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isLErME

TOPLU iS SOZLESMESI

BiRiNCi BOLUM

GENEL HUKUMLER

MADDE 1 . TARAFLAR

Bu Toplu i9 Sozlegmesi; bundan k;yle "i9VEREN'diye arulacak "Genel Miidiirltik Bnrosu,10.
Tanke; Ussd, Bina No: 3595, lncirlil 01340, Adana" vasrtasyla temas edilecek olan AAFE9EUR
Tiirkiye Sah$ Bolgesi Genel Miidiirlii$ii ile bundan btiyle "SENDIKA" diye arulacak olan

merkezi "Ankara, Krz ay, inkrlap Sokak No. 20'de bulunan TURKIYE HARB SANAYII,
sA\ uNMA vE cUvENLiR qALIsA\LARI ( ruRK HARB-i5) sendikasr ardsmdd iFLEI ME

seviyesinde imzalanm$hr. iqverenin ayn bir hukmi gahsiyeti olnadrguldan I$veren aleyhine

yargr mercilerinde aq acak davalar Amerika Birlegik Devletleri aleyhine aeilacak ve tebligat
Lahey Anlagmasr hiikiin e ne g6!e yap acakhr.

MADDE 2. SOZLEgMENIN KAPSAMI

A. isverenin Tiirkiye'de kurulu igyerleri 6356 sayfi Kanunun 4'iincii maddesinde belirtilen Ek-

1 say cetvelin 19'uncu suasrnda kurulu birer igyeridir' Bu Toplu 19 Sctzlegmesi an an

igyerlerindeki 6356 sayrh Kanunun lZnci maddesine gdre Sendika iiyesi olan igqileri kapsar'

B. Yukailda A bendinde belirtilen iqyerlerinde Call€an ve talal Sendikaya iiye olmayan igeiler,

bu Toptu i9 Scizleqmesinden 6356 say Kanunun 39'ncu maddesi koqullan ile yararlanabilirler.

C. Bu Toplu lq $zlegmesinin kapsadrlr isyerlerindeki;

,,.., r KlS1

..... 3 kigi

..... l kiqi

..... 1ki$i

..... l kiqi

pozisyonlarrnda gaLgan i$Eiler bu ToPlu i$ S6zle$mesinin kapsamr dlslnda brakdmrqhr.
Kapsam drgr buak an bu pozisyonlatdaki iscilerin sendika uyesi olmasr veya olmamasr

yolunda taraJlarca herhangi bir salt st{ilmez ve telkinde de bulunulmaz. Kapsarn drgr buakrlan
iggilere, bu Toplu i9 Siizlegmesi ile sendika iiyesi igcilere temin edilmig bulunan menfaatlerden
veya bunlara tekabil eden toplam miktaldan az menfaat saglanamaz.

a -

Insan Ka''naklarr Miidiirii
Magaza Miidiirii
insan Kaynaklan Asistam
Sistem Bilgisayar Teknisyeni
girket Ciivenlik Amiri
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MADDE 3 - AMAE

Bu Toplu iq Sozlegmesinin akdinde taraJlarn amacr agaglda gdsterildi$ gibidir;

a. iq scizleqmesinin yap ]nast muhtevasl ve sona ermesi ile ilgili qegidi hususlarr
dtzenlemek,

b. iggi-iqveren iliqkilerinin biitiin ydnleri de dahil olmak iizere taraflarrn karqrhkh hak ve

borqlarfu ve bunlarrn uygulama qeklini tespit etrnek,

c. Bu Toplu i9 Scizleqmesinden qrkabilecek uyuqmazL-klann cctziimii iein usulleri tesPit

etmek,

d. igveren ve/veya onun temsilciled ile Sendika, $ubesi ve/veya iqQiler arasmda ig ahengi
ve qal{ma bangrnr temin etmek.

MADDE 4 - SORUMLULUK

A. Sendika ve $ubelerii 3'ncii maddede gctsterilen amaqlarm gereekleqti lmesi igin gcirevledni

en iyi niyetle ve miimknn olan en iyi qekilde ve Yasa, bu Toplu I9 Siizlegmesi hiikiimleri ve

3'ncii maddenin ruhuna uygun olarak ifa etmeyi, igyerindeki faaliyededn vedm ve randunarun
artirma hususunda kendi piylna dtigen gayreti gostermeyi, iggilerin yasalar ve bu Toplu i9

Sdzlegmesi hiikiin erine uymalanru saglamayr kabul ve taahhiit eder.

B. igveren; 3'ncii maddede gdstedlen amaqlann gereeklegtirilebilmesi iqin gcirevlerini en iyi
niyetle ve miimkun olan en iyi qekilde ifa etmeyi, biitiin hareketlerini Yasa, bu ToPlu I9

fttzleqmesi hikiimleri ve 3'ncu maddenin ruhuna uygun olarak yiiriitmeyi kabul ve taahhiit
eder.

C. Taraflar, yukanda A ve B bentlerindeki ayrr ayn sorumluluklarrn yanrsrra iqyerlerinde
qal4manrn aksat madan devaml ve i9 barrgrnrn korunmasrnda mutab (bilar' Yasa ve bu ToPlu
i9 S<izlegmesinin uygulaifiEgndan veya i$gi ile igveren arasuda dofabilecek anlaqmazl darr bu
Toplu i9 Sozlegmesi ve Yasada gdsterilen eijziimyollan ieinde kotarmayr, Yasa ve bu Toplu i9

Sijzlegmesi ile kendilerine tanrnan haklarr kdtiiye kullanmamayr kabul ve taahhit ederler'

D. igveren; Sendikamn Genel Merkez ve igyetlerinin bagh bulundugu ilgili gube

ydneticilerinin ve araqlarrmn yerel igyerlerine girebilmelelini saglayacak usse devamh gi q

belgesi verilmesine iligkin yaz r talebi ahndr$rnda bu belgeyi Ankara ve lncirlik Hava
Ussii'ndeki yetkili Tiirk Silahh Kuwetleri temsilciledne gondermeyi kabul eder.

ipu-
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iKiNci BOLUM

TARAFLARIN HAK VE ODEVLERI

MADDE 5 - iDARE l'ETKiSi

iggilerin iqe alurmasu igi& iqqinin ve iqyerlerinin sevk ve idaresi; disiplinin temini, eal$ma
$artlannm duzenlenmesr bu Toplu l$ Sdzle$mesinde aksi belirtilrnemig olduiu hallerde
miinhas an igverene aittir. isveren bu yetkisini kullanrrken, yasalara ve bu Toplu i9
Sdzle$mesine aykrn olmamak kaydryla talimat veya genelge yayurlayabfir. Bir iEyerindeki tiim
igcileri ilgilendiren i$velen yaz l talimat ve genelgeleri, bilgilendirmek amaoyla, Sendika ile
paylag acaktt.

MADDE 6 . SENDiKA isYERi TEMSiLCiLERi, GOREVLERI VE SENDiKAL iZiNLER

A. Nitelikleri: Sendika igyei ternsilcisi olarak atanacak itcile n yasal Eardarr taslmasl, deneme
siiresini taman amrs olmasr ve isyerinde gahqu durumda bulunmasr esastt.

B. iqyerlerinde gal4an S€ndika ve/veya Sendika $ubesinin Ydnetim, Denetleme, Disiplin ve

Damgma Kurullarr asil iiyeled ile Sendika isyeri terisilcileri bu gdrevleri nedeniyle magdur
edilemez, cezalandfrlamaz ve iE sozlegmeleri bu nedenle feshedilemez. Yukarrdaki gdrevleri
iistlenen igqiler, muvafakatlarr d4rnda meslekleri ile ilgili olmayan bir i9e nakledilemez veya

ba$ka bir l$yerine daimi olarak bir aydan fazla gdnderilemezler. Bu igqiledn diger teminadan ile
i$ siizle$mele nin feshedilmesi konusunda yasal haklarr sakLdrr. Amatijr sube yiineticileri
($ube Yctnetim Kurulu iiyeleri) muvafakatlarl dlslnda gece vardiyasmda eal|shrrlamazlar'

C. Ciirevleri ve Yetkiled: l$yeri Sendika temsilciled ve Baqtemsilcileri;

a. iggilerin dileklerini dinlemek ve qikayederini e6ziiniemek,

b. i99i ve igveren arasrndaki igbirli$i ve qahqma ahengi ile qalgma barrgmt devam

ettirmek,

c. iggilerin hak ve menfaatlerini gdzetmek, (bu konuda yaptrf,r gi qir elden sonra Sube
Ycinetimlerini yaz l olarak haberdar etmek)

d. 4857 sayrh ig Kanunu ve ona bagh olarak Clkar mrq ydnetmelik, tiiziik hiiknn ed ile
bu Sijzle$mede dngdriilen qaluma gartlaruxn uygulanmasna yardlmo olnakla gdrevlidirler'

e. igyerlerinde iggi hakkmda yiiriitiilen bir sorusturmada iqeinin istemesi halinde; iSlemin

yaprlrnasma engel olmamak ya da iie saatten fazla gecikmeye sebep olmamak garhyla, iqye

sendika temsilcisi de, o iqqiden savunria almmasr suasmda gdzlemci srfahyla haar bulunabilir'
Temsilcinin hazr bulundutu konusunda imz asr ahnrr.

D. Atama ve Temsilci Saysr: Sendika igyeri temsilciled ve Bastemsilcileri $ube Ydnetim
Kurulunca atairr. gube Ydnetim Kurulu, ,'i\

l.;a

2020 - 2022 TIS (A-AFES).T. Sayfa 6



1 - 50 igei qal{an iqyerlei iqin 1 temsilci
51 - 100 i$ei Eal4an iqyerleri iqin 2 ter$ilci
101 - 500 iqqi galgan igyerleri iqin 3 ternsilci
501 - 1000 iqci Cal$an iqyerled iein 4 temsilci
1001 - 2000 igqi qahqan iqyetleri igin 6 temsilci

atama hakkrna sahiptir. Elliden fazla i$ei Cahgan ve birden fazla sendika iqyeri temsilcisinin
bulundufu igyerlerinde bu temsilcilerden 1 (bii) tanesi BaStemsilcl olarak atamr.

E. Temsilci Odasr

a. igveren, iqgi mevcudu 100'ii agan iqyerlerinde Sendika Ba$temsilcisi iein (ara
dinlenmelerinde aq* bulundurulmak iizete) tercihan i$eiletin yogun olarak qal$U$ bir yerde
oda tahsis eder.

b. igqi mevcudu 100'den agagr olan iqyerlerinde Sendila iqyeri Ba$ternsilcisi veya sendika
i$yeri temsilcisi Igverenin gdsterecegi yerde kilitli bir dolap bulundurur.

c. Dolap ve odaya ait mefrugah Sendika temin edecekhr.

| sendl|.al lTlnler

a. Baqtemsilci izni: Sendika Bagtemsilcisine sendikal gdrevle nin gerektirdigi
faaliyetlerde bulunabilmesi iein asaglda diizenlenen qekilde ucretli izin vedlir:

isveri isci Mevcudu Hdttalrk lzin Si.iresi

01 - 200 igCi eal$an i$yerlerinde 4 saat
200' den fazla i$gi qal4arl iqyerlerinde 8 saat

Ba$telisilci giindiz vardiyasmda qal$hnhr. Baqtemsilcinin izin siiresini i$yerinde geeir:mesi

asrldn. Ancak, Sendika Genel Merkezi veya $ubenin igverene yapacagr yazdl qagn tzedne bu
siireyr (agn yap an yerde de gegirebilir.

Sendika $ubesinin Amatdr Ydnetim Kurulu iiyelerine sendikal gtirevlerinin gerektirdigi
faaliyetlerde bulunabilmeleli iein haftada dctt saat iicretli izin vedlir. Amatcir sube yctneticisi,
ayru zamanda iqyeri temsilcisi veya bastemsilcisi olarak atandlg] taktirde, bu maddede her iki
gdrev igin belirtilen sendikal izin siirele nden sadece uzun olanfu kullanabilir.

b. Temsilci izinleri: Sendika iqyeri temsilcileri bu gdrevlerini yerine getirirken as iglerini
aksahnamak zorundadular. Ancak, aralarmda toplanh yapabilmeled iein Sendika igyeri
temsilcileinin her birine haftada 4 (ddrt) saat iicretli izin verilir.

c. Efitim izinleri: Sendika temsilcileri ve Sendikaca gdrevlendirilen i6gilere; kongre,
konferans, seminer, Ydnetim, Denetleme, Disiplin Kurulu, Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi
gibi toplanhlara, kiiltiirel ve sosyal faaliyetlere katrlabilmeleri igirr Sendikanm yazfi talebi ve,
bu belgeled 2 (iki) iqgiinii dnce isverene ibraz etrneleri kaydlyla her takvim y r aqagrda ,i i
di.izenlenen sekle gcire dcretli ,zm verilir.

l/\z i,lt
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Isve lsci Mevcudu
- 25 igei eal{an i$yerlerinde

26 - 50 iSqi cahdn isyerlerind"
- 100 iqqi gdrgan igyerlerinde
- 200 i$Ci Cal$an iSyerle nde

Yrlhk Toplam Ucretli izin Siiresi
10 giin
20 giin
30 giin
40 gun
60 gi.in
80 giin

51

101

20'1 - 500 iqqi qal{an igyerlerinde
501 - 1000 iqei Sal{an iqyerlerinde
1001 ve daha fazla i99i qal4an i$yerlerinde igqi sayrsDu %10'u kadar giin.

Egitim izinleri yanm giinliik dilimler halinde kullanrlabilir. Dcjrt saate kadar olan egitim iziriled
ya rn giin, ddrt saat iizeri ise tam giin olarak kullanrlmrg sayrlacakhr.

Bu izinler her uye igin ayn ayn olmayrp tiim iiyeler iqindir. Bir sefelde isyeri igei sayrsmn
%5'inden fazla sayrda nyenin birden egirim iznini kullanmasr I$verenin onayma tabidir. Ancak,
Iqverenin takdi! edecegi acil askeri durun ar d$mda, Genel Kurullar iein bu %5 oraru aranmaz.

d. Yukarrdaki a, b ve c bentlerinde sdzu edilen ba$temsilci, tensilci, amatdr gube

ydneticisi ve egitim izinleri igin Sendika veya 9ube tarafmdan 2 (iki) i$giinn dnce yazrll
bildirimde bulunulacaktr. Ancak; baqtemsilciler, temsilcile! ve amatdr gube ydneticilednin asrl
i$le rri aksatmadan yapacaklarr giinltik (aaliyetleri bu kuralm dDmdadu.

MADDE 7 - SENDiKA UYELICI, UCRET VE EALI$MA 9ARTLARININ KORUNMASI

A. Sendika iiyelerinin teminah konusunda yasa hiikiir ed uygularur.

B. Bu Toplu i9 Sdzle$mesinin kaPsamrna giren igyerlerindeki i$cilerin iicretleri azalhlamaz-

C. igverery yazrh muvafakatm almadan bir iqeiyi i$e girdigi veya halen qalumakta oldugu i$

smrJrmn veya bransrun d{mda bagka bir ige veya bir ildeki i$yerinden ba6ka bir ildeki igyerine

nakledemez. $u kadar ki; aynl iis dahilinde, ay nahalde veya al'tu il hudutlarr ieinde bulunan
i$yerlerinden birine ve benzeri iglere nakillerde i9qinin muvafakah aranmaz.

D. a. Acil haller, mevsirnlik i9ler, y Lk iicredi izin etk4larmrn eok oldugu ddnen erle,

hastahk izinlerinde ve geeici g6revli iggilerin yerine igeinin meslegi ilinde yaP an gecici

atamalarda 4einin muvafakatr aranrnaz. Bu gibi atamalar her haliikarda 1 (bir) ydda bir igqi iqin
50 (altnug) giinn geeemez. Bu gibi hallerde igveren veya yetkili temsilcisi ile Sendika $ube
Bagkanl veya yetkili temsilcisi konuyu aralannda gctdi$ulle!. Gijriigme sonuclan tutanak
halinde duzenlenir.

b. i9 esnasrnda e$tim ve geqici atamalar iqginin daha ynksek iicretli bir ige terfii
rnaksadryla yaprlmrq ve igci kategodsinin deneme siiresi olan 60 (alb!rl$) veya 90 (doksan) giin
veya daha fazla siire atandrF bdyle bir pozisyonda lahqhrrllnaya devam etmi$se, o takdirde igEi

atandrF pozisyonun iicretine bu siirele n bitiminden sonra hak kazanr' Bu tiir tertren
atamalarda iqqinin muvafakah arannaz. Bu gibi hallerde isveren veya yetlih temsilcisi ile
Sendika $ube Bagkam veya yetkili temsilcisi konuyu aralarmda gorii$iirler. G6riiqme sonuglan
tutdnd( hdlinde dtizenlenir.
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E.

F.

Bu maddedeki nakil atama ve gecici giirevlendtumeler i$eiye yazft olarak bildi lir.

Yeni i$Ci ahrmnda yasa, tiiziik ve antlagmalar hiikiinieri uygulanu.

MADDE 8 - SENDIKA ORGANLARINDA GOREV ALANLAR

A. Sendika ve $ube Ydnetim, Denetim Kurullanna segimle gelmig asil iiyeledn, iqyerlerinin
kapanmasr veya igyerlerinin devri hali harie, bu gctrevleri siiresince iq scizlesmeleri 4857 say l$
Kanununun 17nci maddesi uyannca fesih edilemez.

B. Sendika ve $ube, organlannda gbrev alallarr veya bunlarda yaprlan de$qiklikleri en geg 5
(beq) iggnni iginde Igverene yazr ile bildirmeye mecburdur. Genel Kurullarmdan segimle bu
organlara asil olarak gelmiS olan bu gdrevliler hakkmda hei tiirlii hiikiim anian seeimle giireve
geldikle anda, asil iiyenin Tiiziik hiikiimlerine gdre bilahare giirevden aynlmasr ve yedek
uyenin asil iiye yeline goreve gelmesi halinde ise durumun Isverene bildirilmesinden 5 (beE)

iggiinii sonra hiikiim ifade eder.

MADDE 9 - igEiLERLE GORUgME

A. Sendika ve $ube Ba9karu, Yonetim Kurulu iryelen; iqveren veya vekiline ijnceden bildirmek
ve iqveren veya yetkili temsilcisinin izni ile saptanacak ye!, giin ve saatte iqqilerle toplu olarak
iqyerlerinde; bctliim amirlerinin izni ile ve i$i aksatmadan iqcilerle miinferiden gijriiqiirler.

B. Sendika $ube Baskanl ve Ydnetim Kurulu iiyele ; yemek paydosunu (ara dinlenmesi)
i$yerinde i$inin basnda geEirmeleri gereken i$eilerle, o bijliimde ig€i say$r 20'den az ise b6liim
amirine dnceden bildirerek, iqgi sayrsr 20'den fazla ise bdliim amirinin izniyle g6liisebilirler. Bu
toplanhlar o iQ biiliimiindeki faaliyetleri ve Eahgmalan olunsuz etkilemeyecekti r

C. Bu gijriiimelerde konular, igveremn ya da S€ndikanm herhangi yazrh bildirimi, ilzam edici
veya knCiiltiicn nitetikte olmayacaktu. Taraflarrn ycineticileri bdyle bir ortama veya kileiik
diiqiidici ifadelere miisaade etmeyecekleldir.

MADDE 10. iLAN TA}ITALARI

igveren, toplanhlarmr ve idari meseleledni ilan etmek iein iqyerhde Sendikanur bir ilan tahtasl
bulundurmasrna izin verecektir. Miistakil bir bina iqerisinde faaliyet gdsteren her isyerirun giriE
mahallinde iqverence gdstedlen yere Sendika kendisine ait 50X60 cm boyutlarrnda bir ilan
tahtasr asabilir. Ancak, bu ilan tahtalanna asdacak ilanlar hie bir qahsa iftira edici veya hig bir
qahsr kiiqiilhicii nitelikte olmayacakbr.

i{"'l/,-
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MADDE 11 - SENDiKA AiDATLARININ KEsiLMEsi

A. igveren, 6356 say r Kanun geregince kesmeye mecbur oldugu aidatlan her ay iSgilerin
iicretlerinden keserek iqqi iicrederinin ddendigi giinii takip eden en geq 5 (beg) iggtnn iqinde
Sendikarur-r bildirece$ banka hesabna yahrmalla yi.iliinJiidur. iEveren bu rglemler iqin
Sendikadan herhangi bfu masraf talep edemez ve bu madde uyannca yap an kesintileri gdsterir
listeyi Sendikaya gijnderir. Yukanda belirtilen aidatlann kesinti talepleri l$veren taralmdan her
ayn 25'nci veya daha sonfaki giinlerinde aluursa, bu kesintiler i9eilerin Ucretlerinden miiteakip
aym 1'nci (birinci) giiniinden baqlamak iizere yaprlacakhr.

B. iqveren; iEginin yaz l muvafakat vermesi halinde 6356 sayrh Kanuna gdre Sendika iiyeleri
igin kurulan kooperatifler, dayamgma sand*lan ve spor kulubii kesintilerini, bu kooperatiller,
dayamqma sandrllan ve spor kuliibii adna Sendika veya yerel Sendika $ubesinin verecegi tek
bir kesinti listesi iizerinden i9lilerin iicletlerinden kesecektir. Bu kesintiler, adma kesinti yap an
tiizel kiqfigin Sendika veya yerel Sendika 9ubesinin bildirece$ bar,ka hesabrna, kesintilerin
yap drF ayr takip eden ayln en gee s'nci (beginci) i$giiniine kadar yahnlu. Bu kesintilerin
zamarunda yap abilmesi iein kesinti listesinin en gee her ayln 20'nci giinihle kadar l$verenin
Muhasebe Miidiirlugiine ulaqhnlmasr gereklidir.

Aynca; iqeinin y l* izne aynlmasr halinde, adlgeqen kesinti listesinin iqqinin izin tadhinden en

az 1 (bir) hafta ijnce i$verene ulaqmasl durumunda, yILk izin avansmdan da arulan kesintiler
yaP acakhr.

Ig sbzleqmesinin feshi durumunda; igqinin geriye dciniik iicret alacaguldan arulan tiim kesintiler
yap acakhr.

C. Bu maddenin B paragrafmda belirhlen kesintiledn herhangi bir tarzda yanlq
yaprlmasurdan iqveren hig bir qekilde soruniu tutulamaz. Sendika; gerek kendisi ve gerek

i.icretlerinden kesinti yaprlan uyeleri adma, Igvereni bu konuda dogabilecek her tiirlii
yiikiin iilik iqin pesinen ibra eder.

r
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UCUNCU BOLUM

is SOzLESMESiNiN YAPILMASI

MADDE 12 - TOPLU i9 SoZLEgMESi VE i9 SoZLE9MELERi

Bu Toplu is Sa,zlesmesinde alsi belirtilmedikee is sctzlesmeled bu Toplu iq S6zle$mesine aykur

oiamaz. Is sozlesmelerinin bu Toplu i9 S6zlegmesine aykn hiikiilr elinin yerini bu Toplu Iq

S6zle$mesindeki hukiimler alt ig sdzlegrnesinde diizenlenmeyen hususlarda bu Toplu I9

Scizlesmesindeki hiikiimler uygulamr' Bu Toplu i9 Sozlegmesinde iq siizleqmele ne aykul

hiikiinJedn bulunmasr halinde iq sctzlesmesinin igqi lehindeki hnkiimleri gegerlidir' Her ne

sebeple olursa olsun sona eren bu Toplu i9 gizleqmesinin i9 sdzleqmesine iligkin hiiknn eri

yeniii ytirurltige girinceye kadar i$ s6zleqmesi hiikmii olarak devam eder (6356 sayrh Kanunun

36'no maddesi).

MADDE 13 - GEqiCI VE DEVAMLI STATU

A. Bu Toplu iq Siizlegmesinin kaPsadlgr igyerlerindeki siirekli iglerde hicbir suretle siireksiz

iqgi galgbrrlamaz. Siireksiz igler 30 giin veya daha az sulen iglerdir' Ancak, uzun siiren analk

izni, hastaht< izni, licretsiz izirL k$a;iireli askerlik ve benzeri hallerde I$veren bu gibi igcde n

yerine bagka i9lilerle geeici i€ sdzleqmesi yaPabilii. Bcjyle hallerde isveren bu hususta Sendikayl

iinceden yaz r olarak haberda! edecekir.

B. Bu Toplu i9 Sctzlegmesinin kapsadrgl igyerlerinde; igverence bazl iglerin alt miiteahlide

verilmesi nedeni ile, igvelen veya miiteahhit tarafmdan 4857 sayfi I$ Karununun -17'nci

maddesine gdre iq sdzleqrnesi feshedilen igqilere, yasal haklarr sakh kalmak kaydryla bir y l*
iicretleri tutannda aynca bil tazminat 6denir'

MADDE 14 - DENEME SURESI

A. Deneme siireled;

a. M, FM kategorisi iqqiler igin 60 giin,

b. CT kategorisi igqile! iein 90 gundiir.

B. istifa veya herhangi bir sebeple igyerinden ayrllmrq bulunan iggiler miiteakiP alh ayl < siire

igerisintle teirar ayru iE slmfurda ve igyerinde devarnh bil i9e alnd*larurda, bir deneme siiresi

tamamlamrg olmaiarr kaydlyla, yeniden deneme siiresine tabi tutulmazlar'

1i;lli'\
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MADDE 15 - GUNLUK VE HAFIALIK EALIqMA SURELERI, DiNLENME MUDDE TLERI

VE GECE EALI$MASI

A. Tesbit edilmig gtinliik ve haftaLk normal galgma siireleri:

a. Normal qal{ma haftasl alh giinde taman anan toplam 45 saatten miite$ekkildir'

b. Normal qaLgrna haftasr yukanda A.a'da belirtildigi $ekilde 6 (alh) gi'inde tamamlanan

toplam 45 saatten miiteqekkil olmakla beraber, iqgiler giinde 8 (sekiz) saat ve haftada 5 (be€) giin

Iiiien galgacak, haftarun 6'ncr gtiniinde qal$malan gereken beq saat iein iicrede nonnal

cal$ mlq addolunarak ctrlenec;ktir' Haftamn dncr gtinii ilk beg saatlik normal gahqma ile ilgili
16'no maddedeki hiikiimler sakhdr.

c. Bu suretle qal$an igqi 4857 sayrh iq Kanunundaki diger sartlar yedne gelmig ise Z/'?

saatlik hafta tatili gtinii iicletine hak kazanacaktt.

B. Dintenme Miiddetleri: Ciinliik Cal4ma siiresimn ortalama bil zamanurda bir saatten az

olmamak iizere icretsiz ara dinlenmesi (yemek paydosu) verilecektir. Igin niteliBinin

gerektirmesi halinde ara diilenmeleri miinavebe ile verilebilir. Miinavebeli ala dinlenmelelinde

iqEilerin ara tlirlenmeleri, olagan ara dinlenmesi saatinden 1 (bir) saatten fazla geriye alnamaz

veya ileriye btakdamaz. Yemek ve dinlenme zamanlannda igeiler tarramen serbest

olicaklarirr. Ancak, isverence Serekli Sdriilmesi ve istenmesi halinde bazr iseilerin ara

dinlenme zamarilarrnda Siirev mahalle nde kalrnalan gerektigi hususulda mutabakata

varrlmrqtr. isveren luzurn gdrdiigii takdirde bu tarz uygulamayr isyerinin bir k$mmda ya da

tiimnnde deBiqtirebilir. Buna gdre;

a. Tesbit edilmiq giinliik gahlma siiresi ile ara diilenmesi siiresinin tamamlllr gorev

mahallinde veya igverenin emrinde geqirmesi istenen iggilere 1 (bL) saatlik iicretleri "/'180

miktarda ilave edilerek odenecektir. Saat ucreti 10 TL olan bir iqei icin: 8 x 10 + 18 = 98 TL

b. isin, igyerinin 6zelli$ veya vardiya qallQmasl nedeniyle, igyerinde 8 (sekiz) saat kalan

ve ara dinlenme zamanlarrnr gtirev mahallinde Seqirmeled i$verence istenen igeilere, ara

dinlenmesinden dnce veya sonra 2 (iki) saate kadar ahurug idad izin dururdan da dahil, o giln

icin 8 (sekiz) saatlik ucretle birlikte dinlenme siirelerini karsllamak iqin ilaveten 1 (bil) saatlik

iicret ddenecektu. Saat ucreti 10 TL olan bir igei icin: 8 x 10 + 10 = 90 TL.

C. Gece Cahqmasr

a. Gece caL$masr 20.00 ile 06.00 saatleri arasrnda yap an daimi normal gal$madu'

b. Normal qal$ma siiresinin gece igine isabet eden her daimi normal ealEma saati iqin

iqqiye iicreti %20 zamh olarak ddenir.
(.\/
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c. Gece eal$masr Z/, saati gecemez.

d. Gece primlerinin hesaplanmasmda % (yanm) saatten az olan miiddetler % (yanm), y,
(yarrm) saatten fazla 1 (bir) saatten az olan miiddetler ise 1 (bir) saat kabul edilecektir.

D. Vardiyalar

a. Vardiya usulii qalgnalarda lgveren 24 saat iqinde bi! veya daha fazla vardiya
eahsbrabilir.

b. igverery vardiyalar halinde qahqmalarda, vardiya adetledrti, ara dtilenme siirelerini,
vardiya saatlerini ve vardiyalardaki iggi say$rnr arhnp eksiltme suretiyle yukandaki esaslara
uygun bi! vardiya sistemi kurinaya, 4857 sayrh is Kanurlundali amir hiiliim rnahiyetindeki
siirelerinin alhna inmemek kaydlyla cal{acaktu.

c. Vardiya degiqikliklednde iqciler 2 (iki) vardiya miiddeti gegmedikqe ikinci vardiyada

eal4hnlamazlar. Vardiyalar haftada bir degigtirilir. Ancak, Aile, Cal$ma ve Sosyal Hizmetler
Bakarillgr nm misaadesi halinde bu siire 15 giine crkar abilir.

E. So$uk hava depolarrnda siirekli veya gecici olarak en az iki gal$ma haftasl ve iqin geregi
olarak giinliik eahgma siirelerinin eogu zamanrm bu sof,uk hava depolannda gegiren igcilere
miinhasuan bu soguk hava depolarrnda gal$hkla! surelerce ve bi! muktesep hak teqkil
etmemek qarhyla, normal iicretlerine veya dif,er haklara dahil edilmeksizin ve bordrolarulda
ayn bir siitunda gdsterilmek suretiyle normal briit saat iicretlerinin %15'i prim olarak
ijdenecektir. Igeiler hastal* izni, ydlk icretli izin, idad izin, askerlik izni ve flcretsiz izinde
bulunduklarr siirelerde bu prime hak kazanamayacaklardr.

MADDE 16 - FAZLA CALI$M,A' HAFTA TATiLi, BAYRAM VE HAFTANIN 5. GUNU
qALI9MALARI

A. Fazla qahqma

a. iqverenin yazdr bildidmi iizerine giinliik ve haftalk normal qaL$ma siireleri iizednde
yapdan her tiirlii qahqma fazla qalqmadlr. Fazla galgma yap masma ihtiyac duyuldugu
taktirde {ah$ma $artlaruun miisaadesi nisbetinde i$eiler 24 saat dnceden ilan tahtasnda ilan
edilmek iizere haberdar edilecekhr. Acil hallerde iqveren bu tarta riayet etmeyebilir. Iggiler bu
hiikiirnle, haftada yedi giin 24 saat faaliyette bulunan igyerlerinde ve qal$manm niteligine
bak maksum her eeqit acil hallerde fazla mesai yapmak hususunda pesinen muvafakat velmig
addolunurlar. Ancak, iqcinin dner i mazereti Igverence gcizciniine almacakbr.

b. Her 1 (bir) saat fazla qalgma igin veilecek iicreg normal saat iicretinin %100

yiikseltilmesi suretiyle 6denir. ri
Y
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B. Haftarun 6'ncr ve 7'nci Giinii qaLqma

a. Haftanm 6'ncr giinii iqe qagnlan iqeinin haftarun 6'nc1 giiniine isabet eden normal
eal$ma siirele ne ait iicretleri 15'nci madde geregince esasen ddetunekte oldugundan iqqilerin
giinliik normal mesai saatleri icerisinde ealtqtrgl her saat iqin kendisine normal saat Ucretinin
sadece %100'ii ctdenir. Albncl gUn notmal qal$ma siiresinin iize ndeki qal$malarda ise her
saati iqin normal saat iicreti ve bunun %80'i ctdenir. Ancak bu ealgmalar aralksrz 4 (ddrt)
saatten az olamaz.

Ornek: Saat iicreti 10 TL olan iqei iqin, 6'ncr giiniin normal qahqma siirelerindeki her saat
icin 10 TL, Uzerindeki her saat icin ise 18 TL ijdenir.

b. Haftal* normal qal$ma sureled iizerinde yap an fazla gal4ma, iqqinin qalumamasr
icap eden haltarun Tnci giiniine isabet ederse ve o hafta iqinde iEqiye hafta tatili vedlmemisse,
hafta tatili iicretine hak kazanmrg olan igginin hafta tatili giini fazla eal$hgl her saat icin normal
saat iicreti %120 arthrrlmak suretiyle ctdenir (Hafta tatili iicreti dahil normal iicreti 3.2 misli
olarak).

Olnek: Saat iicreti 10 TL olan i$qi iqin
10 TL Bir saatlik hafta tatili iicreti
22 TL Cal$h# bir saat fazla eahqma iicreti

(10 TL + %120 = 22 TL)
32 TL HaIta tatili iicreti dahil bil saatlik fazla qal$ma ticreh
(iseinin hafta tatili gnnii 7/2 saatin iizedndeki Qal$malar ilin de bu ctrnekteki gibi
ddeme yap 1r.)

C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Giinleri eahtma

a. Ulusal Bayram ve genel tatil giinleri qal$trrlan iqeinin normal Siinliik lahqna siresi
iqedsinde eahqhgl her saat iein ucreti normal tatil iicreh, normal iicrehnin %60 arttfi masl

suretiyle ddenir. Ancak bu qalNnalar aralksu 4 (ddrt) saatten az olamaz.

(Jrnel\: Saat ucreB ru I L olan ls(t t(rn-10 TL Bir saatlik tatil iicreti
16 TL qaltghgr bir saatlik iicreti

(10 TL + %60 = 16 TL)
TL Tatil iicreti dahil normal eal4ma siiresinde bir saatlik iicreti

b. Ulusal Bayram ve genel tatil giinleri iqqinin normal giinliik gal$Dra siiresinin iizerinde
fazla eal$ma yaprnasl istendigi takdirde, igqinin normal ganliik galqma siiresine ilaveten fazla
qal{tlgr her saat ilin iicreh, normal tatil iicreti, normal iicretinin %160 arttu masl suretiyle
itdenir.

Omek: Saat iicreti 10 TL olan isqi iqin
10 TL Bir saatlik tatil iicreti
26 TL qal$hgr bir saatlik tatil fazla ealqma Licreti

1 (10 TL + %160 = 26 TL)
36 TL Tatil giinii normal eal$ma siitesi i.ize nde bir saadik fazla eal{ma iicreti

26

(..../ 'f

2020 -20?2TIS {AAFFSI -T. Sayta l.l



D. Mesaiden Sonra Qagnlma. I$yerindeki normal qal$ma, igqinin hafta tatili, Ulusal Bayram ve
genel tatil qalqmasr ve/veya igyerinden aynlmadan bugiinler yaprnaya bagladr$ fazla gahgmasr

bittikten sonra iqyerinden ayr an yahutta, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinii
sebebiyle i$e qaF masna liizum gijriilmeyen iqCinin, acil hizmet sebebiyle tekrar i$e Cagnlarak
gaLqtt masr halinde bu qal$hgr saaderle bagL oh-Iaks1zm qal$manrn normal mesaisi, fazla
mesai, tatil ealumasl yahut tatil gtinii fazla mesaisi olmasna gdre hesaplanacak iicret esasr

iizerinden qah$hflldlF siireye ilaveten sadece ddrt saatlik iicret dala vedlecektir. Bu tiir
mesaiden sorua eagnlmalarda ve igverenin araq temin etmedigi hallerde, igveienin uygun
gcjrdUgii ulaq1m tiiriine (dmefin taksi, dzel arae veya toplu ta$lm) iidenen iicret, isqinin
belgelemesi kaydryla, igqiye ddenecektir.

E. Fazla saatlerin hesabmda yarm saatten az olan miiddetler yanm saat fazlasr ise bil saat
say

F. Geeici gdrev esnasrnda fiilen yaprlmrq olan fazla galgmalarrn iicreti yukarrda tesbit edilmig
esaslar iizerinden odenir. Gecici gdrev maialline gidip gelmede yolda geqen zamar iein fazla
mesai iicreti ddenmez. Ancak, gecici gdreve gijnderilen qitfdrle n herbirine yolda gegen

surelednin normal mesai siirelerini geeen k$mr fazla eahgma olarak hesap edilip cidenecektir.

G. Saat 20:00 ile 24:00 arasnda yaprlan fazla gaLgmalar gece primine tabi olmaylP ticreti %100

arttnlarak ddenir. Ancak, fazla mesai saat 24:00 ile saat 06100 arasl da yap dlgl taktirde bu
fazla mesainin her bir saati iein iicreti %120 a*tullarak ctdenir. Sadece vardiya de$gimi sonucu

olarak yaprlan fazla mesailerde yukarrdaki ikinci durum uygulanmaz.

MADDE 17 - GECiCi GOREV VE HARCIRAH

A. i99i1er yaptrklan iglerle ilgili olarak Tiirkiye iqinde veya d$nda gecici gdrevle

gijrevlendi lebilirlei. Acil haller drgrnda, igveten geeici giirevin baqlamasrndan makul bir siire
ijnce i$eiyi haberdar edecektir.

B. iggilere, gece kalmayr gerektiren geqici g6rev seyahaderi igin avans ddemesi yap acakhr'

C. Bitee ve Harcrah Kanunundaki miktarlardan az olmamak kaydryla Tnlkiye igindeki Seqici
gijrevin her 24 saati icin belirlenen harcrrah miktarlarlyla ilgili igyerledndeki cad tatbikata
devam edilecektir. Ancak, Igvelen her yrln Mart ve Eyliil aylarmda Siiniin gartlanna 86re
tesbit edecegi yeni harorah miktarlan S€ndikaya bildirdikten sonra ilan eder ve her yrl 1

Nisan ve 1 Ekim tarihleri itibariyle uygularnaya koyar. Tum igeilere eal4brrldrldan is smfma
bak makslzm aym geqici g6rev harcuah ddenecekfu.

D. HarcrahnHesaplanmasr

a. Her tam geeici gdrev giinn (00:01-24:00) iqin iqeiye gecerli olan giinliik harcrahrn
%100'u ddenir.

l,
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b. Bir giinden fazla siiren geqici gdrev seyahatlerinde igeinin hangi saatte haieket ettigine
bakrlmaksrzrn gidiq giinii iein geeerli olan harcrrahrn %75'i kendisine ddenir. Bir giinden fazla
siiren geqici gdrev sevahatlerinin dctniig gtniinde iqqinin hangi saatte dondiifiine bak makstzm
ddnn$ giinU igin geqerli olan harcuahrn %70'i kendisine ijdenir.

c. Gegici gijrev icin gidig dctniiq aym giinde ve her ikisi de norrnal giiiluk mesai saaderi
iginde olursa harctah ddenrnez. Geeici gdrev seyahatlerinde gidiq ve ddniiqiin ayru giin iqinde
olmasr halinde; gidig veya doniiq saade nden biri veya her ikisi normal mesai saaderi drgtnda
kalma$ ve geeici gcirevin 6 saatten az olmamasr kogulu ile iggiye geeerli gijilnk harcrahn
%52.5'u oranmda ddeme yaprlr.

E. i$Einin geqici gcjrevli gittigi yerde kendisine igveren tarafindan iicretsiz olarak yatacak yer
temin ediliyorsa, geeici gcjreve gidiq giinti iqin kendisine geeerli olan giinliik harcrrahm %52.5'u,
gecici gdrev slrasmdaki tam giinler iein gunluk harcuahm %70'i ve diiniig giinii ieinde geqerli
harcrahm %52.5'u cidentu.

F. Tnrkiye dumdaki geeici giirev seyahatleri iqin harcfahm hesaPlamasr Amerikan
Hiikiimetinin Amerikal memurlarmmki gibi olacaktu.

a. i$veren; Turkiye ieeisinde geqici gdrevlendirmelerde, iggilerin Amerikah personel ile
ortak gcireve gcinderildigi durumlarda ekip birlikteligini temin amaclyla, iqverenin halen geqerli

talimatlarna uygun olarak istisnai "ekip seyahati" kutalla mn uygulanmasma izin verir-

G. isverenin istegi iizerine Tiirkiye ieinde iqqinin gijrev mahallinin bir ilden bagka bir ile
degigtirilmesi (daimi rnahal def,igiklifi) halinde lsveren igeiye a$agrdaki ijdemeyi yapacaktu
igqinin e., eqyalarr yeni giirev mahalline igveren tarafmdan taqmacak veya iqverence en

ekonomik nakliye geklinin iicreti iEqiye ctdenecek; ancak, bdyle bir nakliye veya nakliye iicreti
srrun evli i$ei iein 1.500 kg (net), bekar iqqi iein 750 kg (net)dn. i$qi ve bakmakla yiiknmlii
oldu$u gahrslann yeni gajrev mahalline gidisle ndeki yol Paralan Iqverence tesbit edilecek en

ekononik vasrta iicreti iizednden cidenecektir.

H. Seyahat emri ile geqici gtjreve gijndedlen iggiler i6verenin ilgili biirosundan seyahat istegi
formu alacaklardr. Seyahat istegi formu vedlrnedigi hallerde ise igeinin binece6i ticai
ula$trma vdsrtasmm bilet ii(reti cidenir.

MADDE 18 - ULUSAL BAYRAM, GENEL TATiL VE BUNLAR iEiN YAPILAN ODEME

A. Ulusal Bayram, genel tatjl ve dini bayram giinled:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramr
1 May$ Emek ve Dayan$ma Bayrairu
19 Mayrs Atatiirk ii Anma, Cenqlik ve SPor Bayramr
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Giinii
30 ABustos Zafer Bayraml
29 Ekim Cumhuriyet Bayramr
Ramazan Bayraml
Kurban Bayramr

.,,1OcakY ba9l
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B. Ulusal Bayram ve genel tatil giinled iein iqeilerin qaLtmadan iicrederi tam olarak ddenir.

C. Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinin son giinii Cuma giinline tesadti{ etrnesi halinde
ertesi giinii yani Cumartesi giinii de bir tatil giinii say acaktr.

D. Ulusal Bayram ve genel tatil giinlefinde i9gi Cal$br ma$ icabettigi takdirde eal$ma
gartla run miisaadesi nisbetinde igsiler 24 saat dncesinden hatrerda! edilecektir. Bu durumda
igeinin mazereti degerlendirilecektir. Ancak, son karar igveren tamfndan verilecektir.

E. Ulusal Bayram ve genel tatil gfieri iqqinin hafta tatiline Iasdarsa yaLruz birisinin iicreti
ddenir.

F. lqeinin miisaadesiz iicretsiz izin statiisiinde olmasr ve bayrarru.n bu devrenin hemen
eweline ve/veya hemen akabine gelmesi halinde igeiye bayram iicreti ddenmez.
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BESiNCi BOLUM

UCRET, UCRET ZAMLARI VE SOSYAL YARDIMLAR

MADDE 19 - UCRET ODEME GUNU

A. igeilerin iicretled ayda bir ddenecektir. Odemeler iqverence iqgiler igin adlarrna agrlacak
banka hesabrna yahnlacaktt.

B. Ocret ddeme giiiled bu Toplu Iq Sdzleqmesinin imzalanmasndan dnceki giiiler gibi
olacaktrr. Mamafih, ddemeler miiteakip ayln be$inci takvim giinti saat18.00'den gee olmamak
i.izere yap acakhr. Beginci takvim giiniiniin Cuma giiniine rastlamast halinde iicretler a''nl giin
en gee dgleye kadar iggilerin hesaplarrna yahr]lacakhr. 9u kadar ki; iicret cjdeme ginlednin
Ramazan ve Kurban Bayramr tatili giinledne rastlamasr halinde iicret odeme giinu bu
bayramlann arile giinlerinden btu iqgiinii dnceki gtindiir-

C. Her i$eiye aynca iicret kesinti pusulalan verilecektir.

D. igten ayrrlan iqgilerle ilgili yasal ve akdi ddemeler, igginin ayrrlacagl tarih en az 10 giin
ijncesinden iqverence biliamek ya da Igverene bildirilmek kaydryla, mnmliin oldugu ijleiide
i$qinin iligiginin kesildigi tarihi takip eden giin yaprlrr. Aksi taktirde ddemeler, her haliikarda
igeinin iligiBinin kesildigi tadhi takip eden 10 giinii geqmemek uzere, en k$a zamanda
yapdacaktr.

MADDE 20 - UCRET. UCRET CETVELLERi VE UCRET ZAMLARI

A. Giinliik Ucretr l$eilerin gunliik iicreti aqagrdaki formiille bulunacaktu.

Saat iicreti X 7ri saat = Giinliik iicret

a. igverenh igyerlerinde uygulanacak olan iicret cetvelleri her bir derece iein geeetli

olacakhr. Bu iicret cetvelle :

1. "iqe Baqlama Ucretini',

2. "Krdem" arhs miktaflm gdsterecek $ekilde tanzim edilmi$ olup, bu Sdzleqmenin
ayrrlmaz bir paleasr olarak 1 numarah ekte gdsterilmiqtir.

b. iqe baglama iicreti ise yeni alnan igqilere deneme siiresinde odenecek olan iicreti
gdstermektedir. (Ek:1)

(*' c)
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c. "Kldem" arhg miktarl iqqinin deneme siiresini bagarlh olarak taman amasl halinde,
aqag1da gdsterilen bekleme siireleri sonunda verilecek olan iicret arh$ldr.

d. Bekleme Siireled. Birinci "Kldem" arhql deneme siiresinin taman arimasrnda
verilecektir. ikinci "Kdem" arhfl birinci arbqur yiiriirliik tarihinden sonra geeecek albncr ayur
sonundaj Ueiincii ila alhno "Krdern' aft$lan ikinci ila beqinci art4m yiiriirliik tarfiinden
itibaren geqecek onbeger aym sorilannda, yedinci ve muteakip "Krdem' arhqlan bir dnceki
arh$rn yiifiiiliik tadhinden itibaren gegecek yirmibirer aym sonlannda yap acaktll.

e. iqeilerin derece terfiled ve "Krden' aftq miktarlarl iseilere yazrl olarak bildiilecek ve
iicret pusulala nda gdstedlecektir.

f. igginirr bir dereceden digerine terfii hallerinde, bulundufu derecenin "iqe Baglama
Ucreti' iseinin halen almakta oldugu iicretten qrkanlacak ve b6ylece igeinin qalsi "Kldem" ncret
bdliimii bulunacaktr. Bu qahsi "Krdem" iicret bdliimii terfi edecefi derecenin "Ige Baglama
Ucreti'ne ilave edilmek si.iretiyle iqqinin terfiinden sonraki yeni iicreti tesbit edilmiq olacaktu.

C. Ucret Zammr

a. igqilerin 1 Nisan 2020 tarihinde geeerli saat ticretled ve iicret cetvelled; 1 Nisan 2020

tarilinden itibaren geqerli olmak iizere % 6,5 (yiizde alhbueuk) arthnlacakhr. Bu arhs oranlna
sadece bu sozlegmeye mahsus olmak iizere %1 (yiizde bir) oranmda iyilegtirme dahildir' Bu

iicret arhgr 01 Nisan 2020 ile 30 Eyliil 2020 ta hlei arasmdaki dcinemi kapsamaktadt. Ancak,

Tiirkiye istatistik Kuruhu (2003=100) Tiirkiye Genel Tuketici Fiyat Endeksinin Eyliil2020 endeks

sayrsrmn Mart 2020 endeks sayrsrna gdre de$igirn oranmrn %5.5 (yiizde begbuquk)'u agmast

halinde a$an ksmr 1 Ekim 2020 tarihli Ucret Zammr oralr::ra ilave edilecektir'

b. i$Cilerin 30 Eyliil 2020 ta hinde geeerli saat iicrctleri ve iicret cetvelleri; 1 Ekim 2020

tarihinden itibaren gelerli olmak iizere % 3,5 (yiizde iigbusuk) arthr acakbr. Ancak, Tnrkiye
istatistik Kurumu (2003=100) Tiirkiye Genel Tuketici Fiyat Endeksinin Mart 2021 endeks saylsrlnl
Eylnl2020 endeks say$ma gijre de*i€im oranmm %3.5 (ynzde iiqbuguk)'u aErnasr halinde aqan

k$mr 1 Nisan 2021 tarihli Ucret Zamml oraflna ilave edilecektir.

c. iggilerin 31 Mart 2021 tarihinde geqerli saat iictederi ve iicrct cetvelle4 1 Nisan 2021

tarihinden itibaren geqerli olmak i?ere 7"3 (yiizde i.ie) arttr acaktu. Ancak, Tnrkiye istatisn-k

Kurumu (2003=100) Tiirkiye Genel Tiiketici Fiyat Endeksinin Eyhl2021 endeks saylg1nm Mart
2021 endeks sayfma giire degiqim olart]nn %3 (yitde iiq)'ii a9mas1 halinde agan krsmr 1 Ekim
2021 ta hli Ucrct Zamrn oranma ilave edilecektir.

d. igqilerin 30 Eyliil 2021 tarihinde geeerli saat iicretlen ve iicret cetvelleri 1 Fkim 202'l

ta hinden itibaren geqerli o)mal lizere %3 (yitzde ne) aJthfltacaktu. Anca! Tiirkiye istaGtiL
Kurumu (2003=100) Tiirkiye Genel Tiiketici Fiyat Endeksinin Mart 2022 endeks sayrsmn Eyliil
2021 endeks saylsma gore deBi$im oranmm %3 (yi?de iie)'ii aqmasl halinde a9an krsmr 01 Nisan

2022 tarihinden geqerli olnak iizefe 31 MaIt 2022 tarihinde geqerli iicret ve icret cetvelledne ilave
edilecektir.
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e. Her bir iicret zamrmnm geqerlilik tarihi ilgili ddnemi takip eden aym ilk giiniidiir.
OmeFin: 1 Nisan - 30 Eyliil 2020 dcinemi iqin 1 Ekim 2020 ta hi gibi. Buna gcire bu Toplu i9
Sctzleqmesinin ytriirliik siiresi iQerisinde altlqar ayLI< olmak Uzere dort adet iicret zamrlu
verilecektir ve en son iicret zdmmmm geqerLlik Larihi 0l Nisan 2022 oldcdlhr. Ucret zanJafl her
bir ddnemin sonundaki endeks ile o d<inemden bir cinceki diinem sonu endeksinin
karsrlaghnlmasr suretiyle hesap edilecektir ve a$agrdaki dmekte gdsterildigi gibi bindelik ve
daha kiieiik kiisuratlar dikkate aluunayacak ve herhangi bi! yuvarlama yap mayacakhr.

Ornek;

Endeks (Eyliil2018 sonu) 243.74

= '/"2,7658 = %2,76

Endeks lMart 2018 sonu) 237.18

f. Bu Toplu i9 Scizlegmesinin siilesi iCinde i$eilerin saat iicretlerine ve ucret cetvelledne
yansrtdmamak koqulu ile aqaglda belirtilen tadhlerde defaten d6rt adet refah payr ddemesi
yap acakbr. Bu refah payr itdemele ;

1 Hazlran 2020
1 Aral* 2020

7 Hazirar 202L
1 Aral* 2021

taril erinde olmak iizere her bir seferde 400 ABD Dolalum T.C. Merkez Bankasfmn yukarrda
belirtilen tarihlerdeki ddviz ahm kuru iizerinden hesaplanacak TL kalgrlrgr olarak yukandaki
tadhlerde siiresi belirsiz iq sdzleqmesiyle devamh statiide Cal$an ve deneme suresi

doldurmuq i$eilere briit olarak odenecektir.

g. Ancak, sadece bu Toplu 19 Sdzlegmesine ctzgii olmak izere, diirt refah payl iidemesinin
toplaru olan 1,600 (binalhyiiz) ABD dolarmrn hepsi bir defada. tjdeme giiniinde gegelli T.C.

Merkez Bankasr dcjviz allrn kuru iizerinden hesaplanacak briit TL kargrh$t olarak bu Toplu 19

Sdzleqmesinin imza tarihinden itibaren en gec bir ay ieedsinde cidenecektir.

MADDE 21 - YILLIK IKRAMIYE

A. a. I$verery isyerinde gahgan iggilere y da 120 gunliik iicretleli tutarnda ikramiye verir.
ikramiyelerden 90 giinliik tutan Nisan, Agustos ve Arahk aylan iicretleri ile billikte otuzar
giir{iik iicretled tutamda ddenir. Ancak, Aral* ayr iklamiyesi y ba9ndan en az bir hafta dnce

ijdenecektir. Kalan 30 giir|liik miktar onbeqer giinliik iicret tutarla nda olmak iizere Ramazan

ve Kurban Bayrardaruldan en az 1 (bir) halta dnce ddenecektir.

b. Nisan ikramiyeleri i$gile n 30 Nisan ta hindeki iicretleri iizeinden, Agustos
ikramiyeleri igeilerin 31 Agustos tarihindeki iicreded iizerinden ve Aralk ikramiyeleri iqgilerin
31 Arahk tarihindeki iicretlei iizerinden hesap edilerek ddenecektir. Ramazan ve Kurban
Bayramr oncesinde iidenen onbeter giiril'iik iki ikramiye ise iggile n bayran arln birinci
giiniindeki iicretleri nzednden cidenecektir.
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B. Yukandaki ikramiyelerden her bidnin tamamn-ra hak kazanabilmek igin i$qilerin i$verene
ait iEyellerinde tesbit edilmig ikramiye 6deme tarihlerinden gedye dogru ddrder ay tam
gal$m{ olmalan Sarthr. ikramiye, ijdeme tarihleri arasrnda gahqrlan her bir ay igin ikramiyenin
%'udiir. Bir aydan az qahqanlara ikramiyeleri k$telyevm usulu ile 6denir.
C. HastaLl izni, it kazasl, y l* iicretli izirL anali< izni, emzirme izni ve iicretli idari izir e!
ikramiyeninhesaplanmasnda qaLg m19 sijreler olarak labul edilecektl. I$teneilart an
iggilerin iibar siireleri igedsinde Cal4hr rp qal4tr rnamala na bakrlmaksrzrn bu siire igin dahi
ikramiyeled ctdenir 4857say lq Kanununun 2s/ll'nci maddesine gijre igten Ellardar ara
ikramiye 6denmez.

D. Normal ikramiye odeme tarihlednden ewel veya sonra yi iEinde yaprlacak kesri ikranriye
cidemelerinde ikramiye ilin gdzdniine almacak iicret,6demenin yap acagr ayrn bidnci giinii
itibariyle i$Cinin tabi oldugu normal bdit saat iicretidir. Ikramiye miktan ise yukanda belirtilen
esaslara Sdre hesap edilelek ddenir.

MADDE 22 - DEVAMLTLTdI TESViK rRiMl

igveren; iqyerlerinde gal$an igeilere bir ay tam cahgmalan halinde ayda iki giinluk iicret
tutannda devarirLgr teqvik plimi oder. Ulusal Bayram, genel tatil, hafta tatili, bu Toplu i9

Sdzlegmesine gijre Igverence vedlen iicretli izinler, it kazasr nedeni ile istirahatte gegen siireler
ile I9 SaghF ve Cuvenligi Ydnetmeligi geregi pedyodik muayeneler suasmda gegen siireler
prim hesaburda qalgrlirg giinlerden saydr.

MADDE 23 - QOCUK VE EdiTiMi YARDIMI

A. Bu Toplu i9 Sdzleqmesinin birinci yrllnd4 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren igEinin her
gocugu iqin egitim yardrrunl da ieermek'iizere ayda briit 49.06.- (ktk dokuz lira alh kuruq) TL
ddenir. Bu yardrm, igvelenin igyerlednde eglerin her ikisinin birden eal$masrhalirde sadece

kocaya aidenir. E9i iqverenin igyerinde eah$mayan bayan iqgiler de bu yardrmdan
yalailanacaklardr.

Bu ddeme iicret zammr oranrnda ve iictehn zamlandlgt tarih itibariyle arturlarak
ddenecektir. Enflasyon farkr olugmasr halinde enllasyon fatkr oranl aynca dahil edilecektir.

B. Bu yardrma hak kazanabilmek iqin erkek eocuFun 18 yaqlrlr, dgrenci olmasr halinde ise 25

yagml doldurmamrs olnasr lazlmd1i. Krz eocugun a''nr hakkr kazanabilmesi iein 25 ya$mr

doldurmamrq olmasr lazrmdrr. Evli olan veya gelir vergisine tabi olan gocuk bu yardrmdan
yararlanamaz. Ancak, i$ginin eocugunun akli ve/veya bedeni engeli sebebiyle eallgamaz
durumunun Sosyal Giivenlik Kurumunca tayin ve tesbit edilen sa$l* kurullarrndan almacak
raporla belgelenmesi halinde, (gocuSun evlilik veya gelir vergisi miikellefi ohnasr halleri harig)
bu frkradaki tahditlerle baf,h olmaksrzm A paragrafindaki gocuk yardlmrmn yaP tnasma
devam olunur.

C. qocuk yaldurlr, igEinin yukanda belirtilen vasrJta qocugunun oldu$unu belgeleyici evr
(,''/
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birlikte insan Kaynaklan Miidiirliigiine yazrh olarak muracaat ettigi aym birinci giiniinden

itibaren baslar. iocuk yardlml degisikli$i r$ginin belgeleyici evralla Insan Kaynaklarr

Miidiirligiine yazfi olarak mtiraclat etti$ ayr takip eden ayln birind Sdniinden itibaren baqla!'

D. Cocuk yardrrruna hak kazanmak veya bu hakkrn bitirninden insan Ka;maklan

Mtidlirlti$inu haberdar etmek igqinin mukellefiyetidir' Qocuk yardrmr hakkmr kaybeden i6gi

bu dururidan insan Kaynaklan Miidiirliigiinn 30 giin ieinde haberdar etmediBi takdirde yanlD

olarak kendisine yap mlq qocuk yardrru dderneleri iicretinden kesilir'

MADDE 24. SOSYAL HAKLAR

A. Bu Toplu i9 Sdzlesmesirtin bidnci ydmda btitiin iqcilere; 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren

yemek, yakacak, giyecek ve aile yardrf[arryla yrlhl izin harqhgl karqlhgl olrnak iizele ayl* briit
3Sa.S,l.-iattr viiz etti iie lira doksan dort kuruq) TL tutannda sosyal yaldm cidemesi

yaprlacai<tu. !u kadar ki, igveren tarafindan yemekhane hizmederinde qal$anlar iqin oldugu

gibi dfizenli olarak yemek temin edilen isqilere yukarrda belirtilen sosyal yardrm ayhk briit

+25.02.- ldort yrz yirmi beE lira yedi kurug) TL olarak yaPrlacakhr'

B. Ranazan ve Kutban Bayrar aruldan dnceki bir hafta icinde ddenmek iizere, her dini

baylam iein bu Toplu i9 Scizieqmesinin t'irinci yrlnda 817 44 - (sekiz yiiz on-yedi lira kllk diilt
kuiuS) TL bayram parasr ddenecektir. ilk bayram Parasr ddemesi Mayls 2020 ay1 icerisindeki

Ramazan Bayramr ile baqlayacakbr'

C. Ay ieerisinde i$e baqlayan veya isten aynlan iqeiler ile yine ay iCinde iicretsiT izin ve

iicretsiz izinsiz ige gelmeme hallerinde o ay igin bu sosyal yardunlar kNtelyevm usuliiyle

6denir.

D. Bu ddemeler tcret zarrmr oratunda ve iicretin zarilandrgl tarih itiba yle artullalak

ddenecektir. Enllasyon {arkr olugmasr halinde enllasyon larkr oranr ayrrca dahil edilecekhr'

MADDE 25 - i$ ELBISESI VE KORUYUCU MELBUSAT

A. i$eilerin saghgmr korumak igin, iq Sa$hF ve Guvenligi Yijnebneligi geregince iFveren

tarafindan korriyulcu techizat (koruyucu elbise, gdzliik, eldiven) sa$lanacakhr' Bilhassa krq

aylarrnda ratlar mevziled, iis ve miihi$nat dePolarl gibi yerlere 8elici gdrevle gidecek iggilere

parka, sahra ceketi, bot, lastik bot gibi saglk ve haricen koruyacak melbusat ve techizat

i$verence senet kargrhsr verilecek ve bunlar geeici giirevin sona ermesinde lqverene derhal iade

etlilecektir. iggiler bu kabil melbusat ve techizah icap ettiBi qekilde koruyacaklardt-

B. igqiler yukarda A frkrasrnda adr gegen melbusat techizabn igverenin miilkiyetinde oldugu

hususunu ve igyetlerinde kullanma mecburiyetinde olduklaruu Peqinen kabul ederler; aksi

davramg gerekli disiplin iglemine tabi tutulmalarura sebeP teqkil edecektir'

L/"'
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MADDE 26 - CENAZE YARDIMI

A. Bu Toplu i9 Scizleamesinin birinci y mda 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren isverence;

ixi.l" tifu^^ii I'tufi"a" yasal varislerine briit 1487 74 - (bin dtjrt yiiz seksen yedi lira yetmig ddrt

il;i il;i;d; eqinil, bakmakla yiiktirnlii oldugu anne' baba ve cocu€lnun ijliimii halinde

l*, /a3 66 - iyeai yiiz kuk iie lira seksen altl kum;) TL; iEsinin it kazasr.sebebiyle iiliimu

i"ii.a" i." y"'"uf 
"itisterine 

brtit 9351.45.- (dokuz bin iiq yiiz elli bir lira kuk bes kuru$) TL 6liim

yardrml ayrrca odenir'

B. Bu ddeme ucret zarrulll oranrnda ve iicretin zamlandrfr tarih itibariyle arhnlarak

tldenelekUr. lnflasyon farkr olugmasr halinde enflasyon farkr oram aynca dahil edilecektir'

C.39'ncuHavaUsKanatKomutanhgr,AAFESveVECTRUSigyerlerindeeaL$anSendika
iivesinin dliimunde, Sendikanm Genel Mefkezi tarafindan bu dliimun belgelenelek he! iiq

ij*nu uyr, uyn UlairiLnesi halinde; her iqveren 6len iEgi kendi igletmesinden ya da diger

iglut-"t"riun ot".,r,, lagvuru tarihini takrP eden dk iicret ddemesinde' kesinhye yazft olarak

muvafakat eden her igeiden, her 6liim iqin Toplu i9 Scizleqmesinin blrinci ydmda 75--

(vehnirbes) fL lesip, 6len dye is(inin yasal mirasgrlarrna ddenmel iizere' SendilaCenel

itl"ri"r.- Utfa'r"*gi ou Limu ban-*asrna yahnr' C Paragrafmda belirhlenbu miktar; loPlu Is

Sclzleqmesinin ikinci lrhnda 80.- (seksen)Ti olacakhr' Ancak' rqbu C filra$ hdkmiime gdre bu

l""f"ly" ^"*f"kat 
ltmeyen iiye igqiler bu rnaddede belirtilen haklardar-r yararlanamazlar'

MADDE 27 - SiLAHLI KU!'VETLER i$EiLERi OGRENIM VE DiNLENME VAKFI

igveren; kesinhye muvaJakat eden bordrova dahil her Sendika dvesi i$qinin Nisan 2020 ay! ile

iigiiiit.*ri"a"ti zo.- lyirmi) TL ve Nisan i021 ayl ile dgili ucretinden 20 - (yirmi) TL keserek

is;ilerin dir{enmeleri ve cocuklalmm egitirnledni SeliSttumek amacryla kululmu6 bulunan

'bilasr-t ruwmr-ER isqiLERi OGRENiM vE DiNLENME vAKFI"nm zilaat Bankasl

Ankara-Mithatpaga gubesindeki 7970722-5002 nolu hesabma yahracakhr' Yatr an Pararun

miktarr ile kae i<igid;n kesildigi Vakf Cenel Merkezine (inlclaP Sokak No 20' Klz ayl Ankara)

yazr ile bildirilecektir.

MADDE 28 - DOGUM YARDIMI

A. Bu Toplu iq Sdzlegmesinin birinci yrhnda, 1 Nisan 2020 tadhinden itibaren kadm isciledn

dogurn yapmalan halinde dogum izni siiresince Sosyal Givenlik Kurumunca verilen iicret

taria ibiag edilir. Aynca erke"k igginin eginin veya kadm itainin dogum yaPmast halinde

833.77.- (;kiz ynz otuz iig lira yetmiq yedi kurug) TL do$um yardlmr yaPdu CoBul gebelik

durumlarrndaki dofuniarda bu yardrm 2 kah olarak 6deni!'

B. Bu odeme iiclet zamnu orarunda ve ucretin zarnlandlF tarih itibariyle artlnlarak

6denecektir. Enllasyon farkl olu$masl halinde enflasyon farkr oran ayrrca dahil edilecektir'
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MADDE 29 - i9YERLERiNE GiDi$-GELi$ VE HABERLEqME ARAELARINDAN
FAYDALANMA

A. iqqilerin iqveren tarafindan igyerine getidlip gdtiidilmesine eskiden olduf,u gibi aynen
devam edilecektir. Bu gdtiirtiliip getirilme srrasrnda araqlarda gegen zaman veya bekleme
miiddetleri higbir surede iS suresinden say mayacaF gibi araglalda geqen zaman veya bekleme
miiddetleri iein herhangi bir iicret ctdenmeyecektir. igveren; 1 Nisan 2020 tadhinden baqlamak
iizere, incirlik seivis araelannm giivenli, bakmir, temiz ve otobiisledn 10, minibislerin beq

yrldan eski olmamalaflru saglayacaktu.

B. incirlik iqyerlerindeki iggiler harig, yukarrda bahsedilen servis araqlanndan
yararlanamayan iEqilere belediye otobiis giizergahrnda otobiis kaft velilir veya i$e 8idi9-ddniig
dolmus ucreti net olarak ddenir. Ancak, incirlik i$yerinde cal$makla beraber Ceyhan, Misis
veya Mersin'de ikamet eden igqilere belgelendirdikleli taktirde gidi-t-ddnliE dolmug, otobus ya

da tren ticreti net olarak ddenir.

C. iqqilerin zaruri hallerde kendi mesai saatlerinde igyeri d1qna sehir iei telefon etme olanak
ve araglan igverence saglanacakhr. Sehirlerarasl telefon g6riigmeleri igeinin amirinin dn izrune

bagldu.

D. izmn, Qifli 2. Ana Jet Us KomutanllB/nda eaLsan igeilerin igveren tarafindan iqyerine

getidlip gdtiidlmesine eskiden oldugu gibi aynen devam ediecektir'

(/\/-
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ALTINCI BOLUM

IZINLER

MADDE 30 - YILLIK UCRETLI iZiN

A. igyerlerinde en az bir y qahgan iggilere agagrdaki siireler kadar y Lk iicletli izin verilir.

a. Beq yrla kadar (be$ y dalil) hizmeti olanlara .... y da 18 i$giinn

[ancak, yrllk iznini kullandlF tarihte 18 ve
daha kteiik yaqta veya 50 ve daha yukan
yagta olup beE yrla kadar (beq yi dahil) .... y da 20 iggnnu
hizmeti olanlaral

b. Beq yidan fazla onbeg yrldan az hizmeti .... y da 24 i$giinti
olanlara

c. Onbes yrldan (onbeg yrl dahil) fazla hizmeti
olarilara .... y da 26 i$gtnii

B. Bu Toplu i9 Sozlegmesinde diizenlenmeyen hususlarda 4857 sayrh i9 Kanununun y Lk
ucretli izinle ilgili hiikiin eri ile Yrlhk Ucretli izin Ydnetmeti$ hukiirnleri uygulann.

C. Yrlll ticretli izin siiresine isabet eden hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinled bu
izinlere ilave edilir ve iicretleri aynca cidenir. Y I* iicretli iznin hesabmda Cumartesi iqgiini.i
say rI.

D. Y Lk iicretli izinlerini baqka gehirlerde geeirmek isteyen igcilere yolda gegecek siireyi
karS amak iizere yedi giine kadar ucretsiz izin verilir. Ancak, bu izin hakkr iznini y da bir
defada toplu olarak kullanacaklara vedlir.

E. Haftarun alhns giinii (Cumartesi) i$giinii say mak ve igei haltafln altmcr giiniinde iqe

gelrneye her haliikarda hazu bulunmak sarhyla, iqqinin y hk iicredi izninin son giiniinijn kendi
gaLgma haftasrnn besinci giiniine (Cuma) tesadiiJ etmesi halinde, albncr i$giinii ;in giin
say$ndan say mayacaktu. Iqqinin y l* iicretli iznini iki b<tliim halinde kullanmasr
dulumunda, bu uygulama sadece uzun olan izin bdliimii iein Seqerli olacakbr.

MADDE 31 - UCRETLi iDARi iZiN

A. iggilere, ispatlayrq belgele olaydan sonraki bes iggrinii ieerisinde iqveren veya vekiline
tevdi etmeleri sarh ile aqagrdaki hallerde icredi izin vedlir:

a. Kendisinin evlenmesinde .... 5 iqgiinii
b. Cocugunun dogumunda .. 5 gu^
c. Anne, baba, egi, kardeqler ile dz ve bakrmlarr

kendisine ait olan iivey eocuklannln dliimii halinde .... 3 iggtinii
d. Biiyiikarme, biiyiikbaba, kaympeder ve

kaymvalidesinin oliimiinde .... 1 iggtnti
L^r.
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e. Evlat edinme

f. Engelli gocuf,un bakrmr
g. 3 Aral* Engelliler Giinii (Sadece engelli

kategodsinde iqe almar ai)

.... 3 gljn

.... 10 Gnn

. ... 1 Ciin

B. l$qiler bir takvim y r iqinde, mesai saatleri drgrnda yapamayacaklarr gahsi iglerini
gcirebilmek icin ve tamamr bir defada veya bdlmek suretiyle 56 saate kadar yedi iggtinii ucretli
idari izin kullanabilirler. Igqiler istedikled takdirde yedi isgiinliik iicretli idari izninin tamarnrx
y Lk iicretli izinlerine ekleyerek de kullanabilirler. Bu taktirde, o takvim y iqinde iqqile n
ucretli ida izin haklan kalmayacakhr. Bu ttir iicretli ida izinler iQeinin i$vererun lesmi
forrnunu kullanarak yapacagr talep uzerine verilir. Ucretli idari iziriler bir saatten az olnaz. ige

yeni giren iqcilere deneme siireledni doldurmadan dcredi idari izni vedlmez. Bu paragrafta
belirtilen ve takvim yrh sonuna kadar kullanilmayan iicretli idali izninden 24 saate kada! olaru,
o takvim y mln 31 Aral* tarihinde gegerli olan saat iicreti iizerinden ve Arall ayr iicreti ile
birlikte iqeiye ddenecektir. Takvim y run sonunda kullan marruq sail iicretli idari izinler
kaybedilir. Her tiirlii iqten qrkrglarda, kullanrlmayan iicretli idari izin yerine para odemesi
yaP mayacakhr.

C. iqginin bakmakla yiikun u oldugu anne, baba, es, eocuk veya 'iivey qocuklarnn tedaviled
igin il drgrndaki Sosyal Giivenlik Kurumu (SGK) tarafindan yetkilendirilmi$ bir hastaneye; ilgili
hastane/hastanelele SagLk Kurullannca lefakatq nezdinde gdndedldigini belgelemesi
kaydryla, igciye her takvim y mda uc giinii geememek iizere, iicletli refakatel izni verilir.
Refakatq izni i$in aksat mamasl kaydlyla, amtuinin onayma baghdu. Refakater izni geqici,
siireksiz iglerde eal$an veya deneme stresini taman aDrartuq i$eiye verilmez. Refakatql izni
takvim yfi ieerisinde ige giren veya i$ten erkan iggi igin krstelyevm yap maz, tamamen veya bir
defada bir giinden az olmamak kaydryla b<iliirnler halinde kullandabilir. Refakatg izni
biriktirilemez; takvim yrh iEinde kullarulmadr$r takdirde kaybedilmig sayrfu. Bir takvim y tnda
iig giine kadar refakater izninin kullanlmasr devan rF teqvik priminin kaybna neden olmaz.

MADDE 32. UCRETSIZ iZiN

A. iqginin cinceden bagvurusu ve amidnin de uygun bulmasr iizerine iseiye iicretsiz izin
verilebili!.

B. Bu Toplu 19 Sbzlegmesi siiresince veya daia dnce S€ndika Ydnetim Kurulu Ba$kanllgma
veya iiyeligine seqin{e gelmig bulunan iEgilere yazfi istekleri iize ne arulan plofesyonellik
gdrevleri devammca iicretsiz izin velilecekt[.

C. Yukarlda B frkrasmda aNlan personelden profesyonellik Sijrevleri herhangi bir gekilde
sona erenler 15 giin ieinde tekrar eski iqlerine devam etmek iizere ba9vurduklalmda ewelce
brrakhklan qartlarla iqe almrrlar. Bu personel iicretsiz izinde oldukla siirece Toplu Iq

Sdzlegmesi veya i$ sdzleqmesinden dogan ayni veya nakdi menfaaderden yararlanamazlar.
Ancak ityedne diindiiklerinde bu iicretsiz izinde gecen siireler ieerisinde ayrrldrgl igyerinde
Toplu Iq Sdzlegmeleri ile yalrrz iicret€ miinl-rast kalmak kaydryla verilmig olan iicret zarnlarl ile
iicretsiz izin siireleine ait 'Krdem Afts' miktarlan aynldlklan tarihteki normal saat iicretled
ilave edilir.

C^/
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D. Tutukluluk ve Giizetim Halleri

a. igqi herhangi bir suqla gozetim altma almdrgr ve tutuklandrgl ve gozetim alh hali veya
tutuklulugu 30 giinden az olmamak iizere 4857 sayrh i9 Kanununur 17. maddesindeki ihbar
dnellerini (4857 say l$ Kanunu/ Madde: 25lV) aqh# takdirde i$ scizlegmesi miinfesih say r.
Gdzetim alh veya tutukluluk hallerinde, gtizetim altnda veya tutuklu kaluran bu siireler kadar
iSCi iicretsiz izinli kabul edilir.

b. Gijzetim alhna alnan iggiler bunu belgeledikled taktirde yasal gdzalh siiresinde
iicretsiz izinli addedilir. Ancak gcizalnnda geeen siire sonunda tutuklanan isqilerrn iq

sdzle$meleri miinfesih say .

c. TutukluluSuru

1. Kovuqturmaya yer olmadrgr,

2. Son tahkikabn aeilmasrna gerek olmadr$r,

3, Beraat karan verilmesi,

4. Kamu davasmm diigmesi veya ortadan kalkmasl nedenlednden biri ile 90 giin
iginde son bulmasr ve igeinin bu tarihten itibaren bir hafta ieinde iqine dijnmeyi talep etmesi
halinde, igveren tarafindan emsallednin haklarr ile ige almr. Doksan giin bittikten sonla
tutuklulugun sona ermesi halinde igyerinde bos yer varsa iqe ahxr.

d. Adi suglardan yargrlannalan tutuklu olarak devam ederken 90 giin ieinde tahliye
edilenler, bir hafta iqinde bagvurmasr halinde igveren tarafmdan tekrar ige almula!.

e. Adi suelardan yargdanrnalan tufuklu olarak devam edenlerden;

1. Alh ay ve daha azceza aIa\,

2. Altr aydan fazla ceza allp, cezas ertelenery paraya eevrilen veya af ile sonuelanan
veya iyi haU nedeniyle alh aydan fazla ceza aldlgr halde alh aydan dnce tahliye edilen igeilerin
tekrar ige baqlahlmalan Igverenin takdiri ile miimkiindiir.

f. Yiiz kEarhcr suela! ile sabotai, Devletin iilke ve milleti ile biitiinliigiine, milli
giivenlige, kamu diizenine, Tiirk Silal r Kuvvederi'ne kargl iglenen suslardan hikiim giyenler
cezanrn ertelenmesi, panya eevrilmesi veya afla u$amasr hallelinde dali hi! bir suretle tekrar
ige alulamazla!.

g. iqverene ait bir aracr gdrevli olarak kullamrken trafik kazast yapan tofdrler ve i9
makinalan operatdrled bu nedenle tutukland*larr veya hiikiim giydikleri takdirde 90 giin
icinde hnkunJuhk veya tutukluluk hali sona ermek garhylai

- 1. Tutuklu veya huknn ii kald*lan siirenin sonunda yedi giin iqinde, f
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2. Ehliyetlerinin md*emece geri aLnmrq olnasl durumunda ehliyetin iade edildigi
talihten itibaren yedi giin iqinde ba$vutnalan halinde eski iqlerine aluurlar. Doksan giinden
fazla siiren hiikiiniiiliik veya tutukluluk halinde tekrar iqe baqlatma Igverenin takdirine
baghdr.

E. Mazeretine buraen bir ay iqinde iic defaya kadar ve toPlam ddrt saati asmamak iizere i$e

geg kalmalarda iqqi gee kaldrF siireler icin iicretsiz izirili say acakbr' BiI ay ieinde i$e 8eq
kalmalar yukarrdaki siireleri agarsa, i$ei gee kaldrgl iein izinsiz dcretsiz ige gelmemig
say acakhr.

MADDE 33 - HASTALIK IZNI

A. igeitere hastal < veya ig kazasr nedeniyle Sosyal Giivenlik Kurumu (SGK) veya yetk i
doktorlar tarafrndan istirahat vedlmesi halinde iki gnnii agan istilahaderde, igeinin SGK PdIl1
tahakkuku 30 giin iize nden olmak iizere aga$rdaki usullerle yaprlacaktr:

a. ilk iti gtin iqin iqlinin iicreti normal bilfiil gahqmrg 

'ekilde 
hesap edilerek iidenecektir'

b. Uqtncii giinden itibaren (nenncii giin dahil) i$ainin, iggttremezlik durumunda olduf,u
giin sayfr ne olursa olsun, normal b ay qal$m4 gibi normal kazanelan iizerinden (i9 kaza$ ve

meslek hastaL$r drgrnda iggdremezlik halinde kazanqlara, devaml rgr teqvik Primi, qocuk

yardrmr ve sosyal yardrm dahil edilmeyecektir) SGK Pdnled tahakkuk ettirilecek ve Sosyal

Glivenlik Kurumundan aldrgr geeici iggdremezlik ddenegine bakrlmakszrn Sosyal Giivenlik
Kurumuna primleri 6denecektir.

c. i6gilerin iig (iig dahil) ve daha fazla giin iqgdremezlik duruniannda; Sosyal Giivenlik
Kurumundan aldlKarl giinliik iqgdremezlik ijdenekleri eahgtken hak ettikleri ayl* net
kazanelaruDn (iicret, sosyal yardrm, gocuk yardrmr dahil) 1/30'u olan giir iik net iicretlerinden
diiqiik olduf,unda iqverence tama ibla$ edilecektir. Sosyal Giivenlik Kurumunca ddenen giinltik
iqg6remezlik tjdenegi i$ginin giinliik net iicrederine eqit veya fazla ise Igverence herhangi bir
6deme yap mayacaktu.

d. iggilerin meslek hastahgr veya ig kazasr nedeniyle igba$r yaPmarnasr halinde; Sosyal

Giivenlik Kurumundan ald*lan giinliik isgijremezlik ddenekleri, qahqrrken hak ettikleri normal
ayhk net kazanqlarrun (iicret, sosyal yardrm, cocuk yardlmr, tetvik primi dahil) 1/30'u olan
giinluk net ucretlerinden diiqiik oldufunda igverence tama iblag edilecektir. Sosyal Gnvenlik
Kurumunca odenen giinliik isgiiremezlik ddenegi igqinin giinliik net iicrederine esit veya fazla
ise igverence herhangi bir ctdeme yap nayacakhr.

B. Sosyal Giivenlik Kurumuna viziteye elkmak iizele iqyednden aytlan ve lapor almasl

sebebiyle igye ne dcinemeyen iqgi ile hastahF nedeniyle ityerine Selemeden Kuruma viziteye
grkmrg ve rapor almrg igei, hastalgml ve kaq giin mporlu oldugunu gdsteri Sosyal Giivenlik
Kurumundan aldrf,r belgeyi igverene en geg dctrt iggiinii icinde ibraz etmekle yiikiirnliid{.ir. Bu

ynkur ulngii yerine geturneyenler veya Sosyal Giivenlik Kurumuna viziteye q*hgmr
belgeleyemeyenler mazeretsiz ve izinsiz olarak ise gelmemiq say 1r.
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MADDE 34 - ASKERLIK IZNI

Muvazzafhk hizmetinden baqka herhangi bir askeri hizmete, manevraya, k$a siireli askerlik
hizmetine veya bir yasal iq yiikiirnlnliigiinu yerine getirmeye eagnlarl iqgiler a6agrdaki haklara
sahip olacaklardrr:

A. Eger i$ei iqverenin hizrnetinde araLlsrz olarak en az bir y qah$ruqsa iki ayl* bir siire iein
iicretsiz izinli say acakbi-

B. Eger i$ei iQverenin hizrnetinde aralksr olarak bir y dan fazla iiq yla kadar, iiq yrldan az

ealum{sa 90 giinliik bir siire iCin iicretsiz izinli say acakhr.

C. Eger iqei isverenin hizmetinde arallksrz olarak iiq yrl veya daha fazla qal$mrssa 90 giinliik
siire iqirr iicretsiz izi i sayrlmakla birlikte kendisine bir haftaLl icreti de 6denecektir. Bu

benddeki cideme a$atrdaki F paragrafrna, iqcinin bu Paragrafta dngdrulen eahsma siiresi ile
ilgili sartlan saglamasr koguluyla da uygulanr.

D. Ege! i$ei yukarlda belirtilen ddner erin bitiminden dnce i9e ddnerse, eski gdrevine veya

benzer bt gdreve yerleqtirilir. Eger bu siireler yukarrdaki ddnemlerden fazla siilerse, bu
ddnen{erin sonunda igqinin igine son verilir. Fakat askeri veya mecbud hizmetin bitiminden
itibaren iki ay iqerisinde bagvurursa tekrar ige almmakta kendisine dncelik hakkl tannu.

E- Muvazzaf askerlik hizmetinden dijnen bir iqgi, terhis ta hini takip eden iki ay iqinde yazrh

olarak baqvurdugu ve baqvurusuna lesrni terhis belgesini ekledigi takdirde:

a. Miinhal kadro var ise a)'m i9e; yoksa,

b. Miinhal olan aynl veya daha dusiik dereceli benzer bir iqe, kalifikasyonlau uydugu
takdirde yerlegtirilir. igEinin kalifikasyonlaruu uygunlugu personel dosyasndan tesbit edilir.
Yukarrda agrklandrgr gibi bir kadronun boqalmasr halinde, iSei taahhiitlti mektuP ile bog

kadlodan haberdar edilecektir. Eger isei mektubu aldlgr ta hten itibaren 15 giin icerisinde
baqvurmazsa ige almma hakkrtu kayrp edecektir. Aynr gekilde, aynl derecede olan bir boq

kadlonun isgi tarafndan reddedilmesi kendisinin dncelik listesinden grkarrlrnasr sonucunu
doguracakhr. Yukarrda ag:llanan usul iqeinin askerlikten terhG edildigi tarihten itibaren iki y
iSin gegerli olacakhr.

F. a. AItr aya kadar (alh ay dahil) askerlik igin silah altura almacak igeilerin yazfi olarak
bagvurmalarr halinde, igveren bu iicretsiz izin bagvurulann kabul edecek ve inceleyecekhr.
iqqilerin bu siire igin ucretsz izinli olmalan normal olarak iqverence kabul edilir. Ancak,

isverenin iqin ydnetimi ve siirdiiflilmesi ae$1ndan Oner[i g6rdtigti veya boq b ak masrir
sakmcah buldugu gdrevler iein altr aya kadar (altr ay dahil) iicretsiz izin istetmni kabul etmeme
hakkr sakLdu. Bu konuda son kam! Iqverence vedlecektir.

b. Alh aya kadar (alh ay dahil) askerlik igin silah altma almacak isqilerin iicretsiz izinleli
kabul edildigi takdirde bu siire, igeilerin krdem taznrinah siiresinder! 'Kldeln ArhSt' iqin
bekleme siiresinden say mayacak veya senelik izin hesaplanrnasmda dikkate almmayacakhr; -
bu siire iein ikramiye ve lmeyecek ve diger parasal haklardan yararlanmayacaklardr. (r
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.tTDiNCi BOLUM

I.TYIJSMAZLIKLARIN COZUM YOLLARI;
is SOzLESMFLERiNiN soNA ERMrsi

MADDE 35 - qALI$MA iLigKiLERi KURULU VE WKSEK KURUL

A. Qahqma liskileri Kurulu kuruluqu. Tescil edilmig her igyednde bir CalEma iliskileri Kurulu
kurulur. iggi sayru az olan igyerlerinde taraJlarm ortak oluru ile iki veya daha fazla iSyerini
kapsayan bir eah9ma IliSkileri Kurulu kurulabilir. Qafuma iliqk ed Kurulu 25 veya daha az iq{i
fal{hran isyederinde iki Sendika ve iki igveren temsilcisindery 25'ten fazla iq{i qarDnftm
iqyerlerinde iie Sendika ve iiQ igveren temsilcisinden olugur. iqveren temsilcilerinden birisi
Qal$ma fliqkileri Kurulu Bagkaru olarak grirev yapar. En gok iiqer asil, altrsar yedek olmak iizere
olugturulacak kurulda (bundan biiyle Qal$ma Iligkile Kurulu nyesi olarak
adlandrrlacaklardr) Sendikayl temsil edecek kurul iiyeleri Sendika tarafindao lgvereni temsil
edecek olan kurul iiyeled ise itveren tarafmdan atarur. Sendika tarafmdan atanacak kurul
iiyeleri iqyednde qahqan Sendika iiyesi i$eiler veya Sendika orgardannda seein e giileve gelmi$

Sube ydneticileri arasrndan segilir. Qahqma iliqkileri KurulundaLi iiyelerinden birisini def,iqtirmek
isteyen taraf yeni iiyenin ismini kar$r tarafa tesbit edilmit bh sonmki toplanhdan en gee iiq iggiinii
iince bildilir.

B. Qalqma Usulleri

a. Qafuma triqkileri Kurulu toplant ar1 her bir taiaf temsilcjlerinden en qok tiqer iiyenin (asil
veya yedek) kabhnasryla yaprlu. Taraflardaa herharlgi birinin asil veya yedek iiyelerinin
toplanhya kahlman-ralan halinde qahtrna iliqkileri Kurulu toplanhya katdan iiyelerle toplain.

b. Toplanh isteyen taral giindemi belirler. TaraJlarm ortak oluru ile Qafuma i]l6l eri Kunnu
giindemi degiqtirilebilir. qal{ma niqkileri Kurulu giindemdeki hususlarla ilgili ara karar da
verebilir.

c. qal$ma Ili9k en Kurulu toplanhsrna gaFmn ash (Sendika tarafurda) Sendika $ubesi
Ydnetim Kurulu iiyelerinden veya i$yeri baqtemsilcilerinden btisine, (iSvercn tarafnda) Genel
Miidtir, Insan Ka''naklan Miidiirii veya yetkili temsilcisine vedlir. Taraflar bu ga$rrlan almak
zonrndadr. Alrfnasr reddedilen eagn yazr]alr kargr tarafa bildirilmiq kabul edilir. Qagrrmn
suietine alanrn inuasr alm[, tarih ve saat kaydedilir.

d. Toplantr iqyerinde, tercihan i€ saaderi iEinde olnal i?ere Genel Miidiirce tayin olunan
yer ve zamanda yaprh. Cal$ma saadei d$uda yap acak toplanh iqin Qafuma tr(kileri Kurulu
iiyelerine herhangi bir iicret ddenmesi, mesai saaderi iqinde yap acak toplanh iqin herhangi bir
iicret kesintisi yap rnaz.

e. eaL$ma il4kileri Kurulunda her iiye (Baqkan dahil) bir oya sahiptir. CahSma iliskileri
Kurulu oy eoklugu ile karar verir ve bu gekildeki kararlar kesindir. Oylarm eqit olrna$ halinde
konu hakkmda karar allnmamrq olur ve karara baglanmak iizere bir iist seviyeye intikal ettirilir.
Baqkann oy kullandrS islikamette karar almabildi$ istisnai durunlar, Cal$ma Iligkileri
Kurulunun gdrevleiyle ilgili paragraflarda belirtilmigtu.

4- a
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f. Qal4ma Iliqkileri Kurulu tutanaklarl taraflarrr gdriqlerini kapsar; cizlii ve aeik bir $ekilde
Calryma ili$kileri Kurulu Bagkan taraJmdan yazdrr lr. Tutanallann en geq iiq iqgiind iqinde
tamamlanrnasmdan Qafuma lligkileri Kunrlu Bagkam sommludur. Tarallar bu siile ieerisinde
tutanaklan imzalamak zorundadular.

C. Cdrevleri. igten grkarmalar, ig4inin qahma qartla mn degttirilmesinden veya gdrevi ile ilgili
olmayan ilave gdrevlerin ve lrnesinden dogan qikayetlerine dair Sendika gubesi e itveren
arasurda e (an uyuqnrazlklar, yrlhk iicredi izin cetvellerinin incelerunesi ve onayr, disiplin
islemleri.

a. lstenc <armalar

1. 4857 sayrh lq Kanununun lZnci ve 25/llnci maddelerine gtire yaP acak i€ten
q*arna i$len eri dncelikle Igveren tarafmdan Sendika Genel Merkezine ve ilgili qubeye yazrh
olarak bildirilecek, miiteakiben Qal4ma Iligkileri Kurul:nda gciriigillecektir. (Ancal 4&57 sayrh lg

Kanunuaun 25/ Il'nci maddesine gcire yaprlacal iqten qrkarmalara ait Cahqma Illkile Kurulu
toplant afl olaylarla ilgili gerqeklerin saptanmasr iem yapdan sorugturma niteligindedir. Bu
itibarla,4857 sayrh ig Kanununun 26'nci maddesindeki alh 4giir tik miiddet, en son karar mercii
tutanagrun Bdlge Miidiiriine tevdi edil4 tarihinden itibaren baplar.)

2. Cal$ma ili$kileri Kurulu tarallardan birinin eag4sryla en gee iie iqgiinii ieinde

toplaflr; kara m en geq iLi iqgiinii ieinde verir. Konu iiaeinde oylar e$it bir $ekilde bijliinmiig ve

bir karara varrlamamrgsa agatsdaki yiinteme baqvuiulur:

(a) Konu; alh veya daha az sayrda igginin i9 scizlegmelerinin 4857 saydr i9

Kanurunun 17nci maddesi uyarrnca veya herhangi bir iseinin iq sijzlegmesinin 4857 say lq

Kanununun 25/Il'nci maddesi uyannca fesih konusu Ge, buna dair Qafuma Iligkileri Kurulu
toplanh tutanagrnrn taraJlarca almInastrlt takip eden iki i$giinii iqinde, bir kez de Sendika $ube
Bagkam (ve/veya ternsilcisi) ile Btjlge Miidiirii (ve/veya temsilcisi) arasnda gciriigtiliir' Talallar
toplanhya gelrnek ve konuyu gortgmek zonrndadflar. Bir sonuca varrlmam4sa konu ile ilgili
karar Bdlge Mtidiiriince (veya temsilcisince) veilir ve tutanaga geeirilir.

(b) Konu; bir defada ya da ayru igyerinde 90 gnn ieedsinde yedi veya daha Iazla

ig4inin 4857 sayrh ig Kamrnumrn lZnci maddesi uyarmca 4 sozle$melerinin feshi konusu ise ve

CalErna iliskileri Kurulunda herhaagi bir karara varrlamamasr halinde, Cahma Iligkileri
Kurulunun Sendika iiyeleri korurnun bir kez de Rtilge Miidnrii veya Genel Mudiir seviyesinde

gbrtiqiilrnesi tercfierini tutanaklarda belirtirler. Sendika $ubesi konunun Btjlge Mudiirii
seviyesinde yeniden gortiqiiLnesi telcihini yapm4 ise, konu Bcilge Mildurii (ve/veya terrsilcisi) ile
Sendika $ube Bagkam (ve/veya temsilcisi) arasmda yukarrdaki (a) bendine gore goriisiiliir'
Sendika $ubesi konunun Genel Miidiir seviyesinde incelenmesi tercihini yapmq ise, konu BcilSe

Mndiidi seviyesinde gdrtiqiilmez. Tarallardan birisi konuyu Genel Miidiirluge ve Sendika Genel

Merkezine iletir. Taraflardan birGinin gatsrsr iizerine Genel Mndi:r (veya yetkili tensilcisi) ile
Sendika Genel Meikez yetkilisi (veya temsilcisi) konuyu gdl(iEiirler. Btu sonuca vartlamaT-sa

taraJlar gctriiqlerini ctzlii ve ae* bir sekilde tutaiaga SeEirirler. Bu kademeden sotua taraJlann
yasal haklarr saklrdu.
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(c) Bir defada ya da alru iEyerinde 90 giin ice sinde yedi veya dalra fazla i$einin
4857 say ls Kanununun lznci rnaddesine gdre i9 sdzle$melerinin feshi konusu, Genel Miidiir ile
Sendika Genel Merkezinin mutabalah halinde, yerel qallsnla iliglileri Kuruluna gcihiriilneksizin
tlirekt olarak Genel Miidiirliik seviyesinde de gcirugiilebilir.TaraJlardan birisinin eagnsr iizerine
Genel Miidiir (veya temsilcisi) ile Sendika Genel Merkez yetkilisi (veya ternsilcisi) konuyu alh
iqgiinii iqinde gijriiqiirler. TaraJlarrn oluru ile bu s'iire uzat abilir. Bir sonuca vanlamazsa tarallar
goruglerini ctzlu ve aerl bir gekilde tutanaga gegirirler. Bu kademeden soffa taralla n yasal
haklan sakLdu.

3. Cal$ma flj€k en Kurulu gtindemine getirilen ve birden fazla iqqinin i9

siizlesmelednin 4857 say r i9 Kanununun 17'nci maddesi uyannca feshi isler1llerinde igvererL igten

qrl<aImalarul yaprlacaF i$yerleri ve iq sm lannda, dnce gdniilliileri, emekli ayllg1 almakta oladan,
emeklili$e hak kazanmrglarr (emeklilif,ine hak kazanma ta hine en Cok ng a1n kalanlar dahildir) ve

son olarak ta igyerinde en az kdemli olanlan qrkaracakfu. Bu ijncelillere gdre du:rumu dikkate
almacak iqqilerin iqten grk19 iglenrJerinde, 4857 say r i9 Kanumrnun arni hiikiin{erine gdre i.te

ahnan engelli iggiler (kadro daralhlmasr sonucunda yasal engelli igei kotalaruu azaltimasl
durumu harie) iqten q*D i$lemi demda tutulur. Buna ragmen, engelli iqqiler arasurdan iqten

e*anlmaya gdniillii veya emekliligini haketmis igti erkar ise, igveren bu gdnullii veya emekliliBini
haketrniq i$einin durumunu yukandaki dncelik kwallan iqerisinde dikkate alrr.

b. Uyuqmazhklar

f. iqgi en yakrn amiri ite halledemedigi qikayederini Sendika i6yeri temsilcisine mensuP

oldugu klsmln miidiirii ile halledilmek iizere iletir.

2. Bu gikayetledn tiq 4giinu iginde kotanlrtamasr veya uyuqmazLgm ixinin e al$ma

6artlarrmn de$gtirilmesinden veya giirevi ile ilgili oh-Iayan ilave gdrevlerin verilmesinden doSan

gikayetlerine dair olup iqverenle Sendila $ubesi arasmda q*an bir adaqmazl*tan ileri gelinesi

halinde, uyugmazhF qrkaran taral konul'u yaah olaral Qahqma iligkileri Kuruluna intikal ettirir'

Cal$ma iligkileri Kumlu kendisine havale edilen uyugmazLk konusunu iiq itgiinil iqinde

gctriiqerek karara baglar.

3. CalEma ili$kileri Kurulu bu konuda bir karara varamanu,gsa uc ugiirlii iqinde

uyugmazlk Sendika gube Ba$kaln (veya temsilcisi) ile ilveren (veya temsilcisi) arasnda Scjriigiiltr.
Bu gijriiqmede de bir anlaqmaya vardamazsa durrim tarallann giirt4lerini iCeren ttir tutanakla

tesbit edilir ve konu taraflarul birisince Genel Miidirli.ik seviyesine ve Sendika Genel Merkezine

iletilir. Taraflardan birisinin qagnsl iizerine Genel Miidiir (veya yetkili temsilcisi) ile S€ndika Genel

Merkez yetkilisi (veya temsitcisi) konuyu gdru$iirler. Bir sonuca va lamazsa taraflar gciriiglerini

ijzlii ve aerk bir gekitde tutanaga geeirirler. Bu kademeden sorua talallarrn yasal haklan salhdt

c. Y Lk iicretli izin cetvelleririn incelenmesi ve onayr Her yl Ocak ayr iqinde, klsrm $efleri
k$unlannda ealEan iglilerin izinli q*acaklarr aylan gdsteren bir liste tanzim ederek Genel Miidiire
verirler. Genel Miidii! bu listelerde gerekli lreleme ve diizelhneleri yaPhktan sonra qaLqma

ili$kileri Kuruluna gdnderir. Bu tisteler Cal$ma ll4kileri Kurulu tarafmdan onandrltan sonra

yiiriirliige girer ve ilan tahtalanna as t. ilan olunan izin gekline ve tarfierine 15 giin iqerGinde

yaprlacak yazrh itirazlar, isqinin mazereti dikkate almnak suretiyle Cah$rna triskileri Kurulu
taraJmdan yeniden incelenerek kesin kaIam baglanr. Yil* iicretli izin iglende ile ilgili eabma
iliqkiled Kumlu kararlarmda oylarrn eqit olmasr halinde Baqkanur oy verdigi tamf gdiiigii karar

nitelifindedir.

2020 -2022 TIS (AAFES) - T, Sayla r2



d. Disiplin i$lelr eri. Ucret kesintisi ve yazrh djsiplin cezalarL tarallardan birinin qagr$r
iizerine en gee iig iggtinii iqinde toplanacak Cal$rna Iligkjleri Kwulunda gcirilstilerek toplantl
gi.iniinde karara baglafli. Karar oy goklu$u ile almlr. Oyla n eqit olrnasr halinde, Bagkanm oy
kullardl$ istikamette karar alnmlq olur.

e. Yerel Cah9ma iliqkileri Kurulu agaSrdaki konularr gdriiqmeye yetkisizdir: igyerlerinde
ihtiyag duyulan ya da ihtiyae kalmayan kadro miktan ve eegidi; kadlo surJlandrr mast
i$yerinin askeri emdyeti; istihdam iEin liyakat Sartlarr; mevzuat ve Toplu lq Sctzle$mesinin
uygulanmasmdan veya yorumlanmasmdan doSan uyugrnazhklari sagl* makarnlannca tesbit
edilen bedeni ve sfil1i standardlar. (Ancak, bu standardlara uyulup uyulnadBml Cahgma
Iligkiled Kurulu inceleyebilir.)

D. Ynksek Kuml

a. Yiiksek Kurulun Kurulqu. Sendika Genel Merkezi ile AAFESEUR Tiilkiye Genel
Miidiirliigii arasmda olusturulan Yiiksek Kurul, taraJlarm en eok ikiter ki$iyle terisil edildifi bif
mercidir. Bu gdrii$melerde isteyen taraf hukukcu bulundurabilir.

b. Ytiksek Kun:Iun Qal$ma Usullen

1. Mevzuat ve Toplu i9 &;zlegmesinin yorumuna veya uygulanmasura dair
uyugmazhlla ilgfi olarak, Yiiksek Kurul tarallardan birinin gaf,ns1 iierine en gee alh iqgtinii
iginde toplanr ve altl iqgiitlu ieinde karar verir. Taraflarm ortak oluru ile bu sureler uzatdabilir
veya ksalhlabilir.

2. Her Yiiksek Kurul iiyesinin bir oyu vardrr. Kararlar oy birligiyle aluur. Oy birliginin
saglanarnadr$ dururnlarda, taraflann gdrii$leri aq* ve i,zlii bir gekilde tutanaklara Sesidlir. Bu
kademeden sorua taraJlann yasal haklan sakldu.

c. Yiiksek Kurul Cijrevleri. Sendika Genel Merkezi ile AAFE9EUR Tiirkiye Genel
Miidi-irliigi.i arasmda mevzuat ve Toplu I$ Sdzlegmesinin uygulanrnasmdan veya yorumundan
doSan uyugmazhklar.

E. Qal4ma lligkileri Kurulu, Genel Miidiirlik seviyesindeki toplanh veya Yiiksek Kurul
yukarrda ae*lanan kurallar gergevesinde qafumalarmr tanramlayncaya kadar giindem konusunun
ilgilendirdig igqi(er) hakkrnda taraflarca iglem yaprlmaz.Ancak, i$ei gikayetirin qabma ilitknen
Kurulu veya Yiiksek Kurul kademelerinde gddi$tllmesi suasmda itini ve kendisine verilmig olan
gitrevleri yaprnaya devam eder. 9u kadar kii bu maddede her kademede belirtilen siheler ieinde
(taraflarm ortak mutabakah harig) yapdmayan ba9vurular incelenmez ve taraflann yasal haklarl
salhdlr.

MADDE 36. iHBAR ONELLERI

A. Siiresi belirli olmayan siirekli 4 srizleqrneiennn feshinden bnce durumun, isveren tarafurdan
isfiye yaz l olaral bildirilnesi gerekil. 

n.-\-. l,,if
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a. iqyerinde 6 (alh)aydanaz qal$mrg bulunan iSrrye ihbarur bildirilmesinden sotua gelecek
2'nci (ikinci) haftarun sonunda,

b. lgyerinde 6 (altr) aydan 1% (bnbuqul)yrla kadar qaL6m4 bulunan iggiye ihbarut
bildirilme:inden :onra gelecek 5'nci fbesmci) haJlafln sonundd,

c. Igyerinde 1lz (birbuguk) ]ddan 3 (ne)yrfa kadar gaLgm4 bulunan iEEiye ihbann
bildirilmesinden sonra gelecek S'nci (sekizinci) haftarun sonund4

d. igyerinde 3 (iig) yrldan fazla ve 10 (on) yrldan az 9al4m4 bulunan iggiye ihbarn
bildirilmesinden sorta gelecek lznci (onikinci) haftadn sonunda,

e. igyerinde 10 (on) veya daha fazla y qdrgm{ bulunan i5eiye ihbarrn bildirilmesinden
sonra gelecek 13'ncii (oniicnncii) haftanm sonunda fesih gegerli olur.

B. Yukardaki ihbar siirelei esnasnda i$qiye yeni i9 arayabilmesi iqin, iicret veya izinlerinden bir
kesinti yaprlmadan giinde 2 (iki) saat iq arama izni verilir. iggi bu izni topluca kullanmak istedi$
takdirde, bu hususu lqverene yaah olarak bildirmek sureti ile bu miiddeti igin sona erme

tarihinden erwelki gii:rlere isabet ettirmelidir. i]$ar siiresi iqerisinde iqveren veya 39'ncu Hava Us

Kanat KomutanlF igyerlerinde i$e devam etme veya bagka bir i5 teklifini kabul eden i'eiye, teklifi
kabul tarihinden iledye is alalna izni ayrrca velilmez.

C. iqveren, gerek gcirdiigii takdirde iqeinin ihbar dnellerine ait iicretini Pegin vermek suretiyle i9

sijzlegmesini derhal feshedebilir. Ancak, tensikat nedeniyle 4ten elkarmalarda ihbar iinellerine ait

iicreder pesin ddenecektu.

D. ishfa etmek isteyen i9qi, (emeklilige hak kazanm4 iggilerin bu durumlarrn belgeleyerek istifa

etnxe halleri hade) yukanda A bendinde amlan lesih cinelleine uymak zorundadrr. Uymadt$
takdirde bu siirelere tekabiil eden ihbar tazminab futan iqvercne tazminat olaral ddemek

zorundadr.

E. ihbar dnelle ne ait iicretledn pegin ctdenmek suretiyle iq scizlegmesinin feshi halinde, varsa

bu sure ieinde iicret ve sosyal yardunlarda Toplu i9 Sc;zlegmesi ile meydana gelecek arhqlar da

pegin ddenecek ihbar tazminah hesabmda gcjzcjniine alnacakhr.

MADDE 37 - KIDEM TAZMiNATI

A. Bir yrl veya daha fazla gahgmrg olmalan $aftyla, eal4 mrq he! tam y ilin Stjzle$menin

vururliik tarihinden itibaren,

Bir y dan fazla ng yrldan az hizmeti olanlara
Ug ila alh yrl dahil hizmeti olanlara
Yedi ila 14 yrl dahil hizmeti olanlara
15 yrl ve daha lazla hizmeh olanlara

iicrete tekabiil eden krdem tazminah aqaFda yazft gartlar alhnda ig sozlegmelei lesih olunan -
iqqilere crdenir: {t4' ld

35 giinliik
39 glinliik
42 giinliik
45 ganluk
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a. 4857 Say lS Kanununun 17'nci maddesine Siire i$ten qd<arma,

b. Mecburi askerlik hizmeti iein silah alhna qagnlma, (34-F hakkr sakhdr)
c. Ilgili Sosyal Giivenlik kurumunca tayin ve tesbit olunan sagllk kurulla ndan qal$amaz

raporunun ahnmasr,
d. Ernekliye sevk edilme halkrnur kazamlmasr ve igleme baglama yaz$r getirilmesi/
e. 4857 sayrh ig Kanununun 24'nci maddesine gore iqten erkma,
f. 4857 sayfi I9 Kanununun 25'nci maddesinin I ve III nolu bendlerine gore isten

Clkar ma,
g. Bayan igcinin evlendigi ta hten itibaren bir y igerisinde kendi arzusu ile i$

sdzlesmesini sona erdirmesi halinde.

B. iseinin dlnmu halinde krdem tazminatr yasal vadslerine ddenir.

C. Taraflar arasrnda 15 Eylul 1983 tarfili protokol hiikiimleri, Yargrtay g'ncu Hukuk
Dairesinin (Esas 1983 /-1355, Katar -1983/ 3898 ve 19.4.1983 tarihli) karan ile yine Yargrtay Encu
Hukuk Dairesinin (Es as 1983 / 5447 , Kalar 1,983 / 7275 v e 27 .9 .'1983 tadhli) kararlan iqedk ve
dogrultusunda olmak iizere iqgilerin TUMCO, TUSLOC, AAFES, BSI HNSI, VBR, VECTRUS ve
bunu takip eden Tiirkiye Us Bakm Miiteahhidinin igyerlednde gegen hizmet siirelerinin
tamamr krdem tazminatr hesaburda gegerli hizmet siiresi say 1r.

D. Krdem tazminahna esas siirenin hesabmda,

a. ABD Silahl Kuwetleri TUSLOG Komutanlgmn Tiirkiye'deki iQyerlerinde geeen
hizmet siireleri,

b. 1 Temmuz 1958 ile 30 Haziran 1973 tarihleri arasmda TUMPANE Companv Inc.
girketinin Tnrkiye'deki Amerikan askeri iEyerlerinde geqen hizmet siireled,

c. 1 Tertunuz 1973 - 30 Eylul 1983 tarihleri arasnda Boeing Services International Inc.

sirketinin Tiirkiye'deki iqyerlerinde gegen hlzmet siirelei,
d. 1 Ekim 1983 - 30 Eyliil 1988 tadhleri arasnda Holmes and Narver Services Inc.

girketinin isyerlerinde geeen hizmet siirelei,
e. 1 Ekim 1988 - 27 Mart 2015 tadhled arasinda VBR $irketinin igyerle nde geeen hizmet

siireled,
f. 28 Mart 2015 tadhinden itibaren VECTRUS ve bunu takip eden Tiirkiye Us Bakm

Mnteahhidinin isyerlerinde geqen hizmet siireleri nazan itibare almlf.

E. Yukarrda D bendinde belirtilen igyerlerinde qahgarak ayr mrg ve iqverenin igyerlerinde
yeniden istihdam edilmig igcilerin nihai krdem tazminatlannm ddenmesini gerektiren hallerde
kldem tazminah D bendinde belirtilen hizmet stirelerinin toplamt iizednden hesap edilecek ve
var i9e evvelce kendisine an an igyerlednden ayr r€mda tjdenmig bulunan krdem tazminah
(tazminatlarl) son miktardan diiqiilerek aradaki fark 6denecektir.

F. Yukanda C, D, E bendlerinde belirtilen esaslar 01.10.1983 tarihinden sonra ige girenlere
uygulanmayacakhr.
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G. Us Bakrm Miiteahhlti ile ABD Silahh Kuwetleri aras$daki mukavelenin fesh edilmesi
halinde, bu Toplu I9 Sdzleqmesinin kapsammdaki igyerlerinde gahqmakta olan biitiin igeiler,
ilgili yasa hukiin eri gereBince bu Toplu Iq Sdzleqmesinden dogar her tiirlii hak ve
sorumluluklarr ile yeni Us Bakrm Miiteahhidine devledilecektir. VECTRUS, 39ncu Hava Us
Kanat Komutanhgr, AAFE9EUR-TURKIYE igyerlerinden bidnin veya herhangi bir ilnitesinin
kapat masr yahut yap an iqin devredilrnesi halinde de, bu igyerlerinde veya iinitelerde Cah$an
isqiler bu isletmelerden birine devredilebilirler. Bu tiir igveren degi$ikligi kldem tazminah
sulesi ae$rndar igeilerin hizrnetlerinin devarnl lgmda bir kesintiye sebeP teskil etmeyecektir'
Bdyle bir devir halinde iqeiledn krdem tazminah ddenmeyecektir. Krdem tazminah odemesi
yuiarrda belirtilen A, B, C, D ve E fikralamdaki $altlar alhnda yaprlu. Ancak, yeni iqveren

i€eileli biitiin hak ve sorumluluklarr ile devir almak istemedigi takdirde eski Igveren i€cilerin
kldem tazminatlanm yukarrdaki A, B, C, D ve E frkralarrndali gartlara uygun olarak
ddeyecektir. 9u kadar ki, igcilerin yeNden iqe almmalan halinde krdem tazminah 6denmig

ddnem hig bir gekilde yeniden kldem tazminah hesabna dahil edilmeyecektir'

U\J
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SEKiZiNCi BOLUM

OZEL HUKUMLER

MADDE 38 - ig SAcLrcr vE GwENLiGi

igvereo iggi saghf,r ve iq giivenligi mevzuah konusundaki yiikiir iiliik ve soruliluluklartna
uyacakhr.

MADDE 39 - SOZLE$MENiN YURURLUK VE SURESi

Bu i$letme Toplu is Sdzleqmesi 1 Nisan 2020 tarihinde yiiriirliige girmek ve 31 Mart 202
tarihinde sona ermek iizere 2 (iki) yrl sireyle yiiriirliikte kalacakhr.

GEEICI MADDE 1 -

A. 1 Nisan 2020 yiiriirliik tarihi ile bu Toplu i$ Stjzleqmesinin irnza tadhi arasrnda, taraf
Sendika iiyesi olup da iqyerinden baSh olduKarr kanunla kurulu kurum ve sandrklardan
yaql rk, maliilliik veya emeklilik ayL$ almak veya toptan ijdeme alrnak amacryla aynlallara;
veya evlilik nedeniyle ayrian kadm iqeilete yaiut muvazzal askerlik nedeniyle ayrrlanlala;
veya 4857 sayrh i$ Kanununun lZnci ve 25'nci maddeleri geref,ince (a1'm Kanunun 25'nci

maddesi lI numarah bendinde gcisterilen haller d4rnda) igveren talafndan iq sozle$mesi

feshedilenlere; aynt Kanunun 24'nci maddesi geregince i9 siizle$mesini fesheden i$eilerin

kendilerine, dlenle n yasal milasq arma, yiiriirliik tarihi ile igten aynldlgr veya ctliim tarihine
kadar olan siire iein Toplu i9 S<;zleqmesi farklarma iligkin biitiin hak ve alacaklarr bu

Sijzleqmede tesbit edilen miktarlar iizednden hesaPlanarak, daha dnce ddenenlerin mahsubu

yaprlmak suretiyle ddenir.

B. Bu Toplu i9 S<lzlegmesinin 20.C.a maddesi Toplu iq Silzlegmesinin yiidirliik tarihi ile imza

tarihi alasmda ig s6zlesmesi devam eden tiim iqgilere uygulanacakhr.

C. 1 Nisan 2020 veya sonrast bir tarihte iqe giren iggilere Toplu I$ $zleqmesinin biitiin
hukiiE eri (iicret cetveli ve sosyal haklar dahil) Sendikaya nye olduklan veya Sendikaya

dayatuqma aidah cjdemeye baglad*lan tarihten itibaren uygulanacakur.

D. Dijrt adet refah payrun tamamurur bir defada ddenmesi uygulamasrndan, sadece bu Toplu
is Sctzle$mesinin imza talihinde siiresi belirsiz i9 sdzleQmesiyle devafill statiide cal$an ve

deneme siiresini doldurmug iqgiler yararlanacakhr. Bu haktan diger iggiler yatarlanrnayacakhr.
Bu toptan ddeme uygulamasurn sonucu olarak hiqbir igqiye ilerde hiebir refah Payl cidemesi

yaprlmayacakhr. Yukardaki kuralm bir istisnasr olarak ve bu toptan cjdeme uygulamasna
miinhasu kalmak kaydryla, bu Toplu Iq Sdzle$mesinin irnza tarihinde deneme siiresini hen'iiz

tamamlamamrg igGilere, toplam $ 1600'l* refah Pay1, deneme s'iirelerinin tamamlanmasl iizerine
kendileine ctdenecektir. igbu Toplu 19 Sdzletmesinin imza tarihinden soffa i$e Siren i$cilere

herhangi bir refal payr ildemesi yap mayacakhr.

a.v
iv

*'\
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E. Bu Toplu iq Sdzle$mesinden dogan geriye ddniik alacaklar sdzlegmenin imza tarihinden
itibaren en geq bir ay iQerisinde 6denecektir. Geriye ddniik alacaklara esas olan her tiirlii
ddentilerden daha dnce odenenler mahsup edilecektir.

cEeici MADDE 2 -

4857 Say r i9 Kanununun 25/ Il'nci maddesi uya nca iq sozleqmeleri feshedilenler hariq olmak

kaydlyla, eski igqiler, iF iein ba$vurduklan taktirde, kendi branErnda ve daha cjnceki i9 smrfmda

is iqin bagvuru listesine konacak ve miilakat iqin kendiledne fusat ve lecektir. Bu Sibi igqiler

tekrar iSe alrrrrp ta daha sonra igyerlerinden ayrrldrklarrnda krdem tazminadarr iqe son girdikle

tarihten hesaplanrr.

GEEICI MADDE 3 -

igveren; tensikat yaprlacak iQyerinde qahqan ancak tensikata tabi olmayacak i9 smflarndaki
igeiledn ayrdma taleplerini de$erlendirmeyi kabul eder. Bu isgilerin ToPlu I9 Scizleqmesinin

35'nci rnaddesinde belirtilen gdniilliilere ilaveten Sdniilluler arasfra kat masl konusunda son

karar igverene aittir. Degerlendirme sonrasl katmama karan, iqeinin ya da Sendikanrn, o kiqiye

haksu davranddlgl talebinde bulunma iddiasna dayanak olugtulmaz.

GEqICI MADDE 4 -

39'ncu Hava Us Kanat Komutanllg], AAFES, VECTRUS talafmdan tensikat iqin belillenmig ve

heniiz isten aynlmamlq igqiler yaz miracaatlarr iizerine kalifikasyonlan uydugu takdirde aytu

mahalde yukarrda belirtilen igletmelerden herhangi birindeki bo9 bil kadroya transfer edilmek

iizere ve bog kadrosu olan igverenin iggiyi seemesi garhyla dikkate alnrlar' Bu gibi hansferler

iscilerin hizmetlednin devamhlgmda bir kesinti teskil etmeyecek ve bu nedenle kendilerine

krdem veya ihbar tazminatr odenmeyecektir.

GEEICI MADDE 5 -

Bu Toplu ig Si;zleEmesinin siiresi ieerisinde, emekliliSe hak kazannus veya bagka bil sosyal

giivenlik kurumundan halihazuda enekli maaEl almakta oluP ityerlednde eal{makta olan

iggiler ihbar dnellerine ili$kin iicretlerini Pesin almak suretiyle i9 sdzleqmelerinin feshini taleP

edebilirler. igverenin igeinin b6yle bir talebini kabul etmesi durumunda, igten ayr an i$ei, aynl$
tarihinden sonraki 1(bir) y ieinde 3qncu Hava IJs Kanat Komutanh$r, AAFES ve VECTRUS

(veya ondan sonra gelecek miiteahiit) igyerlerinde ite girme hakkurr kaybedecektir'

l//
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iqbu Toplu ig Silzlegmesi, 39 adet as , 5 adet gegici madde ve 2 adet ek cetvel oluP, 05 Agustos

2020 tadhinde belhtilen arila$ma eergevesinde Serekli redaksiyonlar yaP d*tan sonm taraflarca

06 Afustos 2020 tadhinde irnzalanmrstu.

Ttirk Harb.ls Sendikasr Adma

a\
Xt-aa
GENEL BA$KANErn. ALBAY, ABD HV.K.
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EK-1 IJCRET CETVELLERi:

at-..

ilcRET CETVELLERI

(Hrftaltk 45 saat gal$ma)

No.

Krdem Art|sr

96

Ucret
Derecesi

cT-9
CT-8
CT.1
CT-6
cT-5
CT-4
CT-3
CT-2
CT.T

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

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

M-5
M-,t
M_3

ll,I-2

M-1

YlirUrliik
Tarihi:

I9e Brglama

Ocreti

TLlSeat

Kadar

TLlsaat
o.75

o.75

o.79

o.19

0.80

o.a0

o.a7

|,41
1.70

o.7l
0.?5

o,75

o.79

o.79

o-15

o.75

o.79

o-79

o.79

o.7 |
o.1l
o.1l
0.75

o.75

S9!!g

TLlSast
0.80

o.87

o.a7

l.tI
l.l1
1.24

1.41

1.80

2.25

o.79

0.80

o.a7

0.87
t.l I

0-80

0.87

0.87

o.87

l.l r

o-7s

0.79

o.79

0.80

0.87

32.21

33.39

35-20

37.21

38.56

39.55

1t.79
44.O2

52.30

29.9r
30.89

31.63

32-21
33-66

30.86

31.83

32-39

33.25

34.44

29.O3

29-91

30.42

31.20

32.64

l-Nisan-202o
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EK-2

DisiPLiN igLEMLERi

A, GENEL iLKELER

a. iliqikdeki cetvel, i$lenen suqlar ve bu suclara gctre almacak disiPlin iqlerderin
cingdrmektedir. Genel ancak baflayrcr ohnayan bir prensip olarak, disiPlin iglenlled en hafiJ

cezidan baglayarak aluracakhr. i$lenen sueun aynnhlarrna ve sugun iglenmesine yol agan

gartlara baf,h olarak, igveren veya QaLqma iligkileri Kurulu, uygun gdrdiigii takdirde, ekte

bulunan cetveldeki i$lemlerden daha haJifini veya daha agrrrru almaya karar verebilil. I$bu

ekteki disiplin islemleri Toplu iq Siizleqmesinin 35.C.d maddesine gdre yiiriitiilecekti. Ancak,

iglenen suiun kargrhsrnur iq scjzleqmesinin feshi oldugu hallerde tiim iglenler Toplu i9

Sctzlesmesinin 35.C.a maddesine gcire yiiriitiilecektir.

b. Eger i$gi daha ewel sue iglemig ve bu sueun kar9 rBnda en aglI cezayr alrn$ iken a)'n1

sueu tekrar iqlerse ve bu suq iqin ceza cetvelinde i9 siizleqmesinin feshi cezafl 6ngddilmemi$

olsa dahi is sdzlegmesinin feshine karar verilir.

c. Eger iqei cetvelde olrnayan bi! suq isler ise, i6veren cetveldeki en yakn suqu tesbit eder' En

yakrn suqa iligkin i$lem Toplu i9 Sdzlegmesinin 35'nci maddesi kurallan iqelisinde giiriigiilur'

d. igqiye aym suq igin aym anda iki ceza uygulamasr yaprlmaz.

e. Tiim iicret kesintileri 4857 Sayfi i9 Kanununun 38'nci maddesine Siire yahnllr' Kesintile!

iqqinin sucu isledifi tadhteki iicreti iizerinden yaP 1I'

f. BiI sueun ewelce i$lenip i$lenmedigini saPtamak amaclyla, o suqun ihtarla sonuglarunasr

Ozerinden iki seneden fazla bir siire gegni$ ise bu sue onceden iglenmig suq olarak addedilmez

g. Disiplin i$lemleri cetvelinde bulurlan "yaz r ihtardan i$ sitzleqmesinin feshine kadar'

iJadesinin kapsamma ($u anda en fazla iki giinliik olan) ucret kesintisinin yasal smtmr da

ieermek iizere tiim iicret kesinti uygulamalarr dahildir.

h. Devar rhgr te$vik primi hakkuu kaybr bir iicret kesintisi ve dolayrcryla bir disiPlin islemi

degildir. Buna gdre, izinsiz ise gelmeme hem devar llgr teqvik Prim hakkmm ortadan

kalkmasr hem de iggi hakkmda disiPlin igleminin almmasr sonucunu verebilir'

i. Bu ekte sdzleqmenin 'FESHiNE' ili$kin biitiim ahllar 4857 sayrl ig Kanununun 17nci
maddesinde belirtilen fesihlerle birlikte ayru Kanunun 25/ Il'nci maddesinde (gof,urlukla
bildidrnsiz fesih diye an an) iingtjriilen fesihleli de iqedr'

j. Bu ekteki hnknmler yeni Toplu i9 S.iizleqmesinin imzalanmasndan sonra yiiriirliige
girecektir. igbu ekin geriye d6niik uygulanmasr sciz konusu olmayacaktr'

Cra/
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B. i$LENEN SUCLAR vE DisiPLiN CEZALARI

iqlENEN sue
Yazrl ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir gtinliik ucret
kesintisinden iki
gunliik ucret
kesintisine kadar

Yazrh iltar1. Ige mazeretsiz 30 dakikadan az geg

kalmak

Bir giinltk iicret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

2. a. ige rnazeretsiz 30 dakikadar fazla
geg kalmak

Yaz r ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Yaz r ihtardan bir
gdnliik iicret
kesintisine kadar

Bir giir iik iicret
kesintisinden iki
gUnliik iicret
kesintisine kadar

2. b. Mazeretsiz 30 dakika veya daha
fazla i9i terketmek

Bir giinhk iicret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

az r ihtardan bir
giinliik iicret
kesintrsine kadar

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

BiI giinliik icret
kesintisinden iki
giinliik iicret

intisine kadar

iki giinliik iicret
kesintisinden iq

s6zlesmesinin
Ieshine kadar

2. d. Sekiz saatten az izinsiz iE basrnda
olmamak

Yazfi ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

lki giinliik iicret
kesintisinden i9
sdzleqmesinin
feshine kadar

iki giinliik iicret
kesintisi

Bir giinliik iicret
kesintisi

. lqe bi giin izinsiz ve mazetelsiz

iki giinliik ncret
kesintisinden iq

s6zlegmesinin
feshine kadar

Iki gnnliik iicret
kesintisinden i9

sdzleqmesinin
feshine kadar

Iki ginliik iicret
kesintisinden i$

sdzletmesinin
feshine kadar

4. a. Peqpeqe iki giin izinsiz ve
mazeretsiz i$e gelmemek

Iki giinliik iicret
kesintisinden is
sdzlegmesinin
feshine kadar

iki giinlnk ncret
kesintisinden i9

sozlegmesinin
feshine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden iq

sdzlegmesinin
feshine kadar

4. b. Bir ay ieerisinde tiq gun izinsiz ve
mazeretsiz ige gelmemek

Iki giinlitk iicret
kesintisinden ig
sdzlegmesinin
feshine kadar

iki giinliik iicrett. a.lqe sarhos ya da alKollu rcKlerKrc1

altmda iken gelmek

iq scizleqmesinin
feshi

5. b. G6revde iken alkollii igki iemek,
ieki sahlak veya ieki degigtoku9u
yapmak

iki gtnliik iicret
kesintisinden i$
sdzlegmesinin
feshine kadar
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B. igLENEN sueLAR vE DisipLiN cEzALART

I9LENEN SUE

6. a. Iqye nde uyuqturucu (yasak)
madde tagmak, satmak, kullanmak

6. b. lsyedne uyuqturucu madde etkisi I9 stizlesmesinin
feshi

7. Mesai saatleri iCerisinde verilen
g6revledn d1qnda ba$ka iqle izinsiz
ugrasmak

Bir giinliik iicret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

Yazh ihtardan bir
giinliik iicret

Iki giinliik iicret
kesintisinden i9
sdzleqmesinin
feshine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden i$

sdzleqmesinin
feshine kadar

8. igyerinde, iSverene ait arae, gereci
a bilgisayarlarl resmi gdrevler

inde izinsiz kullaimak

azrh ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir gi.inliik iicret
kesintisinden iki

kesintisine kadai

azrh ihtardan bir
gi-inliik iicret
kesintisine kadar

9. Kaba ve tagkrn harekederde
bulunmak; i9 verimini, disiplini ve
diger iqqilerin moralini olumsuz
etkilemek

Btu giinliik iicret
kesintisinden iki
giinliik ucret
kesintisine kadar

iki giinliik iicret
kesintisinden is
sctzlesmesinin
feshine kadar

lKr gunruK ucrer
kesintisi.

Iki giinliik iicret
kesintisinden i$

sdzlegmesinin
feshine kadar

10. Amirleline ve gal4ma
arkadaglarrna girkin ve saldngan bir
lisan kullanmak

Yaz r fitardan bir
gunliik ucret
kesintisine kadar

Bir giinliik iicret
kesintisinden i9

sijzlegmesinin
feshine kadar

Yazrh ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

11. BoS dolagmak veya itbaqnda
uyurnak, veya bu konularda temariiz
etmek

Iki giinliik iicret
kesintisinden i$
sdzleqmesinin
feshine kadar

12. Igbagrnda kumar oynamak veya
oynatmak

Yazrh fitardan i9
sdzlegmesinin
feshine kadar

BiI giinliik ncret
kesintisinden is
sdzlegmesinin
feshine kadar

Iki giinliik iicret
kesintisinden iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

Bir giinliik iicret
kesintisinden iki
giiiliik iicret
kesintisine kadar

iki giinliik iicret
kesintisinden iq

sdzlegmesinin
feshine kadar

13. a. i9 guvenligi talimatlarma
uymamak

Yazrh ihtardan bir
gifuii.ik iicret
kesintisine kadar

Bir gur uk iicfet
kesintisinden iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

Iki gihliik iicret
kesintisinden iq
siizle$mesirdn
feshine kadar

13. b. Iq giiver iBi talimadanna
uymama sonucu ciddi can ve mal
kaybrna ve hasara sebep olmak

Bir giinliik iicret
kesintisinden i9

scizlegmesinin
feshine kadar

14. igyeri emniyet ve gizliligine aykrn
davran$ta bulunmak
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B. iSLENEN SUCLAR vE DisiPLiN CEZALARI

igLENEN sUq
iki giinliik iicret
kesintisinden i9
sdzlegmesinin
eshine (adar

Iki giinlnk nclet
kesintisinden i9
sozlesmesinin
feshine kada!

15. Maddi e*ar saglamak veya
herhangi bagka amaqla resmi ewakta
tahrifat yapmak

az r ihtardan ig

feshine kadar

u<l gurxuK ucrer
intisinden i9

sdzlegmesinin
feshine kadar

lki giinliik iicret
kesintisinden i9
scizleSmesinin
feshine kadar

16. Qahqma arkadaglarl, amirled veya
Itveren naKKrnoa yarur$, Kuqul\
diiqiidicii, hakikate uygun olmayan
veya sorumsuzca beyanlarda
bulunmak

Yazft ihtardan bir
gunliik iicret
kesintisine kadar

lKl guruuK ucrer
kesintisinden i$

siizleqmesinin
feshine kadar

Yaz l ihtardan ig

sdzle$mesinin
feshine kadar

17. Hllszl* yapnak veya hllstzlga
tegebbiis etmek

Iki giinliik iicret
kesintisinden i$

sdzlegmesinin
feshine kadar

18. a. Kavga etmek, saldrrmak veya
tehdit etmek

Yaz r ihtardan iki
giinlik iicret
kesintisine kadar

ig stizlegmesinin

lki giinliik ucret
kesintisinden iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

Yaz l ihtardan iq

sdzlegmesinin
feshine kadar

18. b. Amirledne hakaret, tehdit veya
tecaviiz etmek veva bir bagkasrnr
yaralamak

YazrL ihtardan i$

sozlegmesinin
eshine kadar

it8.c.QaLgrna arkadaqlarrna, amirlerine
veya aile bireyledne igyerinde
sarkmt rk yapmak, cinsel tacizde
bulunmak.
19. Vedlen gdrevleri makul siireler
iqerisinde yapmamak veya
geciktirmek

iki gnnhk ncret
kesintisinden iq
sctzleqmesinin
feshine kadar.

Bir gi:nliik Ucret
kesintisinden iki
gnnlnk Ucret
kesintisine kadar

Yaz ihtardan iq

sdzleqmesinin
feshine kadar

BiI giinliik iicret
kesintisinden it
sdzle$mesinin
feshine kadar

20. Yetkililerin otodtesini tarh$mak,
verilen emirlere kar9l gelmek, verilen
emir ve talimatlan gdzardr etmek ve

iki giinliik iicret
kesintisinden iq
sdzlegmesinin
feshine kadar

21- I$verene ait malzemeyi hasara
ugratmak, kaybetmek veya yetkisi
olmaksrzrn kullanmak

a. igqi zaran 6demeyi kabul ederse Yazdr ihtardan bir
gtinliik iicfet
kesintisine kadar

Bir giinliik Ucret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

az ihtardan iki
giinliik iicret
kesintisine kadar
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B. I$LENEN SUELAR VE DiSiPLiN CEZALARI

b. ISqi zararr ddemeyi kabul etmezse Bir giinliik iicret
kesintisinden if
s6zleqmesinin
feshine kadar

Iki gndnk ncret
kesintisinden i$
sdzlesmesinin
feshine kadar

22. a. Veiilen i$i dikkatsizce ve
ihmalkarl*Ia yapmak

az r ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

Bir giinliik ncret
kesintisinden iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

Iki giinltik iicret
kesintisinden ig
sozleqmesinin
feshine kadar

22. b. Eger bu tiir davram$, isverenin
malzemesine zarar verirse veya diger
ealuma arkadaglaflna tehlike yanhrsa

Bir giinliik iicret
kesintisinden ig
sdzle$mesinin
feshine kadar

Bir giinliik icret
kesintisinden is
sijzleqmesinin
feshine kadar

iki giinliik ncret
kesintisinden i$
siizlegmesinin
feshine kadar

23. Yangrn riski olan veya padayrcr
madde depolanan yerlerde veya
yakmlarmda sigara iemek; kibrit,
eakmak ve benzeri krvrlcrm veya alev
elkaracak maddeler kullanmak

Yaz r ihtardan bir
giinliik ilcret
kesintisine kadar

Iki giinliik iiciet
kesintisinden iq
s6zleqmesinin
feshine kadar

Yazft ihtardan iki
giinltik iicret
kesintisine kadar

24. Gdrevde iken trafik kurallanna
uymamak

Yaz r ihtardan iki
giinliik iicret
kesintisine kadar

az l ihtardan bir
g0nlik iicret
kesintisine kadar

25. igyerinde iq barrqrm ve iS giivenligini
bozucu siyasal girisim ve eylemde
bulunmak

iki gnr iik ncret
kesintisinden iS

sdzlegmesinin
feshine kadar

Bir giir iik iicret
kesintisinden iki
giinliik iicfet
kesintisine kadar

26. a. Perakende sah$ mahallerinde
eal$an iqeilerin bu yerlerde bulunan
veya sahlan vergiden muaf egyayr
kanunsuz bir qekilde sahn almalarr,
iizerleinde veya beraberlerinde
bulundurmalarl

i9 stizleqmesinin
feshi

26. b. Giimriikten muaf e9yayr izinsiz
almak veya satmak

iki gtir iik iicret27. Arama ve Konbol Ydnergesine Yazrh ihtardan bir
giinliik iicret
kesintisine kadar

giinliik ncret
kesintisinden iki

lesintisine kadar

Iq sijzle$mesi yap drF srada bu
e$menin esash noktalanndan biri
gerekli vasrflai veya $ardar

kendisinde bulunmadlgr halde bunlann
kendisinde bulundu$unu iled stirerek.
yahut gerqege uygun olmayan bilgiler
veya sdzler sdyleyerek iqvereni

az l ihtardan is
sdzleqmesinin
feshine kadar
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B. igLENEN sueLAR vE DisipliN cEzALARI
I$LENEN SUE

29.igyerinde yedi giinden fazla hapis
cezasl ile cezalandf an ve cezasr
ertelenmeyen suq i$lemek

Yazrft ihtardan i9
sozlesmesinin
feshine kadar

Yazrh ihtardan ig

s6zle$mesirrin
feshine kadar

30. Bilgisayara kasten maddi veya
sanal zarar vermek; kasten viriis
bulaghrmak; sanal ortamda korsanLk
yapmak; pomo$afik sitelere girmek

internette kumar

Yazrh ihtardan is
sdzleqmesinin

ine kadar

Yaz r ihtardan iki
giinliik ncret
kesintisine kadar

Yazrh ihtaldan bir
giinltik iicret
kesintisine kadar

31. Onaylanmayan plograrnlar
yiiklemek veya kullanmak; viriis
bulastumak

Yaz r ihtardan iq
sdzlegmesinin
feshine kadar.

32. Igqinin daha dnceki itvereni ile
olan i9 scjzleqmesinin siiresinin
bitiminden ctnce yahut bildirim
ainellerine uymaksEm feshettiSinin
tespit edilmesi ve bu durumun
i$verene herhangi bir zarar vermesi.

Bu cetvelde 21.a'da belirtilen rnalzeme hasarl, siifiirlerin trafik raporlan ile sabit olan kusut
orannrn 5/8 veya fazla olrnasr halinde ve haJik kurallarrru ihlal sonucu meydana gelen
kazalarda hasar resnri aracm hasan ise ve bu kabil olayrn iiciincii defa vukuu halinde, igeinin i9

sdzlesmesi f esih edilebilir.

Iki giinliik iicret kesintisi ctngdriilen suqlarda ara kademe olarak 1/, giirduk (=11.5 saatlik) iicret
kesintisi cezasr verilebilir.
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