave gdrevlerin vedlmesinden

aogan gituyei"titt" dair olup iqverenle Sendika $ubesi arasrnda grkan bir.anlaEmazhktan ileri

n"i"^u"ihui-d", uyrrsmazhgl etkaran taraf konuyu yazrtr olarak Cal$ma lligkiled Kuruluna

inhkal ettirir. Cahtma iliqlileri Kurulu kendisine havale edilen uyuqmazhk konusunu ue

iqgiinii ieinde gdruserek karara baglar.

3. Cal$rna iliqkileii Kurulu bu konuda bir karara varamamrgsa ns iqgiinii icinde

uyugmazhk Sendika $ube Baqkatu (veya temsilcisi) ile igveren (vey" j"*i$I11":-91-'--- .,-
g6riigiiltir. Bu gortigmede de bir aniaqmaya vafllamazsa- durum taraflarm giiriigleini iqeren bir

i.rtanakla tesbli edilir ve konu taraflarur birisince Yiiksek Kurula iletilir'

c. Y 1* ncletli izin cetvellerinin incelenmesi ve onayr' Her yrl Ocak ayr iginde' krsrm

gefleri krsrmlarrnda galqan igeilerin izinli qlkacaklarl aylarl gdsteren bir liste tanzim ederek Sivil

Personel Dairesine verfuler. Sivil Personel Dairesi bu listelerde gerekli inceleme ve diizeltmeled

yapt*tan sonra Cal{ma ili$kileri Kuruluna gonderir' Bu listeler Qahqma tliqkileri Kurulu

iuraf-du.t or,a.rdtktun sonra yuriirliige girer ve ilan tahtalarma aslb llan olunan izin sekline ve

taihledne 15 giin ieerisinde yaprlacak yizrh itirazlar, rgginin mazereti dilkate alumak suretiyle

Qahgma iliqkiieri Kurulu tar;fuldan yeniden incelenerek kesin karala baglanr' Y l* ucretli

i;in lslerd;ri ile ilgili Cal$na ili$kileri Kurulu kararlarrnda oylarm eqit oLnasr halinde Baqkanm

oy ve{digi taraf gijriiqii karar niteligindedir.

d. Disiplin iglernleri. Ucret kesintisi ve yaz r disiplin cezalarl, taraflaldan biinin eagr$1

iizerine en gee iie iqgiinii ieinde toplanacak eal$ma ili$kile Kurulunda gdrii$iilerek toplanh

griniinde ki'rara baf,lamr' Karar oy qoklu$u ile alnu Oylann e$it olmasr halinde Baqkanm oy

kullandrlr istikamette karar aLnmrg olur'

e. Yerel QaLgma iliskileti Kurulu a$agldaki konulan gdriigmeye yetkisizdir: igyerlerinde

ihtiyag duyular-r ya da ihtiyag kalmayan kadro miktan ve eeqidi; kadro srnrJlandrnlrnasr; I
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igyerinin askeri emniyeti; istihdam iqin liyakat $artlan; mevzuat ve Toplu ig Sdzleqmesinin

,rygrrla*ur-dun u"ya yorumJanmasrnian do$an uyugmazLklar; saghk makamlannca tesbit

e<li'ien bedeni ve s*rhi standardlar. (Ancak, bu standardlara uyulup uyulmadr$ut Qahqma

iliqkileri Kurulu inceleyebilir.)

D. Yiiksek Kurul

a. Yiiksek Kurul Kuiulusu sendika Genel Merkezi ile 39'ncu Hava Us Kanat

KomutanllF i9 ilitkileri Dailesi arasmda olu9turulan Yiiksek Kurul, taraflarm en gok ikiqer

ki$iyle ter;il edildigi bir mercidir' Bu gctriiqmelerde isteyen talafhukukqu bulundurabilir'

b. Yijksel KurulCalrtma Usulleri

1. Yiiksek Kurul toPlanhsl, qagn giindemini oluqturan uyuqmazllk konusuna gore

aEagida aerklandrgl qekilde yap rr:

(a) Mevzuat ve ToPlu i9 Sozleqmesinin yorumuna veya uygulanrnasna dair

uyugrnazli<la ilgili olarak, Ylikset Kurul taraflardan birinin eagnlsl iizedne en gee alh i$giinu

iiinie toplarur ie alt i$gtnii ieinde karar vedr. Taraflarrn ortak olutu ile bu si'ireler uzahlabilir

veya krsalhlabilir.

(b) Diger uyusmazl < konulaflnda ilgrli Qab$ma ihqkileri Kurulu tutanaguun

taraflarca alrnmasrnitakiben alh iggnnn iqinde taraflardan herhangr.birisince konu yazdl olarak

Sendika Genel Merkezine ve 39'ncu Hava Us Kanat Komutanllgr i$ iligkiled Dairesine iletilir.

Yiiksek Kurul taraflardan birisinin eagrrcr iizedne toPlanu' Belirlenen bu siire ieerisinde Yiiksek

Kurula yaprLnayan baqvurular ilrceleimez ve kararlar uygularur' Gerek-qalqma iliQkiled

K,r-ln Liunukianton iist mercilere S6nderildiginin ve gerekse Yiiksek Kurul toPlanhsuu qagrr

yap dlgmm ispah, tutanaklarr gdnderen ya da Cagn yaPan tarafm yiikiimliiluFiindedir'
iu'.unai",l g"9 altt iggi.inn iginde toplarur. Taraflar bu toplanbya kahlmak zorundadn Giindem

konusu alh iqgiini i4inde kotardrr' Taraflarm ortak oluru ile bu siireler uzat abilir veya

k$alhlabilir.

2. Her Yiiksek Kurul uyesinin bir oyu vardr. Kararlar oy birligiyle alnr' Oy

birliginin saglanamadlgr durumlarda, taraflarm gdriiqleri aerk ve dzlii bir $ekilde tutanaklara

gegirilir. Bu kademeden sonra tataflarrn yasal haklan sakldtr'

c. Yiiksek Kurulun Gdrevleri.

1. Sendika Genel Merkezi ile 39'ncu Hava Us Kanat Komutanhgr i$ iligkileri Dairesi

arasmda mevzuat ve Toplu i9 Scizleqmesinin uygulanmasndan veya yorumundan dogan

uyuqmazhklar;

2. Bir defada ya da aynl iqyerinde 90 giin iqerisinde yedi veya daha fazla iqeinin i9

sdzleqmelednin 4857 sayrh ig Kanununun 17'nci maddesine gtjre leshi konusunda yaPrlacak

Cal6ma iliqkileri Kurulu toplanhsrnda Sendika $ubesinin konunun Yiiksek Kurul tarafindan

incelenmesi tercihini yaPhgl durulnlar;

3. Uyu$mazhklarur gciziim yollarrnda, iqveren ile Sendika $ubesi arasnda qrkan
a^./
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uyuqmazbklalm halli iCin kendisine havale edilen konular'

E. CaLsma iliqkiled Kutulu veya Yiiksek Kurul yukarrda aqrklanan kurallal eerqevesinde

ealgmala nl tamamlayrncaya kadar gtindern konusunun ilgilendndigi i€ei(ler) hakktnda

iarallarca iglem yap,lmaz. Ancak, i9qi, gikayetinin Cal19ma iliQkileri Kurulu ve Yiiksek Kurul

kademelerintie goitigiilmesi suasnda igini ve kendisine verilmig olan gdrevleri yapmaya devam

eder.

MADDE 36 - iHBAR ONELLERi

A. Stiresi belirli olmayan siirckli i9 sdzleqmelelinin feshinden itnce durumun' I$veren taraJrndai

iqgiye yaz r olarak bildirilrnesi gerekir.

a. igyerinde 6 (alh) aydan az gal4mrq bulunan igqiye ihbarur bildirilmesinden sonra gelecek

2'nci (ikinci) haftarun sonunda,

b. igyerintte 6 (alh) aydan 17: (birbuguk) yrla kadar Cal4mrs bulunan 4qiye ihbafln

bildirilmesoden sorua Selecel 5'nci (be$inci) haltafln sonundd,

c. igyerinde 1% (birbuquk) ytldan 3 (nq) y a kadar ga\mr5 bulunan iggiye ihbann

bildirilnesinden sorua gelecek 8'nci (sekizinci) haftarun sonurd4

<1. iqyerinde 3 (iig) y dan fazla ve 10 (on) yrldan az gal4mrq bulunan iqgiye ihbann

bildirilmesinden conra gelecel l2 nci {oniknci) haJtarun 5onunda'

e. i$yerinde 10 (on) veya daha fazla yd qal4mrq bulunan i'9Eiye ihbarm bildirilmesinden

sonra gelecek 13'ncii (oniiqiincii) haftailn sonunda lesih geeerli olur'

B. Yukardaki ihbar siileled esnasnda iSgiye yeni iq arayabilmesi iqin, ucret veya izinlerinden bir

kesmLi yap madan gimde 2 (itrj) saat 4 arama izni verilir. iggi bu izni topluca kullarunak istedigi

takdirde, tu hususu-igverene yazrl olarak bildirmek sureti ile bu rniiddeti itin sona erme

ta hinden e\,'velki giinlere isabet ettirmelidir' ihbar siiresi iqelisinde Igveren veya 39ncu Hava Us

Kanat Komutanhsiigyerlerinde i$e devam etnfle veya baQka bir it tel'Jifini kabul eden iqgiye teklifi

kabul tarihinden ileriye i! arama izni aynca veilmez.

C. igverery gerek gdrdiigii takdirde iseinin ihbar iinellerine ait iicretini Peqin vermek suretiyle 4
stizlesmesini ierhaifesheiebilir. Ancak, tensikat nedeniyle i$ten q*armalarda ihbar ctnellerine ait

iicreder peqin ddenecektir.

D. istifa etmek isteyen isqi, (emeklilige hak kazanrrug iseiterin bu durumlarfu belgeleyerek istifa

etme halleri hadq) y;kanda A bendinde anlan fesih 6nellerine uymak zorundadr' UymadlF

taktli(le bu siireleie tekabiil eden ihbar tazminah tutarmr igverene tazminat olank ddemek

zorundadu.

E. ihbar 6ne11efine ait iicretledn Peqin ddenmek suretiyle iq sdzleqmesinin feshl halinde' varsa

bu sure iqinde iicret ve sosyal yardrnlarda ToPlu i9 Sdzlegmesi ile meydana gelecek aruslar da '
pe9in6denecekihbartazrrrinatrhesabrndagijzC'niinea|macakb1.
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MADDE 37 - KIDEM TAZMINATI

A. Bi!y veya daha fazla gahEmrg olmalarr garhyla, eahq m$ he! tam y icin Sdzle$menin

yii{irliik tarihinden itibaren,

Bir yrldan fazla iiq yldan az hizmeti olanlara
Ue ila alh y dahil hizmeti olanlara
Yedi ila 14 yrl dahil hizmeti olanlara
15 yi ve daha fazla hizmeti olanlara

35 giinlnk
39 g0nliik
42 giinliik
45 giinliik

i.icrete tekabiil eden krdem tazminah agaglda yaz l $artlat alhnda i9 sttzlesmeleri fesih olunan

i$qilere 6denir:

a. 4857 Sayrh ig Kanununun 17nci maddesine gijre iqten clkama, 
- . .

b. Mecbuii askerlik hizmeti iein silah altma qatsrlma, (34-F hakkr saklldu)

c. ilgili Sosyal Giivenlik kurumunca tayin ve tesbit olunan sagllk kurullarmdan eal$amaz

laporunun aluxnasl/
d. Emeklive sevk edilme hakkrnrn kazanrlmasr ve iFleme baqlama yaz$l getirilmesi'

e. 4857 si k Kamrnunun 24'nci maddesine giire igten c*ma, --
f. 4857 saifi i9 Kanununun 25'nci maddesinin I ve Ill nolu bendledne gcjre i$ten

Crkanlma,
g. Bayan igqinin evlendigi tarihten itibaren bir y ieedsinde kendi arzusu ile ig

sdzlegmesini sona erdirrnesi halinde.

B. iqsinin ctliimu halinde kldem tazminah yasal vatislerine 6demr'

C. Taraflar arasrnda 15 Eylul1983 tarihli Protokol hiikiirnled, YarSltay g'ncu Hukuk

Dairesinin (Esas 1983/1355, Kard 1983/3898 ve 19 4 1983 tarihli) kalarl ile yine Yargltay 9'ncu

Hukuk Daiiesinin (Es as 1983 / 5447 , Katar 1ga3 / 7275 ve 27 9 1983 tarihli) kararlarr iqerik ve

dofrultusunda olmak iizere iqqilerin TUMCO, TUSLOG, AAFES, BSI, HNSI, VBR' VECTRUS

veiunu takip eden Tiirkive Us Bakrm Miiteahhidinin igyerlerinde geqen hizmet siirelerinin

Lamamr krdem tazminah hesabfrda gegerh hizmet siire5i saylllr'

D. Krdem tazminatma esas siirenin hesabmda,

a. ABD Silahh Kuvvetlei TUSLOG Komutanllgmut Tiirkiye'deki iqyerlerinde gegen

hizmetsiirele,
b. 1 Temmuz 1958 ile 30 Haziran 1973 tarihled arasmda TUMPANE ComPany Inc

girketinin Tiirkiye'deki Amedkan askeri igyerlednde geqen hizmet siireleli,

c. 1 Temmuz 1973 - 30 Eyliil 1983 tarihled alasmda Boeing S€rvices lnternational lnc'

$ilketinin Turkiye'deki igyerlednde geeen hizmet s'iireled,

d. 1 Ekim1983 - 30Eyliil 19881adhleri arasmda Holmes and Narver Services Inc'

girketinin igyerlerinde geeen hizmet siireled,- 
e. 1 Eiim 1988 - 27 Mart 2015 tarihleri arasinda VBR girketinin igyerlednde gecen hizmet

siirele ,
f. 28 Mart 2015 ta hinden itibaren VECTRUS ve bunu takiP eden Tiirkiye Us Baklm / 

-:

Miiteahhidinin i>yerlerinde ge(en hizmet si.ireleri nazarl itibare allnrr'
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E. Yukarrda D bendinde belirtilen igyerlerinde gahqarak ayrrlmr$ ve lgverenin igyerlerinde

yeniden istihdam ediLnis iqqilerin nihai kdem tazminatlarmrn ddenrnesini gelektiren hallerde

kldem tazminah D bendinde belttilen hizmet siirelerinll toPlaru iizednden hesaP edilecek ve

var ise ewelce kendisine an an iqyerlerinden ayr $nda ddenmig bulunan krdem tazminah
(tazminatlan) son miktardan diigiilerek aradaki fark ddenecektir.

F. Yukatda C, D, E bendlerinde belirtilen esaslar 01 10 1983 tarihinden sonra i9e gireilere
uygulanmayacakhr.

G. Us Bakrm Mntealhiti ile ABD Silahh Kuwetleri arasndakl mukavelenin fesh edilmesi

halinde, bu Toplu iq Sdzle$mesinin kaPsammdaki igyerlednde calqmakta olan biitiin igei]er,

ilgili yasa hiikiimleri geref,ince bu Toplu i9 Sdzleqmesinden dogan her hirlii hak ve

soirumluluklarr ile yeni UsBakm Miiteahl-tidine devredilecektir. VECTRUT 3Encu Hava Us

Kanat Komutanllgl, AAFE9EUR-TURKIYE iqyerlerinden bidnin veya herhangi bir iinitesinin

kapahlmasr yahui yaprlan igin devredilrnesi halinde de, bu ityerle nde veya tinitelerde lal4an
igqiler bu igletmelerden birine devredilebilirler. Bu ttir igveren deFsikligi kldem tazminah

siiresi aq$ndan igeilerin hizmetlerinin devamlhf,rnda bir kesintiye sebep te$kil etmeyecektil'

Bctyle bir devir halinde iqcile n kldem tazminah ddenmeyecektir. Kldem tazminah cjdemesi

yuiarrda belirtilen A, B, C, D ve E fikralanndaki $artlar altnda yaprlu Ancak, yeni iqveren

lgqileri biitiin hak ve sorumluluklarr ile devir almak istemedigi takdilde eski Igveien iqcilerin

kldem tazminatlaflm yukarrdaki A, B, C, D ve E ftkralarrndaki gartlara uygun olarak

iideyecektir. $u kadar ki, iSgilerin yeniden ige alnrnalarr halinde krdem tazminah itdenmig

ddnem hic bir gekilde yeniden krdem tazminah hesabma dahil edilmeyecektir.

lr.'"
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SEKiZiNCi BOLUM

OZEL HUKUMLER

MADDE 38 - ig SAdLtcr VE GwENLiei

igverery iqqi saELEr ve is giivenligi mevzuah konusundaki yukiimliiliik ve sorunluluklaflna
uyacaktll.

MADDE 39 - SOZLE9MENiN WRURLUK VE SURESi

Bu isletme Toplu i$ Sbzle$mesi 1 Nisan 2020 ta hinde yiiriirliige girmek ve 31 Mart 2022

tarihinde sona ermek iizere 2 (iki) y siireyle yiiriirliikte kalacaktu

MADDE 40 - TURK DiLi VE KULTURU OGRETMENLERi iEiN OZEL 9ARTLAR

A. Tiirkive'deki ABD Silahl Kuwetleri okullarrnda isbhdam edilen veya edilecek olan Tiirk
Dili ve Kiiltiiri cigretmenlerine (koordinat6rler ve dgretmen-kiitiiPhaneciler de dahil) bu ToPlu

iq Sozleqmesinin tiim hiiknnieii a$agtdaki ijzel qartlar d$mda tam olarak uygulanacakhi

B. Ders Yrh

a. Tnrk Dili ve Kiilhidi dgaetmenlerine AwuPa BolSesindeki ABD Silahl Kuwetleri
okullannm difekttjrii tarafindan tayin ve tesbit edilecek ders yrh miifredatr ve eal4ma devreleii

uygulanacaktrr.

b. Ders yrh, okulun kapamgrndan sontaki bir hafta ile ae $ndan 6nceki oryantasyon

haftasmdan bir hafta ijnceki siireyi kaPsar.

C. Is Siiresi, Tatil Giir eri ve Fazh eal$malar

a. Bu Toplu i6 Sdzleqmesi kaPsamr ieinde bulunan dgretmenlerin normal giiiluk ve

haftahk gahqma siireleri, gahgma ihiiyaqlarrna gc;re ve bu Toplu iq Sdzleqmesinde belirlenen

azami giinliik ve haftal* qaluma sureledni geememek iizere, qah$tidarr okulun miidiirii
tarafindan tesbit ve tanzim olunacakt .

b. Ogretmenleu Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde, Ramazan ve Kurban

Bayramlarrmn ilk gnnleri drgrnda, okul miidiiriince liizum gctriildiigii taktirde qal4mayr

peginen kabul ederler. IJcretleri, bugiinlerde qal$rlmt gibi bugiiilerin iicretlerini de

kapsadr$rndan kendilerine aynca cideme yaprlmaz.

c. Ogretmenin fazla eal$ma yaPrnasl halinde, giirdiik nomal ealqma siireleri ile ba$L

olmakszrrsadece haftali< 45 saat qal{manm iizednde olan lahsma saatleri iein fazla galuma

iicreti ddenir. O$retmen okul programr geregince hafta tatili giinu qal$hgr takditde kendisine

haftanm diger bir gtiniinde hafta tatili vedlecek ve bu hafta tatili giinn iqin tjgretmenin iicretrne

ilaveten ayrlca b ddeme yaP mayacakhr
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D. Ogretmenlerin yaz tatlli suresi, yukardaki B.a bendinde ifade edilen ders y r siiresi d$mda
kalan ve okullarur yaz tatili siiresine eqit bir siiredir. Bu siire iCinde ajgretmenler normal iicreifi
statiide say acaklardrr. Ozel projelerin yiiriitillmesi iqin dgretmenlerin hizmetlerine ihtiyaq

duyuldugunda, qal$tuild*lan her saat iein normal saat iicrederi bir kat fazlaslvla ddenir'

E. Yrlhk iicreth izine hak kazanmrg olan dgaetmenlere y l* iicretli izin; okullann Noel, bahar

ve yaz tatjli devreleri iqerisinde ve yasaya uygun olmak kaydryla, okul miidiirii tarafindan

diizenlenecek ve verilecektir.

t. tnnDaK ve lertuer

a. Sadece Tiirkiye'deki ABD Silahh Kuwetter okullarnda daha dnce Seqi lmit tecriibeler
gcizdniine almmak kaydlyla; iki tam ders yrhndan az tecribeye sahip ijgaetmenler CT-5, iki tam
ders y :.ndan fazla tecrnbeye sahiP dgretmenler CT-4 iicret derecesinden i9e alnrrlar'

b. ige yeni alnacak ve iki tam ders y ndan az tecribeye sahiP ctgretmenler, CT-5

derecesinin i$e baslama i.icretine alb "Krdem Arhql" miktan eklenmesi suretiyle bulunacak i$e

ba$lama iicletinden ige alrrurlar. Yedinci ve miiteakiP "Kldem Artl$"lan iein bu $zle$menin
20'nci maddesin<Ieki hiikiir ere tabi olurlar. Bu suretle okul miidiidi tarafrndan verilecek sicil

geregi iki y hk tecriibeyi baganyla tamarnlartuq dgretmenler, iki tam ydl* tecriibeyi
tamamlamalannt takip eden aybaqrndan itibaren CT-4 derecesine terfi ederler'

c. Koordinatdr ve dgletmen-kiitiiphanecilerin deleceled yiilurliikteki standard ve

iqyerlerinde gegerli uygulamaya gilre belirlenecek ve uygulanacaktu.

cEeici MADDE r -

A. 1 Nisan 2020 yiiriirluk tadhi ile bu Toplu i9 S6zleqrnesinin imza tarihi arasrnda, taral

Sendika uyesi olup da igyerinden baSh olduklan kanur a kurulu kurum ve sandrklardan
yaqLlk, maliilliik veya emeklilik ayhF almak veya toPtan odeme almak arracryla aynlanlara;

veya evlilik nedeniyle aynlan kadrn iggilere yahut muvazzaf askerlik nedeniyle ayrrlanlara;

veya 4857 sayrh ig Kanununun 17'nci ve 25'nci maddeleri geregince (aym Kamrnun 25'nci

maddesi II numarah bendinde gosterilen halle! d$mda) ISveren tarafmdan i9 sdzle$mesi

feshedilenlere; aym Kanunun 24'nci maddesi geregince i$ sijzle$mesini fesheden iqeilerin

kendilerine, dlenle n yasal mirase anna, yuriirliik tadhi ile igten ayr dlgr veya dlnm tarihine

kadar olan sure iqin Toplu ig Sdzleqmesi farklarna iligkin bi.itiin hak ve alacaklarr bu
Sijzlegmede tesbit edilen miktarlar iizednden hesaplanarak, daha 6nce odenelderin mahsubu
yap mak suretiyle ddenir.

B. Bu Toplu iq S<izlegmesinin 20.C.a maddesi Toplu I9 Siizlegmesinin yiiriirliik tadhi ile imza

tarihi arasmda i$ sitzlegmesi devam eden tiirn iqgilere uygulanacaktf.

C. 1 Nisan 2020 veya sonrasr bir tarihte iie grren i$qilere ToPlu i9 ItzleFmesinin biittin
hiikiinie (iicret cetveli ve sosyal haklar dahil) Sendikaya iiye olduklan veya Sendikaya ' :
dayarugma aidatr ddemeye baqladrklarl tarihten itibaren uySulanacaktu. i .. .
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D. Dcjrt adet relah payrnm tamamrmn bir defada ijdenmesi uygulamasurdaa.' sadece bu Toplu

i9 Sozleqrnesinin imza iarihinde snresi belirsiz iq stizleqmesiyle devardrstatiide qal4an ve

ienernesiiresini doldurrnug iqqiler yararlanacakhr. Bu haktan diger i$qiler yararlanmayacakhr'

Bu toptan ddeme uygulamasrnur sonucu olarak hiqbir iggiye ilerde hiebir refah Payl ijdemesi

yaprl:rnayacat<tr. Yuiardaki kuralm bir istisnasr olarak ve bu toptan ddeme uygulamasma

-ii.,hu"o tut.ttut tuydryla, bu Toplu i9 Sozleqmesinin imza tarihinde deneme siiresini heniiz

tamamlamamrg iglilere, ioplam $ 1600 ld< refah payr, deneme siirelerinin tamar anmasl iizedne

kendilerine rtdenecektir. igiu Toplu i9 Sozleqmesinin imza tadhinden sonra i$e giren igeilere

herhangi bir refah payl ijdemesi yapimayacakbr.

E. Bu Toplu i9 Sozleqmesinden dogan gerrye ddniik alacaklar sbzleQmenin mza tarihinden

itibaren eri gec bir ay igerisinde ddenecektir' Cenye ddniik alacaklara esas olan her tiirli
odentilerden daha dnce iidenenler mahsuP edilecektir.

GECICI MADDE 2 -

4857 Sayfi i9 Kanununtu-r 25/ll'nci maddesi uyarmca i9 sdzleqmeleri leshedilenler haric olmak

t aydryia, esii igqiler, iq igin basvurdukla!1 taktirde, kendibrangnda ve daha dnceki i9 smfu-Ida

4 igibugrruru ii"t"sine konacak ve miilakat lein kendilerine lusat verilecektir' Bu Sibi iqeiler

tekrar iqe almp ta daha soffa iqyerle nden ayrrldrklarlrda krdem tazminatlan ige son girdikled

tarihten hesaplamr.

GEEICI MADDE 3 -

igveren; tensikat yaprlacak iqyerinde eal$an ancak tensikata tabi olmayacak i9 sm{lanndaki

iigilerin ayrrlma ialeplerini degerlendirmeyi kabul eder' Bu iggilerin ToPlu I9 Sijzle$mesinin

ainci maidesinde belirtilen giniilliilere ilaveten gciniilliiler arasna kahlmasr konusunda son

karar igverene aittir. Degerleidirme sonrasr katmarna kararr, igqinin ya da Sendikanm' o kigiye

haksu davratuldrgl talebinde bulunma iddiasrna dayanak olugturmaz'

GECiCi MADDE 4 -

39'ncu Hava Us Kanat KomutanL$r, AAFES, VECTRUS tarafmdan tensikat iein belirleMd$ ve

heniiz i$ten ayr marruq iqgiler yaz-th miiracaatlan iizerine kalilikasyonlarr uydufu takdirde aym

mahalde yuklrrda belirtiien iqletmeterden herhangi birindeki bos bir kadroya transfe! edilmek

izere ve bo9 katlrosu olan iqverenin igqiyi seqmesi garhyla dikkate alnlrlar'-Bu grbi hansferler

i$qilerin hizmetlerinin devamlL$mda bir kesinti teqkil ehleyecek ve bu nedenle kendiledne

krdem veya ihbar tazminatl ijdenmeyecektir.
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GECICI MADDE 5 -

Bu Toplu i9 S6zleqmesinin siilesi ieelisinde, emeklilige hak-kaza rut veya bagka bir sosyal

rrirreriljL k,rr.r*unda,'' halihazuda emekli maafl almalta oluP i$yerlerinde gahgmakta olan

iqgiler ihbar tinellerine iliEkin iicretle ni peqin aLmak suletiyle i9 siizleqmelelinin feshini talep

Jebilirler. igverenin iqginin bityle btu tal;bini kabul etmesi durumunda, i$ten ayr an iqci' aynl$

tarihinden sonmki 1(bir) yrl iginde 39ncu Hava Us Kanat Komutantts, AAFES ve VECTRUS

(veya ondan sorua gelecei mnteahhit) tyerlerinde i$e gime halkuu kaybedecektir'
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igbu Toplu i9 Sdzlegmesi 40 adet asd,5 adet geeici madde ve 2 adet ek cetvel olup, 05 Agustos
2020 ta-rihinde belirtilen anlagma gergevesinde gerekli redaksiyonlar yaprldrktan sonra tarallarca
06 AFustos 2020 tarihinde imzalanmr$tir.

Tiirk Harb-Is Sendikas AdmaJ:rul\cu tlava us K;lnat Komu

CHRGTORHER
Em. ALBAY, ABD fry.K.
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EK_ T UCRET CETVELLERi:
UcRET cETT.ELLERi

(Haftahk 45 s aat gahrma)
No.

Kdem Artlsr

96

iicre t
Dere€esi

cT-9
CT-8
CT-7
CT-6
cT-5
CT-:l
cT-3
CT.2
cT-l

FM.5
FM-4
FM-3
FM-2
FM-I

FMA.5
FMA.4
FMA-3
FMA.2
FMA.I

M-5
M-:l
M-3
M-2
M-1

KcCer

TLlsrrt

Sg-!-a

TLlSaat

ir€ Baslana

Ucreti

TLlSaat
32.21

33.39
35.20

31.21

38.56

39.55
41.79

44.O2

s2.30

29.91

30.89
31.63

32.21

33.66

30.46

31.83

32.39

33.25
l4.aa

29.O3

29.9 |
30.42

31.20

32.68

l-Nisab-2o2o

0.75

0.75

o.79

o-79

0.40

0.40

0.87

r.41

1.70

o.7 |
0.75

o.75

o.79

o.79

o.75

o,75

o.79

o,79

o.79

o.7 |
o.7 |
o.1l
o.75

o.75

o.ao

o.a7
o.a7

l.l I
l.l I
r.24
1.47

1.80

2.25

o.79

0.40

o.a1

0.87

l.t I

o.ao

0.87

o.a7
o.a7

l.t I

o.15
o.79

o-19

o.80

o.87

YUl{rlUk
Tarihi:

i,'l

2020- 2022 TIS (39 ABW) - T, Sayf. 42



EK-2

DiSiPLiN igLEMLERi

A. GENEL ILKELER

a. ilisikdeki cetvel, iglenen suqlar ve bu suelara gdre alnacak disiplin itlemlerini
dngdrmektedir. Genel ancak baSlayrcr olmayan bir prensip olarak, disiplin iglen ed en hafif
cezadan baqlayarak aluucakhr. Iglenen sueun aynnhla na ve sugun iglenmesine yol agan
qartlara bafh olarak, igveren veya Cal$ma iliEkileri Kurulu, uygun gdrdiigii takdirde, ekte
bulunan cetveldeki i$lernlerden daha hafifini veya daha aglllm almaya karar verebilir. igbu
ekteki disiplin itlen eri Toplu i9 Sdzlegmesinin 35.C.d maddesine gdre yiiditiilecektir. Ancak,
iglenen sugun kargrlrtuun ig sdzle$mesinin feshi olduf,u hallerde tiim iqlemler Toplu 19

Sdzlegmesinin 35.C.a naddesine gdre yiiriitiilecektir.

b. Eger i$ei daha ewel suq iqlemig ve bu suqun karslhgnda en agll cezayr alln$ iken ayru
sugu tekrar iglerse ve bu sue icin ceza cetvelinde iq sdzlegmesinin feshi cezasl 6ngdldlmemig
olsa dahi iq scizleqmesinin feshine karar ve lir.

c. Eger iqci cetvelde olmayan bir sug igler ise, iqveren cetveldeki en yakn sugu tesbit eder.
En yakm suea iligkin iglem Toplu 19 Sdzlegmesinin 35'nci maddesi kurallarr igerisinde
gdriiEiiliir.

d. igqiye aym sug iqin aym anda iki ceza uygulamasr yaprlmaz.

e. Tiim iicret kesintileri 4857 Sayrh ig Kanununun 38'nci maddesine gdre yatr 11r.

Kesintiler i$einin sucu i$ledigi tadhteki iicreti iizerinden yap rr.

f. Bir suqun ewelce iglenip iglenmedigini saptamak amaclyla, o sulun ihtarla
sonuglanmas|iizerinden iki seneden fazla bir siire geqmig ise bu suE dnceden iglenmig sue

olarak addedilmez.

g. Disiplin iglemleri cetvelinde bulunan 'yaz 1 ihtardan ig siizle$mesinin feshine kadar"
ifadesinin kapsamrna (9u anda en fazla iki giinliik olan) iiclet kesintisinin yasal srnrlr1r da

ieermek Uzere him iicret kesinti uygulamala!1 dahildir.

h. Devan rgr teQvik pdmi hakkmrn kaybr bir iicret kesintisi ve dolay$ryla bir disiplin
iglemi degildir. Buna gdre, izinsiz ige gelmeme hem devamhL$r tegvik P m hakkmn ortadan
kalkmasl hem de iqei hakkrnda disiplin igleminin alnmasr sonucunu verebilir.

i. Bu ekte sdzlegmenin 'FESHiNE' iliskin biitiin ah1'lar {857 say r i$ Kanununun 17'nci
maddesinde belirtilen fesihlerle birlikte aym Kanunun 25/Il'nci maddesinde (goSunlukla

bildirirnsiz lesih diye arulan) ijngdriilen fesihled de ieedr.

j. Bu ekteki hiikiimler yeni Toplu ig Scizle$mesinin imzalanrnasndan sonra yiiriirliiger . \
girecektir. igbu ekin gedye ditniik uygulanmasr sciz konusu olmayacakhr. i '

ap
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B. I9LENEN SUqLAR VE D CEZALARI
gLENEN SUE

az r ihtardan bir
giinliik Ucret

intisine kadar

1. Iqe mazeretsiz 30 dakikadan az gec

kalmak
Bir giinliik ucret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

Yazfi ihtar

kesintisinden iq

sdzle$mesinin
feshine kadar

Yazft ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

2. a. ISe mazeretsiz 30 dakrkadan
fazla geq kalmak

Bir giinluk ncret
intisinden iki

2. b. Mazeretsiz 30 dakika veya daha
fazla iqi terketmek kesintisinden iq

sdzlegmesinin
feshine kadar

Yaz r ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

r gi.inli.il iicret

nliik ucret
intisine kadar

Bir giinliik iicret
intisinden iki

giinliik iicret

Iki giinliik iicret
kesintisinden iq

s6zlegmesinin
feshine kadar

Yaz r ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

2. c. OSle dinlenmesinden 30 dakika
veya daha fazla gee iqe gelmek

kesintisinden i9

sctzleqmesinin
feshine kadar

Yaz r ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir giinliik iicret

gtinliik iicret
kesintisine kadar

2. d. Sekiz saatten az izinsiz i9

baqrnda olmamak

I g{nldk iicrer
kesintisinden i9
sdzletmesinin
Ieshine kadar

iki gunliik ncret
kesintisi

Btu giinliik iicret
kesintisi

3. I$e bir giin izinsiz ve mazeretsiz
gelmemek

ki giinliik iicret
kesintisinden i9

sdzleqmesinin
feshine kadar

kesintisinden iq

s6zlegmesinin
feshine kadar

4. a. Pegpeqe iki giin izinsiz ve
mazeretsiz iSe Selmemek

ki gnnliik iicret
kesintisinden iq

sozle$mesirrin
feshine kadar

i gtinliik iicret
kesintisinden i9

sozle$mesinin
Ieshine kadar

4. b. Bir ay iqerisinde iie giin izinsiz
ve mazeretsiz i$e gelmemek

Iki giir iik iicret
kesintisinden iq

sdzle$mesinin
feshine kadar

a. Ise sarhoq ya da alkolli ilki
albnda iken gelmek

giinliik ucret

Iq sijzle$mesinin
feshi

giinliik iicret
kesintisinden iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

b. Gdrevde iken alkollii ieki iqmek,
igki satrnak veya ieki degistokugu

a. Iqyeiinde uyusturucu (yasak)
de tagrmal, sarnuk, kullanmak

a deAistokus yapmak
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B. I9LENEN SUELARVE DiSiPLiN CEZALARI
I9LENEN SUE 1.Su( 2,Sug 3.Suc
6. b. Igyerine uyugturucu madde etkisi
alhnda iken qelmek

19 siizleqmesinin
feshi

7. Mesai saaderi ieerisinde verilen
gatrevlerin dEmda bagka igle izinsiz
ugraSmak

Yaz r ihtardan bir
gtnlnk iicret
kesintisine kadar

Bir gtinliik ncret
kesintisinden iki
giinliik ncret
kesintisine kadar

lki giinliik iicret
kesintisinden iS
sdzleqmesinin
feshine kadar

8. Igyerinde, IEverene ait arar, gereci
veya bilgisayarlarr resmi gdrevler
haricinde izinsiz kullanmak

Yazrh ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir giinliik iicret
kesintisinden iki
giinluk iicret
kesintisine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden i$
sdzleqmesinin
feshine kadar

9. Kaba ve tagkm harekederde
bulunmakj iq verimini, disiplini ve
diger igeilerin moralini olumsuz
etkilemek

Yazrlr ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

BiI ginliik iicret
kesintisinden ikl
gtinliik iicret
kesintisine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden iq
sdzle$mesinin
feshine kadar

10. Amirlerine ve qahpma

arkadaqlarrna girkin ve saldrrgan bir
lisan kullanmak

Yazrh ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisi.

Iki giinliik iicret
kesintisinden i9
sitzleQmesinin
feshine kadar

11. Bo9 dolagmak veya igbaqrnda
uyumak, veya bu konularda temadiz
etmek

Yazrh ihtardan bir
giinliik ncret
kesintlsine kadar

Bir g0nlik iicret
kesintisinden ig

sdzleqmesinin
feshine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisindenig
sdzle$mesinin
feshine kadar

12. Iqbasrnda kumar oynamak veya Yazilr ihtardan i9
scjzleAmesinin
Ieshine kadar

Bir giinliik iicret
kesintisinden i9

sdzleqmesinin
feshine kadar

Iki giidnk tcret
kesintisinden i$
sdzleEmesinin
feshine kadar

13. a.I$ gnvenligi talimadarna
uymamak

Yaz l ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir giinlnk icret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

Iki gnnliik icret
kesintisinden ig

sdzle$mesinin
feshine kadar

13. b.Ia giivenligi talimatlanna
uymama sonucu ciddi canve mal
kaybrna ve hasara sebep olmak

Bir giinlaik iicret
kesintisinden i$
sdzlegmesinin
feshine kadar

Bir gtnliik iicret
kesintisinden iq
sdzle$mesinin
feshine kadar

Iki giinlnk iicret
kesintisinden i9

sdzleSmesinin
feshine kadar

14. Igyeri emniyet ve gizliligine aykn
davranrsta bulunmak

Iq sdzle$mesinin
feshi

15. Maddi q*ar saglamak veya
herhangi bagka amaela resmi evmkta
tahrifat yapmak

Yazfi ihtardan i9
siizle;mesinin
feshine kadar

Iki giinliik iicref
kesintisinden iq
sbzlegmesimn
feshine kadar

lki giinliik ticret
kesintisinden ig
sdzleQmesinin
feshine kadar

16. qaL$ma arkadaglarl, amirle veya
lgveren naKxlnda yannt, KoquK
diigiiriic0, hakikate uygun olmayan
veya sorumsuzca beyanlarda
bulunmak

Yazrl ihtardan bir
giir nk iicret
kesintisine kadar

Iki gndiik iicret
kesintisinden ia
s6zle$mesinin
f€shine kadar

lki gnnliik iicret
kesintisinden i9
sdzleSmesinin
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B. ISLENEN SUCLAR VE DIS CEZALARI
I$LENEN SUE
17. Hrrsuhk yapmak veya hrrszhga
tesebbiis etmek

ki giinliik iicret
kesintisinden i9

giinliik iicret

feshine kadar

Yazrh ihtardan iki
giinliik ncret
kesintisine kadar

18. a. Kavga etmek, saldumak veya
tehdit etmek

18. b. Amirlerine hakaret, tehdit veya
tecaviiz etmek veya bfu ba$kasm
yaralamak

i giinliik iicret
esintisinden iq

shine kadar

Yaz l ihtardan i9
sctzlegmesinin
feshine kadar

Yazrll ihtardan it
sdzlesmesinin
feshine kadar

18.c.Qahqma arkadaglarrna,
amirle ne veya aile bireyledne
iqyerinde sarknhl* Yapmak, cinsel
tacizde bulunmak.

Iki giidiik tcret
kesintisinden i$
scjzleqmesinin
feshine kadar.

Bir gnnliik iicret
kesintisinden iki
ginliik iicret
kesintisine kadar

Yazfi ihtar19. Verilen gcirevleri makul sireler
ieerisinde vapmamak veya
geciktirmek

rl(1 guruuk ucrer
kesintisinden iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

Btu giinltik iicret
kesintisinden i$

sdzlegmesinin
feshine kadar

Yaz fitardan iq

sijzleSmesinin
feshine kadar

20. Yetkililedn otoritesini tarhgmak,
velilen emirlere karq gehlek, verilen
emir ve talimatlan gozardr etmek ve

21. Iqverene ait rnalzemeyi hasara
ugratmak, kaybetmek veya yetkisi
olmaksEm kullanmak

Yaz ihtardan bir
giidnk iicret
kesintisine kadar

a. Igqi zaran ddemeyi kabul ederse Bir giir[nk iicret
kesintisinden iki
gtinltk ncret
kesintisine kadar

Yazrh ihtardan iki
giinlnk iicret
kesintisine kadar

giinliik iicret
kesintisinden iq

sdzle$mesirin
feshine kadar

b. iggi zararr iidemeyi kabul etmezse Bir giinltik iicret
kesintisinden iq

sdzleSmesinin
feshine kadar

Bir giinliik ncret
kesintisinden iki
giinliik ncret
kesintisine kadar

Yaz ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

kesintisinden i$

sdzleqmesinin
feshine kadar

22. a. Ve len i9i dikkatsizce ve
ihmalkarl*la yapmak

iki giinliik iicret
kesintisinden iq

sijzlesmesinin

Bir giinlnk acret
kesintisinden iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

Bir giinlnk iicret
kesintisinden is
scizleSInesinin
feshine kadar

22. b. Eger bu tiir davrarug, Iqverenin
malzemesine zarar verirse veya diger
qal€ma arkadaqlarma tehlike
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B. ISLENEN SUCLAR VE DiSiPLiN CEZALARI
I9LENEN SUq 1.Sug 2.Sug 3.Su9

23. Yangm riski olan veya patlaylcl
rradde depolanan yerlerde veya
yakmlannda sigara iqmek, kibrit
gakmak ve benzeri krvrlcm veya alev
crkaracak maddeler kullanmak

Yaz r ihtardan bir
gunliik iicret
kesintisine kadar

Yazfi ihtardan iki
giil)liik i-icret
kesintisine kadar

iki gtuLliik iicret
kesintisinden iq
sdzleqmesinin
feshine kadar

24. Gorevde iken trafik kurallanna
uymamak

Yazrh ihtardan bir
giinlik iicret
kesintisine kadar

Yaz1l1 ihtaldan iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

rK, gunruK uctet
kesintisinden i9
sdzleqmesinin
feshine kadar

25. Isyerinde i$ barr$ln ve iq
giivenliBini bozucu siyasal giri$tun ve
evlemde bulunmak

Iq sctzlegmesinin
feshi

26. a. Perakende sahq mahallelinde
gaLqan iggilerin bu yerlerde bulunan
veya sahlan vergiden muaf egvayr
kanunsuz bir sekilde sahn almalan,
iizerlerinde veya beraberlerinde
bulundurmalan

Bir giinliik iicret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden i9

sdzlegmesinin
feshine kadar

I$ sdzle$mesinin
feshi

26. b. Giimrtikten muaf e$yayl
izinsiz almak veva satmak

I$ scizlegmesinin
feshi

27. Arama ve Kontol Ydnergesine
uymamak

Yazfi ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir giinliik iicret
kesin[sinden iki
giinluk iicret
kesintisine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden is
scizleqmesinin
feshine kadar

28. i9 scizleqmesi yaprldlgl srada bu
sdzleqmenin esasll noktalarmdan bid
iein gerekli vasrJlar veya qartlar
kendisinde bulunmadr$r halde
bunlarrn kendisinde bulundugunu
ileri siirerek, yahut gerqege uygun
olmayan bilgiler veya scizler
sdvleverek isvereni vanrltmak

Yaz r ihtardan iq
s6zlegmesinin
feshine kadar

zv.t9yermoe yeor gunoen razra napls
cezasr ile cezalandu an ve cezasl
ertelenmeven suc islemek

Ig s6zleqmesinin
feshi

30. Bilgisayara kasten maddi veya
sanal zarar vermek; kasten viras
bulaqhlmak; sanal ortamda korsanlk
yapmak; pornografik sitelere girmek
veva internette kuIIIar ovnamak

Yazh ihtardan ig

sozlegmesinin
feshine kadar

Yazrh ihtardan ig

sdzlegmesinin
feshine kadar

Yazrh fitardan i9
sdzleqmesinin
feshine kadar

31- Onaylanmavan prograr ar
yuklemek veya kullanmak; viriis
bulaghrmak

Yazrh ihtardan bir
giinlUk ncret
kesintisine kadar

Yazrh ihtardan iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

lg sdzlegmesinin
feshi

(4-
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B. I$LENEN SUELAR VE DISIPLIN CEZALARI
I$LENEN SUE l Sug 2.Sug 3.Suq

32. lgginin daha dnceki iqvereni ile
olan ig sdzle$mesinin siiresinin
bitiminden dnce yahut bildirim
dnelledne uymaksrzm feshettiginin
tespit edilmesi ve bu dulumun
isverene herhansi bir zarar vermesi.

Yazfi ihtardan iq
sdzlegmesinin
feshine kadar.

Bu cetvelde 21.a'da belirtilen malzeme hasa!1, gdfdrlerin trafik raporlan ile sabit olan kusur
oranrnrn 5/8 veya fazla olrnasr halinde ve trafik kurallaluu ihlal sonucu meydana gelen
kazalarda hasar lesmi aracur hasarr ise ve bu kabil olaym iieiincu defa r''ukuu halinde, iqginin i9

sdzlesmesi f esih edilebilir.
tki gnnlnk ncret kesintisi dngiiiilen suelarda ara kademe olarak 1% giinliik (=11.5 saadik) tcret
kesintisi cezasr verilebilir.

r.'
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