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MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR :

Bir tarafta T.C. istanbul Universitesi Rektorluqu'nun uyesi bulunduqu Kamu lsletrneleri
lsverenleri Sendikasi (KAMU-i$) ile diger tarafta, Turkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, Buro ve
Guzel Sanatlar lsciler] Sendikasi ( TEZ-KOOP-i$ ) a~agldaki sartlarla anlasarak Rektorluqe
bagII isyerlerini kapsamak uzere isbu isletrne toplu i~ sozlesrnesinl akdetmislerdir.

Bu toplu i~ sozlesrnesi metni lcinde ;

a) Kamu lsletrneleri lsverenleri Sendikast (KAMU-i$) "i$VEREN SENDiKASI"

b) Turkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, Buro ve Guzel Sanatlar i~ctileri Sendikast (TEZ
KOOP-i$) " lsc: SENDiKASI "

c) T.C. istanbul Universitesi Rektorlugu ve bagll isyerleri "i$YERi"

d) T.C. istanbul Universitesi Rektorluqu " i$VEREN", Rektorluqe bagll isyerlenni sevk ve
idareye yetkili olanlar "i$VliREN VEKiLi",

e) Bu isletrne toplu il?sozlesrnesi " SbZLE$ME" ,

f) lsyerlnde calisan ve kanunen i~9i sayilan TEZ-KOOp-i$ uyeleri "UYE" ,

g) Bu sozlesmede taraf olan KAMU-i$ ile TEZ-KOOp-i$ "TARAFLAR" ,

diye adlandrnlmrslardrr.

MADDE 2- SbZLE$MENiN AMACI

. Bu toplu il?sozlesrnesinln amaci hizmet akdinin yaprlrnasr, muhtevasi ve sona ermesi ile
ilgili hususlan duzenlernek, isyerinde duzenli ve verirnli cahsmayi saqlarnak, uretirni artrrrnak,
isveren ve iscilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karsilrkl: iyiniyet ve quvenle il? bansrru
saqlarnak, taraflar arasmda doqabilecek farklihklan uzlastmci yollarla cozumlernektlr.

MADDE 3- YURURLUK VE SURE :

Bu toplu il? sozlesmesi 01.01.2001 tarihinde yururluge girer ve 2 (iki) YII sureli olup,
31.12.2002 tarihinde sona erer.

MADDE 4 - KAPSAM VE YARARLANMA

isyerlerine ait eklentilerin butununu kapsamlna allr.
A- i~ bu toplu i~ sozlesrnesl T.C. istanbul Universitesi Rektorlugu ve baqh isyerleri ile bu
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S- Su toplu i~ sozlesmesindan taraf sendika uyesi isciter yararlanrrlar. Sendika uyesi
olmayanlann yararlanrnalan hakkmda yasa hukurnleri uyqularur.

MADDE 5 - TOPLU ts SOZLE$MESiNiN HOKMO VE HizMET AKiTLERiNE
TESiRi :

A-Toplu i~ sozlesrneslnde, aksi belirtilmedikge, hizmet akitleri, toplu i~ sozlesrnesine
aykm olamaz. Hizmet akitlerinin toplu i~ sozlesrnesine aykm hukumlerlnln yerini toplu i~
sozlesrnesindeki hukurnler alrr. Hizmet akitlerinde, dOzenlenmeyen hususlarda, toplu i~
sozlesmesindeki hukumler uyqularur,

Toplu i~ sozlesmesinda, hizmet akitlerine aykrn hukurnler bulunmasi halinde hizmet
aktinin i~9i lehindeki hukurnleri gegerlidir.

S- Ancak isveren, isln niteligi geregi oze: bilgi, beceri veya uzmanlrk isteyen isler harte,
hizmet akitleri ile sendikall i~9iler arasinda ya da sendikall ve sendikasrz isctler arasmda
aymrn yapamaz. Hizmet akitleri ile diqer i~9ilere daha ustun hak ve menfaatler saglanamaz.
Hizmet akdi ile 9all~lrke'n sendikaya uye olmak suretiyle veya dayarusrna aidaf odernek
suretiyle toplu i~ sozlesmesinden yararlanmak istedikleri takdirde Ucretleri ayru veya en yakin
nitelik ve krderndeki i~9ilerin ucretini qecemeyeceqi gibi bu iscilere toplu i~ sozlesrnesi He
saqlanan hak ve menfaatlerin uzerinde, hak ve menfaat saqlanarnaz.

MADDE 6- SENDiKA TEMSiLCiLERi VE YONETiCiLERiNiN GOVENLiGi

a) Sendika yonetirn kurullarinda veya Baskanliqmda qorev aldlgl icin kendi istegi ile
lsyerinden ayrilan isciler bu gorevlerinin secirne girmemek, yeniden secilrnernek veya kendi
istekleriyle cekilrnek suretiyle son bulmasl halinde aynldlklan i~yerinde i~e yeniden
almmalarlnl istedikleri takdirde i~veren, talep tarihinden itibaren en ge9 1 (Sir) ay i9inde 0

andaki ~artlarla eski i~lerine veya eski i~lerine uygun diger i~e, diger isteklilere nazaran
oncelik vererek almak zorundadlr. Bu takdirde i~9inin eski kldem haklan ve Ucreti saklldlr. Su
hak yoneticilik gorevinin sona ermesinden ba~layarak 3 ay i9inde kullanllabilir.

Yoneticilik gorevleri ile ilgili fiillerinden dolaYI hukUm giymi~ olanlar bu haktan
yararlanamaz.

b) i~veren, i~yeri sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini hakll bir sebep olmadlk9a ve
sebebini a91kve kesin bir ~ekilde belirtmedikge feshedemez. i~verenin bu hUkme uymamasl
durumunda i~9inin dava hakkl saklldlr. {\ ~
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c) Diger hususlarda 2821 sayrh Sendikalar Kanunu'nun 29. ve 30. maddeleri hukurnleri
uyqularur.

MADDE 7- SENDiKA OYELiGiNiN TEMiNATI

Bu konuda ; 2821 sayrh Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi hukurnleri uyqularur.

MADDE 8- SENDiKA TEMSiLCiLERi

A) Gorevleri :

Sendika temsilcileri yasalarda ve bu sozlesrnede kendilerine verilen gorevlerinden
baska:

1- lsyerinde, uyelerle isveren arasmda iliskiyi ve cahsrna huzurunu saqlarnak ,

2- Sendika ile uyeler arasinda baqlan guc;lendirmek ,

3- lsyerinde cahsrna saatleri icinde aS11islnl aksatmamak kaydryla uyelerin sikayet ve
rnuracaatlarrm dinlemek, ''-'

4- Oye ve isveren arasrnda uyusrnazhklann cozurnune cahsmakla qorevlidir.

B) Atanrnasi :

Sendika bu sozlesrne kapsarruna giren ve isletrneye baglt isyerterlnde cahsan uyeleri
arasmdan her i~yeri icin ayn ayn olmak uzere Ana Tuzuk ve Sendikalar Yasasi uyarmca isyeri
sendika temsilcilerini atar.

Bastemsllcl ve temsilcilerin listesini, isverene yazi ile bildirir. Oniversiteye bagll,
arastrrrna gemilerinin, herbirine ayn bir temsilci atarur.

C) <;all~ma Tarzlan :

1- Temsilciler, birlikte toplanti yapmak ve kendilerine isyerinde iletilmis sorunlan
qorusrnek uzere, aS11islerini aksatmamak ve i~ disiplinine aykrn olmamak kaydryla haftada bir
kez, yanrn i~ gunG ( 4 saat ) ucretli izinlidirler. Basternsilci, toplanti gununu 1 gun onceden
isverene haber verir ve izin ahr,

2- Temsilciler, kendi qorevlerine giren konulan qorusmek uzere, isveren veya
vekillerinden, toplanti talebinde bulunabilirler. Olaqanustu bir sebep olmadikca, bu istekleri,
toplann nedenlerini belirtmek suretiyle, yazllt olarak ba~vurduklan tarihten itibaren 3 i~gGnu
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icinde yerine getirilir. Bastemsilcinm gorevlerini, kendisi bulunrnadrqi durumlarda diger
temsilcilerden biri yerine getirir.

MADDE 9- SENDiKA TEMSiLCiLiK ODASI VE DUYURU TAHTASI

A) Sendika Temsilcilik Odasi :

lsveren, Rektorluk binasinda, Cerrahpasa trp fakUltesinde, Veteriner FakUltesinde, Fen
ve Edebiyat FakUltelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler MOdUrlOgOndesendika temsilcilerinin,
temsilcilik gorevlerini yapabilmeleri icin calrsrna ve saqhk kosullanna uygun bir oda verir ve bu
konudaki diger hususlarda mevcut uygulamaya devam edilir. Aynca bu odalara imkanlar
nisbetinde dahili konusrnalar icin bir telefon saqlarur. lsveren imkanlan dahilinde Arasnrma
ve inceleme c;iftliginde bir temsilcilik odasi temin etmeye gayret eder.

B) Sendika Duyuru Tahtasi :

lsveren Sendikal cahsmalarrn duyurulmasi ve sendikarun isctlere iletmek geregini
duydugu haberler ile her°tOrlU sendikal yazrlann asrlmasrru teminen kilitli duyuru tahtalan
yaptrnr. Bu tahtalara asilacak yazr, brosur ve duyurular, mevzuata aykm olamaz. Asllacak
turn ilanlar, Sendikanm mOhUrUnUve yetkililerin imzasrrn tasir. Duyuru tahtastrun anahtan ,
bastemsilclda bulunur. ASIIan turn ilanlarrn sorumluluqu sendikaya aittir.

MADDE 10- SENDiKAL iziNLER :

Sendika temsilcisi ve gorevlilerine kongre, konferans, seminer, yonetim, denetim, Genel
Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantrlara katrlrnalan icin sendikanm yazih talebi Uzerine
a~agldaki duzenlenmls sekline gore Ucretli izin verilir.

isyeri isci Mevcudu Ylilk Toplam Ucretli izin SUresi

20 gUn

30 gUn

40 gUn

60 gUn

501-1000 i~9i cahstrnlan isyerinde 80 gUn

i~C;isayrsrrun % 10'u kadar gUn

10 ___!J
1001 'den fazla i~C;icalrstrruan isyerinde



Bu izinler her uye icin ayn ayn olrnayrp, turn uyeler icindir. Bir seferde isyeri i~9i sayismm
% 5' inden fazla sayida uyerun birden bu izni kullanmasi isverenin onayma tabidir.

Ancak, Genel Kurullar i9in bu % 5 cram aranmaz.

MADDE 11- SENDiKA AiDATLARI :

isveren, kanunlar geregi, kesmesi gereken aidatlan, her ay keserek, i~9i ucretlerinin
odendigi gunu takip eden 10 gun icinde, sendikanm bildirecegi banka hesabina yatirmakla
yukumlOdur. lsveren bu islernler icin, sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

Bu madde uyannca yapilan kesintileri qosterlr listeyi isveren, sendikaya qonderir.

MADDE 12- SENDiKA YONETiCiLERiNiN i$viLERLE GORU$MESi :

Sendika yoneticilen isveren veya vekillerine onceden haber vermek kaydryla i~ saatleri
drsrnda, isveren veya vekillerinden izin almak ve i~i aksatmamak sartiyla, i~ saatleri lclnde de
uyelerle goru~ebilirler. Bu gorO~meler isveren veya vekillerinin gosterecegi bir yerde yapihr.

MADDE 13- i$YERiNDE vALI$MA BiviMi :

A- lsletrne bOnyesinde i~9i kadrolanrun tespiti ve uyqulanrnasi, i~ programlannm tanzim
ve tadili, cahsrna bicirni, isin icap ettirdigi miktar ve nitelikte i~9i istihdam etmek, yeni i~9i ahrru
veya bosalan kadrolann doldurulmasi gibi isin ve isyerinin idaresine muteallik yetkiler
mevzuata aykrn olmamak sartiyla sadece isverene aittir. Ancak, bosalan kadrolann
doldurulmasi srrasmda isyerinde calismakta olan ve niteligi bu ise uygun olan iscilere oncelik
tarurur. Aym nitelikte birden 90k i~9i olrnast halinde kiderni yuksek olana oncelik tarurur.

Bosalan kadrolara qecrnek isteyen, i~yerinde 9all~an adaylar i~verence tayin edilen iki
ki~i 'ile i~yerinde 9all~an i~9iler arasmdan sendikaca se9i1ecek iki Oyeden olu~an komisyon
tarafmdan imtihana tabi tutulur. Komisyona i~veren temsilcilerinden biri ba~kanllk eder.

B- Sendika Oyesi i~9iler, onaylan almmadan, herhangi bir nedenle memur kadrosuna
ge9iri1emezler.

C- i~veren, i~yerinden her ne nedenle olursa olsun, aynlan gemi adamma 9a"~ma
suresini ve gorevini gosterir bir beige verir. Gemi adami, bu belgeye 9all~masl hakkmda bir
kaYlt konulmasml yazlll olarak i~verenden isterse, durum aynca belgeye ge9irilir.

0- i~veren yada i~veren vekilleriyle gemi adamlan arasmda yapllacak hizmet akitlerinin

~ ve iger~54 saYlh Deniz i~Kanunu hGkGmlerinei\ olur.___!)



E- lsveren cahstrracaq: gemi adamlan icln, " Gemi adamlanrun Yetertitiqi ve Sayis:

Hakkindaki Nizamname " hOkOmlerini esas alrr, $u kadar ki , yeterlilik dereceleri ayru alan
gemi adamlan arasmda liyakat tercih nedenini olusturur.

MADDE 14- DENEME SORESi :

lse allnan i~9inin deneme surest bir aydir. Bu sure icinde taraflar hizmet akdini ihbarsiz
ve tazrninatsiz feshedebilirler.

MADDE 15- ASKERLiK DURUMU :

A- lsveren muvazzaf askerlik hizmeti drsmda manevra veya herhangi bir nedenle silah
altma ahnan Oyeye silah altrna allndlgl sure ictn Ocretli izin vermeyi kabul eder. Bu sure 90
gOnOgegemez. Oyenin bu haktan faydalanabilmesi icin a iste en az bir YII cahsrms olrnasi
sarttrr, Ancak, Ocretli izin sOresinde Milli Savunma Bakanhqi tarafrndan rnaas verilen Oyenin
aldlgl rnaas, isyerinden aldlgl rnaastan az ise aradaki fark lsveren tarafmdan Oyeye odenir. Bu
arnacla verilen izinler yrlhk Ocretli izinden sayilmaz.

B- Muvazzaf askerlik nedeniyle isinden aynlan iscilere bu odevin bitim!nden itibaren iki
ay icinde basvurrnalan halinde, isveren, basvuru tarihini izleyen iki ay icinde bos kadro var ise
eski unvanlan ile ise alrr.

A- Her isyerinde, a isyerinin kapsadrqt hizmet dallan ve kadrolara gore, gerekli qorev
daqrhrm mevzuata aykin almamak kaydryla isveren veya vekilince yaprhr.

B- Her i~9i, hizmet aktinde yazih alan veya fiilen calrsrnakta olduqu iste calistmhr. i~9i
fiil.en yapmakta aldugu gorevinden sarumludur. Ancak hizmetin zarunlu klldlgl durumlarda
i~veren ya da vekilinin yazlll anaYI ile daha vaslfll bir i~te gorev verilen i~9ilere, goreve devam
ettigi sOrece fiilen yaptlgl i~in kar~lllgl alan Ocret dl~mdaki haklar verilir.

Aynca, i~9iler i~yeri i9inde Onvanl veya niteligi benzer alan ba~ka i~e veya i~verene bagII
Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) i9indeki diger bir i~yerine i~verence
nakledilebilirler. i~9ilerin Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) dl~mdaki
i~yerlerine daimi nakli, i~9inin yazlll nzasma baglldlr. Ge9iCi sOreyle nakillerde i~9inin nzasl
aranmaz. Ancak, bu sOre Yllda 3 aYI gegemez. i~ve i~yeri degi~ikligi, hi9 bir zaman ceza
mahiyetinde alamaz.

c- Ayn iki gemide 9all~an gemi adamlan, birbirlerinin yazlll becayi~ini istedikleri takdirde,
i~verence bir sakmca gorOlmezse, istekleri yerine getirilir.

<t-. ~



. -,. ,.

MADDE 17- i$ SORElERi VE FAZlA yALI$MAlAR

A- a) Bu toplu i§ soztesrnesjnm kapsarruna giren isyerlerinde cahsrna sUresi gUnde 8,
haftada 40 saattir. Pazar gUnUhafta tatilidir.

Vardiyall calrsma hallerinde " Postalar Halinde i~gi yall~tlnlarak Yurutulen lslerde
Cahsrnalara lliskin Baz: Ozel UsUIve Kurallar Hakkrnda TUzUk " hUkUmleri uyqularur.

yall~ma gUn ve sUreleri ile ise baslarna, dinlenme ve bitirme saatleri isin geregine ve
lsverlerinin ozelligine gore lsveren tarafindan tesbit edilir ve ilan olunur.

b) Yaptiklan Isler geregi krsa sUreli cahsmasi gerekenler hakkrnda ilgili mevzuat
hUkUmleri uyqularur. Ancak, hizmetin kesif olmadlgl yerlerde bu sure normal mesai saatlerine
kadar arttmlabilir

c) lscinin isyerinda ve isverenin emrinde hazir durumda calrsrnadan gegirdigi zaman i~
sUresinden sayrhr,

d) lscilere calisma sUresinin ortalama bir zarnarunda mevzuata uygun bir sekilde
verilecek ara dinlenmesi (Yemek Paydosu) cahsrna sUresinden sayilmaz.

e) lsyerlerinde vardiyah cahsrna gerekiyorsa vardiyalann tespiti, baslarna ve bitis
zamanlan ile dinlenme zamanlan isverence dUzenlenir ve bir gUn onceden isyerinde ilan
olunur.

f) Normal calisrna sOresini asan cahsrnalar fazla cahsrnadrr. Her fazla cahsrna saati icin,
iscive normal calisrna saati Ucretinin ; Ogrenci Yemekhaneleri ve Kantinler MUdUrlUgU
lsyerinde % 75, Cerrahpasa TIp FakUltesi ve Edebiyat FakUltesi isyerlerinde % 100,
kapsamdaki diger isyerlerinde ise % 50 zamli tutari odenlr,

B- Arastirrna Gemileri ( Gemi Adamlan ) igin :

a) Gemi adamlannm genel baklmdan ( Liman veya seferde ) normal i!?sUresi gUnde 8
ve haftada 48 saattir. Bu sUre haftanm i~ gUnlerine e~it olarak bolUnmek suretiyle uygulanlr.

i!?sOresi gemi adamlnm i~ba~mda gali~tlgl veya vardiya tuttugu sUredir.

Bu i~ sOrelerine, gemi adammm i~in ortalama bir zamanmda gerekirse slra ile verilecek
bir saatlik yemek ve ara dinlenmeleri dahildir. Gemi adamlanna her 24 saatlik gUn devresi
iginde 8 saat aralikslz bir dinlenme sUresi saglanmasl zorunludur. Liman seferi yapan ve
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limanda bagll bulunan gemilerde calrsan gemi adarnlan istedikleri zaman bu izinlerini gemi
drsmda qecirebilirler.

b) i~ sureslnln gunluk ve haftahk azami hadleri dismdaki calismalar fazla cahsrna sayrltr.
Normal i~ gunlerinde bu kabil calrsmalar icin isveren, gemi adarruna her bir saat fazla
cahsrnasi icin ucreti, normal ucretlnln saat basma dusen rniktanrun % 50 fazlasiyla oderneyi
kabul eder. lsbu fazla saatlerle cahsrna, ulusal bayram ve genel tatit gunleri veyahut da, hafta
tatili gunleri yaprhrsa, beher saati, normal saat ucretinin % 100 fazlasryla odentr, $u kadar ki,
Gemide fiilen calisan gemi adamlan bu haktan faydalamrlar.

MADDE 18 - ARA DiNLENMESi :

a) lsyerinin hlc bir bolumunds ara dinlenmesi toplam 1 saatten fazla olamaz. Ara
dinlenmesi iscilere nobetless kullandrnlablltr. Ara dinlenmesi icinds i~<;inin cahstmlrnas.
halinde bu sure fazla calrsrna olarak degerlendirilir. Arastrrrna Gemileri lsyerinde bu konuda
mevzuat hukurnlerl uygulamr.

, ,,.

b) Arastrrma Gemileri (Gemi Adamlan) drsrndak' isyerlerinds cahsrnakta olan i~<;ilere
gunluk cahsrna sureleri icinde ogleden once ve ogleden sonra olmak Uzere isin ortalama bir
yerinde 15'er dakikahk cay dinlenmesi verilir. Bu sUreler i~ suresinden sayrhr,

MADDE 19 - HAFTA TATiLi OCRETi :

Pazar gunU hafta tatilidir, lscilenn hafta tatili Ucretleri ayhk ucretlerlns dahildir aynca
odenmez

Ancak, iscilerln hafta tatili gUnUcahstrmrnatan halinde, bu gun icin (Cahsmadan aldrklan
gundelik dahil) toplam 3 yevmiye odenir,

lsbu toplu i~ sozle~mesi'nin uygulandlgl i~yerlerinde <;all~an Gemi Adamlarlna i~
ba~lnda kaldlklan takdirde hafta tatili gUnUi<;intoplam 3 yevmiye odenir.

Veteriner Fakultesi Uygulama Ciftliginde hafta tatili gUnu <;all~tlnlan i~<;iye,talep etmesi
halinde ilave 2 yevmiye yerine, mUteakip hafta i<;inde2 gun ucretli izin verilebilir.

MADDE 20 - GECE CALI$MA SORESi VE OCRETi :

Gece 9all~malan konusunda mevzuat hUkumleri uygulanlr. Ancak, bu toplu i~
sozle~mesi kapsamma giren i~yerlerinde <;all~an i~<;ilere <;all~malannm yarlsmdan fazlasl
veya tamammm gece sUresine rastlamasl halinde bu sUrelere ait Ucreti % 30 (YUzdeotuz)
zamll odenir. Cerrahpa~a TIp FakUltesi i~yerinde ise i~in yarlsmdan fazlasmm veya

q-~ rf\ ~
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tamarrunm gece suresine rastlarnas: halinde iscinin bu sUrelere ait Ucreti % 60 (Yuzdealtrrus )
zarnh odenir.

MADDE 21 - DEVAM DURUMU, <;ALI$ILAN GUNLER VE FAZLA <;ALI$MANIN

SAPTANMASI :

Oye isciler, isyerine giri~ ve crkrsta imza foyunu imzalarlar. Bu foyleri, idare amirleri
devamh kontrol ederler. lsyertnda Cumartesi gUnU, Hafta Tatili gUnU ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatil gUnlerinde cahsrna ile fazla cahsma, cahsmarun yaprlacaq: gUnden bir gUn once
bolurn amirinin yazrh istegi ile olur ve isyerinda ilan edilir.

lsciden istenen cahsmarun gUn ya da saat sUresini belirleyen bir beige olmaksrzin

Cumartesi ve Hafta Tatili gUnU ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil gUnlerinde cahsrna ve fazla
cahsrna isclden istenemez.

istanbul Oniversitesi emrinde bulunan deniz vasrtalannda cahsan gemi adarnlanrun
puantajlanru 0 geminin kaptarn tutar ve "Seyir Jurnaline uygundur" ibaresini yazarak onaylar,

'0

geminin seyir jurnali kaptandan baska kistler tarafindan tutulamaz. Seyirde ve limanda
kaptarun hareketlerine kimse mUdahale edemez. Kaptan geminin tek yetkili amiridir.

MADDE 22 - SOSYAL TESisLERDE <;ALI$MA Bi<;iMi VE UCRETi :

a- Enez Sosyal tesislerinde cahsrna bicimi ve sUresi Rektorlukcs dUzenlenir. Burada
gorevlendirilecek iscilerir: secirnl ; ihtiyac torU ve oraruna gore Rektorlukce yap.hr.

b- Sosyal tesislerde c;ali~tlnlacak iscilere isveren sagllk kosultanna uygun yeme, yatma,
barmrna, dinlenme vs. lrnkanlan saqlar, Buna mukabil lscllerln Ucretlerinden kesinti yaprlrnaz.

c- Enez Sosyal Tesislerine qondertten iscllere Tesislerde cahstiklan her gUn icin
Ucretlerinden ayn olarak toplu i§ sozlesrneslnin 1.6 aymda 480.500.
(DortyUzseksenbinbe§yuz)TLlGun, 2.6 aymda 552.600.-(Be§yUzelliikibinaltlyUz)TLlGUn odenir

Bu oderne, toplu i~ sozlesrnesinm UC;UncUve dorduncr) alti aylannda ucret zarnrru

orarunda ve Ucretin zamlandlgl tarih itibariyle artlnlarak uygulanacaktlr. Bu uygulama

sonucu olu~acak 100.-(yUz)TL'ye kadar olan kUsuratlan 100.-(yUz)TL'sine
tamamlanacaktlr.

MADDE 23 - ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER

A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gUnleri hakkmda ilgili Vasa HUkUmleri uygulanlr.

+- )1 'l\ _J
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B) Oyeler bu gunlerde nzalan ile cahstmlabilirler. Aneak, Sagllk ve Veteriner Fakultesi
Uygulama C;iftligi lsyerlerlnds i~in ozelligi bu gunlerde cahsrnayt gerektiriyorsa i~9inin nzas:
aranmaz.

C) Bu gunlerde cansmayarak izin yapan i~9ilere bir i~ kar~lllgl olmaksizm ucretlerl tam
olarak odenir.

D) Bu gunlerde tatil yapmayarak calrsan lscilere 9all~tlgl her gun i9in toplam U9gundeligi
tutannda ucret odenir. lsbu toplu i~ sozlesrnesinin uygulandlgl isyerlermde cahsan gemi
adamlanna i~ba~lnda kaldiklan takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunleri icin toplam u9
gUndeligi tutannda ucret odenir.

E) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gUnlerinde iscinin gunluk cahsrna suresindsn fazla
cahsrna yapmasi halinde fazla cahsrlar, saatler icin bu gUnlere ait ucretinln saat basma isabet
eden miktan bu toplu i~ sozle~mesinin " i~ Sureleri ve Fazla C;all~malar" bashkh 17.
maddesinin (f) bendinde isyerlerl itibariyle tespit edilmls olan fazla cahsrna zam oranlan kadar
artmlrnak suretiyle fazla rriesa: parasr odenir. Bu hukurn Arastrrrna Gemileri isyerinde (gemi
adarnlan icin) uygulanmaz.

MADDE 24 - YILLIK OCRETLi iziNLER

A) lsyerinde C;all~ma Surest :

a- 1 ylldan 5 yila kadar (5 YIIdahil) olan iscilere 25 i~gUnU,

b- 6 YIIve daha fazla olan iscilere 30 i~gUnUucretli izin verilir.

B) izin sUresine rastlayan Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil gUnleri izin
sUresinden saYllmaz. Aneak, Yllilk Ueretli iznin hesablnda Cumartesi i~gunU olarak kabul
edilir.

C) iznini i~yerinden uzak bir yerde ge9ireeek olan i~9ilere talepleri halinde 7 gUne kadar
ueretsiz yol izni verilir.

D) Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamlna giren Ara~tlrma gemilerinde 9all~an gemi
adamlanmn Yllilk Ueretli izin sUreleri 40 gUndur.

E) Rontgen, Radyum, Fizyoterapi hizmetlerinde 9all~an ve zararll I~lnlara maruz kalan

~re Yllilk~ izninden ayrJolarak bir ay Ocrelli51\ izni verilir.~



MADDE 25 - MAZE RET iziNLERi

A) Onceden veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydiyla ;

a- lscinin evlenmesi durumunda 7 gun,

b- lscinin ana, baba, kardes, es ve cocuklanndan birinin olurnu halinde 5 gUn,

c- lscinin esinin doqurn yaprnasi halinde 3 gun,

d- Yanqin, sel, deprem gibi dogal afetlere ugrayan i§e;ilere 10 gUn,

e- lscintn cocuklanrun evlenmesi veya sUnneti halinde 2 gUn,

f- i~e;inin yilhk askerlik yoklamasi halinde 1 gUn, Ucretli mazeret izni verilir.

g- lscilere, zorunlu ihtiyaclanm karsilamalanru teminen yrlda Ue; qune kadar, Ucretli
mazeret izni verilebilir.

B) Diger izinler :

a- Dogum yapacak kadin iscilere doqurndan once 6 hafta, doqumdan sonra 6 hafta
olmak uzere, doqurn izni verilir. ( Bu sureler doktor raporu ile artmlabllir.)

b- lsveren gemilerdeki hizmet rnuddeti 1 YIII gee;mi~ olmak sartiyla gemi adarnlanna:

staj, imtihan, kurs, tahsil gibi hallerde ve diger gerekli sebeplerden dolayi 6 aydan 1 yrla
kadar Ucretsiz izin verilebilir.

c- Basimevlnde, kursun eritme islerl, i~ saatleri drsmda yaprhr, Eritme islerni yapan
isciye, ertesi gun, ucretli izin verilir.

C) Bu toplu i§ sozlesrnesi kapsammda cahsan gemi adamlanrun baqlarna lirnanlan
drsrnda (lstanbul-Ookcaadaj gemi ile gittiklerinde tekrar merkezlerine donuste sefer icinde
qecen hafta tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram izinleri kar§lllgl kendilerine, donuslerinde
ucretf izin olarak verilir.

MADDE 26 - OCRET ODEME ZAMANI

Bu konuda 289 sayrli Kanun hukrnunde Kararname hukurnlerine gore islern yaprhr.

~me gunununtatile denk geimesidurumunda,bir gun 0;l\odeme yap~

It



MAOOE 27 - OCRET ZAMMI

A) BiRiNCi ALTI AY ZAMMI

01.01.2001 tarihinde lsyerinde calisrnakta olan iscilerin 31.12.2000 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk ciplak Oeretlerine 01.01.2001 tarihinden gegerli olmak Ozere

%15 (yuzdeonbes) orarunda Oeret zarnrm yaprlacaktrr.

B) iKiNCi ALTI AY ZAMMI

01.07.2001 tarihinde isyerinde calisrnakta olan isciterln 30.06.2001 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk crplak Oeretlerine 01.07.2001 tarihinden gegerli olmak Ozere

%15 (yuzdeonbes) orarunda Oeret zarnrru yapuacaktrr,

Aneak, T.C. Basbakanlik Oevlet istatistik EnstitOsOnOn 1994=100 Temel YIIII

Kentsel Yerler TOketici Fiyatlan TOrkiye Geneli Arahk 2001 indeks sayrsmrn Haziran

2001 indeks sayisma gore degi~im orarunm %15'i asmasi halinde, asan krsrrun %80'i

090neO Alt: Ay Oeret Zamml oraruna ilave edileeektir.

C- O<;ONCO AL TI AY ZAMMI

01.01.2002 tarihinde isyerinde cahsrnakta olan iscilerin 31.12.2001 tarihi itibariyle

almakta olduklari gOnlOk ciplak Oeretlerine, 01.01.2002 tarihinden gegerli olmak uzere

%10 (YOzdeon) orarunda Oeret zarnrm yapilacaktrr.

Aneak, T.C. Basbakanlik Oevlet istatistik EnstitOsOnOn 1994= 100 Temel YIIiI

Ken,tsel Yerler TOketici Fiyatlan TOrkiye Geneli Haziran 2002 indeks sayismm Aralik

2001 indeks sayrsma gore degi~im orarurun %1'0 'u asrnasi halinde, asan krsrrun %80'i

Dorduncu Alt: Ay Oeret zarnrru oraruna ilave edileeektir.

0- OOROONCO AL TI AY ZAMMI

01.07.2002 tarihinde isyerinde cahsrnakta olan iscilerfn 30.06.2002 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk 91plak Oeretlerine, 01.07.2002 tarihinden gegerli olmak uzere

% 10 (YOzdeon) orarunda ucret zarnrm yapilacaktrr.

Aneak, T.C. Basbakanlik Devlet istatistik EnstitOsOnOn 1994= 100 Temel Y,II,

Kentsel Yerler TOketiei Fiyatlan TOrkiye Geneli Araltk 2002 indeks saYlstnln Haziran~r ~
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2002 indeks sayisma gore degi~im orarurun %10 'u asmasi halinde, asan krsrm iscilerin

31.12.2002 tarihindeki gOnlOkcrplak Ocretlerine ilave edilecektir.

E) lsbu toplu i~ sozlesrnesinin yOrOrlOk tarihinden sonra ise giren iscilerden

deneme sOresini dolduranlara, ise girdikleri tarihle ise girdigi donerne ait ucret zamrmrun

uygulama tarihi arasinda qecen her tam ay icin, Ocret zarnrm 1/6 orarunda eksiltilerek
uyqularur.

Ancak bu uygulama sebebiyle yeni ise girenlerin Ucreti ayru nitelikteki ktdemli
iscilerin Ucretini gegemez.

MADDE 28 - ls RisKi, MAKAM TAZMiNATI VE SEFER PRiMi :

A) Bu toplu i~ sozlesmesinln kapsammda bulunan lscilere (B bendinde sayilanlar baric)
mUktesep hak olmamak ve baska bir odemeyi etkilememek kaydryla asaqida dUzenlenen
gruplardaki qorevlerde cahstmlanlara her ay belirlenen miktarda i~ riski tazrninan odenir, Bu
oderneden 1 ay icinde :·r gOne (3 gOn dahil) kadar Ocretli izin ve istirahat hallerinde kist
yapilmaz.

1 GRUP ( 1.6 Ay 28.583.000 TLlAy - 2.6 Ay 32.871.000 TLlAy)

Sorumlu Yonetici (MOdOrvb.)

2. GRUP ( 1.6 Ay 24.010.000 TLlAy - 2.6 Ay 27.612.000 TLlAy)

ldare Amirleri

3. GRUP ( 1.6 Ay 19.437.000 TLlAy - 2.6 Ay 22.353.000 TLlAy)

Ahcibaslan, Matbaa Caltsanlan, Ustabasrlar.Guverte Lostrornatari, Makine l.ostrornan,
Bahkc: Reisler.

4. GRUP ( 1.6 Ay 17.150.000 TLlAy - 2.6 Ay 19.723.000 TLlAy)

Ahcibas: Yardrrncrlan, Birim Amirleri ($efler), Ustalar, Teknik Elemanlar, Teknisyenler,
Laborantlar, Diger Gemi Adarnlan, Bahkcilar,

5. GRUP (1.6 Ay 14.863.000 TLlAy - 2.6 Ay 17.093.000 TLlAy)

Ahcilar, BOra Elemanlan, $oforler, Hastabakicrlar, Bulasikcrlar, Usta Yardimcrlan,
Satrnalrnacrlar, Traktor ve Tarim Makinalan Operatorleri, Kasaplar, Hayvan
Bakrcrlan.Tasryrcrlar,

6. GRUP (1.6 Ay 12.577.000 TLlAy - 2.6 Ay 14.464.000 TLlAy)1-Garsf,Kantinciler, Bahcivanlar, Bekciler, Di9~'iI~



Bu oderneler, toplu i~ sozlesrneslnin ucuncu ve dorduncu aln aylannda ucret

zarnrru orarunda ve Oeretin zarnlandrq: tarih itibariyle artrnlarak odenecektir.

Hesaplamalarda 1000.-(bin)TL'ye kadar olan kOsuratlar 1000.-(bin)TL'ye
tamarnlanacaktrr.

B- Bu toplu il?sozlesmeslnln kapsarmnda bulunan ;

- Gemi Kaptanlan ve C;arkC;lba~llara(Bas Makinist) ayhk crplak brut Oeretlerinin % 50
(YOzdeellisi)

- GOverte ve Makina 1.Zabitlerine (2. Kaptan ve 2. CarkC;l)ayhk ciplak brut Oeretlerinin %
35 (Yuzdeotuzbesl)

- GOverte ve Makina Zabitlerine (3.Kaptan, 3. CarkC;l) ayhk crplak brut Oeretlerinin % 25
(Yuzdeylrrnlbest)

tutannda her ay brut makam tazmlnati odenir. Bu oderne mOktesep hak te~kil etmez ve
baska bir oderneyi etkilemez. Bu odemecen 1 ay iclnde 3 gOne (OC;gOn dahil) kadar Oeretli
izin ve istirahat hallerinde krst yaprlmaz.

C) Rektorluqe bagll Arastrrrna Gemilerinin seferde olduqu gOnlerde; fiilen gemide
bulunan gemi adamlarrna fazla calisma Oereti odenmediq! hallere munhasir olmak ve baska
bir oderneyi etkilememek kaydiyta her gOn icln toplu i~ sozlesrneslnm 1. 6 aymda 690.000.
(Altiyuzdoksanbln) TLlGOn, 2. 6 aymda 793.500.- (Yediyuzcoksanucbinbesyuzj TLlGOn sefer
primi odenir. Geminin limanda bagll olduqu gOnlerde ise, fiilen gemide bulunanlara bu
odernenln 1/2'si tutarmda sefer primi odenecektir.

Bu oderne, toplu il?sozlesrnesinln ucuncu ve dorduncu altl aylannda Oeret zarnrm

orarnnda ve Oeretin zarnlandrq: tarih itibariyle artmlarak uyqulanacaktrr. Bu uygulama

sonueu olusacak 100.-(yOz)TL'ye kadar olan kOsuratlan 100.-(yOz)TL'sine
tamamlanaeaktlr.

MADDE 29 - SOSYAL YARDIM

i~bu toplu i~ sozle~mesinin kapsammda bulunan i~c;ilere her ay sozle~menin 1.6 aymda
22.866.000.- (YirmiikimilyonsekizyOzaltml~altlbin)TLlAy, 2.6 aymda 26.296.000.- (Yirmial
tlmilyonikiyOzdoksanaltlbin)TLlAy. Sosyal Yardlm odenir.

Bu odeme, toplu i!?sozle!?mesinin Oc;uncuve dorduncO altl aylannda ucret zamml

oranmda ve Oeretin zamlandlgl tarih itibariyle artlnlarak odeneeektir. Hesaplamalarda

10t(bin )Tj:adar olankiisuratlar1000.-(bin)TL'yeta~lanacakhr ~
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Bu yardrrrun odenrneslnde her turlO Ocretli izinler ile i§ kazas: ve meslek hastahklar:
sebebiyle istirahat halleri ve bir ayt asrnayan diger istirahat hallerinde krstelyevrn yaprlrnaz.

MADDE 30- iLAVE TEDiYE VE iKRAMiYE :

Bu toplu i§ sozlesmesi kapsamma giren isyerlennde calrsan i§<;ilere6772 Sayrh Yasaya
gore ilave tediye verilir. Aynca, yasada onqorulen sartlara gore Haziran ve EylUl aylanrun ilk
haftasinda odenrnsk uzere 30' ar gOnlOkOcretleri tutannda iki ikramiye daha verilir.

MADDE 31 - iHBAR ONELLERi :

Hizmet akdinin sona erdirilmesi halinde ihbar cnelleri asaqrdak: gibidir.

lsyerinde hizmet suresi ;

a- 6 aya kadar olan i~<;iye3 hafta ,

b- 6 aydan 18 aya kadar olan isciye 5 hafta ,

c- 18 aydan 36 aya kadar olan isciye 7 hafta ,

d-36 aydan fazla olan isciye 10 hafta, Edebiyat ve Fen FakOltesi isyerterinde cahsanlar
icin 20 hafta,

onceden ihbarda bulunutrnasi sarttir.

Toplu i~ sozlesrneslnln kapsamma giren isyerlerine 01.01.1988 tarihinden sonra giren
i~<;ilereKanunda yazih sureler uyqularur. Bu toplu i§ sozlesrnesi kapsarmna giren isyerlerinde
cahsan gemi adarnlanrun ihbar onelleri, geminin seyir durumunda mOkerrer liman degi§tirdigi
takdirde ilk ugrayacagl limanda geminin emniyet altma almrnasmdan sonra baslar. lsveren
gemi adarmru geminin baglJ oldugu limana kadar gotorOr. Gemi adarrurun Ocreti, geminin
bagll bulunduqu limana kadar odenir.

MADDE 32 - KIDEM TAZMiNATI:

Bu toplu i§ sozlesmeslnln kapsammda bulunan isyerlerinde kidem tazrninatma esas gOn
sayrsi 40 gOndOr.Ancak 01.01.1986 tarihinden sonra ise girenler i<;inyasal sureler uyqularur.

MADDE 33 - YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI :

verili1-

A) Bu toplu i~ sozlesrnesi kapsarruna giren isyerlerinde calrsan iscilere ( Gemi Adarnlan
harte) fiilen <;all§tlklan her gOn i<;indoyurucu nitelikte bir ogOn , <;all§ma ~artlan ve sOresi
gerekli killyor ise iki ogOn, Cerrahpa~a TIp FakOltesi i~yerinde yatan i~<;ilere0<;ogOn yemek

#1_____!J
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B) Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinden annan doktor raporuna dayanarak perhize
tabii olduklanru belgeleyen ve ilii icabi yemek yiyemeyen isciler ile Ramazan ayrnda oruc
tutanlara cahstrklan her gun igin toplu i~ sozlesmesinln 1.6 ayrnda 1.143.500.
(Birmilyonyuzkrrkucblnbesyuzj TL.lGun., 2. 6 aymda 1.315.100.- (Birmilyonucyuzon.
besbinyuz) TL.JGun yemek paras: odenir.

Bu oderne, toplu i~ sozlesmesrnln ucuncu ve dorduncu aln aylannda ucret zarnrru
orarunda ve ucretin zarnlandiq: tarih itibariyle artrrrlarak uyqulanacaktir. Bu uygulama sonucu
olusacak 100.-(yuz)TL'ye kadar olan kusuratlan 1OO.-(yuz)TL'sine tarnarnlanacaktrr.

C) Bu toplu i~ sozlesmeslnm kapsarnrna giren gemi adamlanna lase Tespit Kurulu
Karanna gore yemek paras. odenlr. Bu i~gilere sefere cikrslannda, sefer gunu kadar, lase
avansi verilir.

D) Gemi adamlanna ve Balrkcilara Kasun, Arahk, Ocak, $ubat ve Mart aylannda 100 gr.
helva ve 250 gr. kuru uzurn verilir.

'c·

MADDE 34 - GiyiM VE KORUMA MALZEMESi YARDIMI :

A) lscilerrn, lsyerinde isin gereklerine gore giymek zorunda olduklan yazhk ve kl~llk ilii
elbiseleri ( Elbise, ayakkabi, pantolon, gomlek vb.) lsveren tarafrndan verilir. i~ elbiselerinin
alrrrunda sendlkarun goru~u ahrur.

lsciler hizmet gorurken i~ elbiselerini giymek zorundadir.

Yazlrk i~ elbiseleri Nisan, kl~llk i~ elbiseleri Ekim ayl lcinde verilir .

. B) lsveren, sagllk ihtiyaclarma uygun olarak i~gilerin calistrklan islere gore cizrne, 3 yll
rniath deri ceket, bulasik eldiveni, yagmurluk, rnusarnba onluk temin eder.

C) i~yerinden aynlan i~gi, kullanllabilecek durumda olan i~ elbisesi, ayakkabl ve
koruyucu e~yalan i~verene iade etmek zorundadlr.

D) Gemi adamlanna i~in geregi olarak bu toplu i~ sozle~mesine ekli cetvelde yer alan
giyim e~yalan verilir.

E) i~yerlerinde banyo ve lavabolarda yeteri kadar sabun bulundurulur. ButOn i~gilere
Yllda iki adet yuz havlusu ve bir adet banyo havlusu verilir. $ahsi temizlikleri igin gemi
adamlanna 15 gunde bir kilogram, Cerrahpaliia TIp Fakultesi i~yerinde gall~an i~gjlere ayda 1

{jI\kg. beyaz sabun verilir.

J- ~



MADDE 35 - HASTALIK OURUMU VE SiGORTA OOEMELERiNi TAMAMLAMA :

lscinin hastahq: sebebiyle S.S.K. Sagllk Kuruluslanndan 2 gunden fazla istirahat almasi

halinde i!?9inin ucreti tam olarak odenir. lsciye S.S.K. tarafrndan odenen ge9ici i!?goremezlik
odeneql, istirahati muteakip bir hafta icinde evraki ile birlikte isverene cdenir. Odenrnediqi
takdirde bir sonraki aym ueretinden kesilir.

MAOOE 36 - OZEL OURUMLARA iLi$KiN SOSYAL YAROIMLAR

Bu toplu i!?sczlesmesl kapsarruna giren iscilerin,

a)Toplu i~ sozlesmeslnln 1.6 aymda evlenmeleri halinde 23.000.000.-

(Yirmiu9milyon)TL., 2.6 ayinda evlenmeleri halinde 26.450.000.-(yirmialtlmilyondort
yuzellibin)TL. evlenme yardrrru ,

b)Toplu i!?sozlesmeslnln 1.6 ayinda kendisinin veya esinin dcqum yaprnasi halinde

11.500.000.-(onbirmilyonbe!?yuzbin)TL., 2.6 aymda doqurn yaprnasi halinde 13.225.000.
(onucrnltyonikiyuzyirmlbesbinjrt . doqurn yardrrm ,

c) Toplu i~ sozlesmesinln 1.6 ayrnda Ana, baba, es ve cocuklanrun olurnu halinde

iscinln kendisine 34.500.000.-(otuzdortmilyonbe~yuzbin)TL 2.6 aymda olumu halinde

39.675.000.-(otuzdokuzmilyonaltlyuzyetmi!?be!?bin)TL olurn yardrrru,

d) Toplu i~ sozlesmeslnln 1.6 aymda lscinin kendisinin olumu halinde yasal

rnlrascrlanna 57.500.000.-(Elliyedimilyonbe!?yuzbin)TL., 2.6 aymda olurnu halinde yasal

rnlrascrlanna 66.125.000.-(altml!?altlmilyonyuzyirmibe!?bin)TL,olum yardrrru,

e) Toplu i~ sozfesmesinin 1.6 ayrnda i!?9inin i!? kazasi veya meslek hastahq: nedeniyle
olumu halinde yasal rnirascrlanna 92.000.000.-(doksanikimilyon)TL, 2.6 aymda olumu halinde
yasal rnirascrlanna 105.800.000.-(yuzbe~milyonsekizyuzbin)TL olurn yardrmr,

Bu oderneler, toplu i~ sozlesrneslnln ucuncu ve dorduncu alti aylannda ucret zarnm:

orarunda ve ucretin zarnlandiq: tarih itibariyle artinlacak ve evlenme, dogum ve olum olaymm

oldugu sozle~me dilimine tekabUi eden tutar Ozerinden odenecektir. Bu uygulama sonucu

olu~aeak 1000.-(bin)TL kusuratlan 1OOO.-(bin)TL'sma tamamlanacaktlr.

f) Gemi Adamlarma, geminin batmasl veya yangm gibi sebeplerle hasara ugramasl

~nde veYjYi alan e§yaslnl ka"lilamak uzere tOPI,,?, S6Zle§m3. 6 aYlnda
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5.175.000.(Bel?milyonyuzyetmi~be~bin) TLlAy.-, 2.6 ayrnda 5.952.300.- (Besmilyon-
dokuzyuzelliikibinucyuz) TLlAy., nakdi yardrm,

g) Yanqin, sel, deprem veya benzeri dogal afetlere ugramasl halinde toplu il?

sozlesmeslnin 1. 6 ayrnda 5.175.000.(Bel?milyonyuzyetmi~bel?bin) TLlAy.-, 2.6 aymda

5.952.300.- (Bel?milyondokuzyuzelliikibinuc;yuz) TLlAy." Sosyal yardrrn ,

isverence yapihr.

MADDE 37 - VASITA YAROIMI

lsveren, iscilerin ise gelil? ve gidil?lerini saqlarnak uzere Belediye toplu tasrrn kartt veya
bu mahiyetteki kartm 1 aya isabet eden bedelini net olarak oder. Ancak, lse yeni giren iscilere
bu 6deme ise girdigi ayt takip eden aybasindan itibaren yapilacaktrr. Aynca 1 ay: asrnayan
(30 gun dahll) ucretf izin ve istirahat hallerinde kist yapllmaz. Veteriner Fakultesine bagll
ciftlikte calisan iscilerin Esenyurt'tan c;iftlige geli~-gidi~leri isverence temin edilen vasitalarla
saqtarur. Bu uygulama il?c;i1erinkart bedelini alrnasrru engellemez.

MADOE 38 - AVANS :

lscilere istedikleri takdirde hakedllrnis olmak kaydryla ve takvim ayrrun son gunu ayllk
ucretinin % 50 ' si orarunda avans verilir.

MADOE 39 - YOLLUKLAR :

Bu konuda Butce ve Harcirah Kanunu hukurnleri uyqularur.

MAODE 40 - DisipLiN KURULU, GOREVi VE yALI$MA OOZENi

. Disiplin Kurulu, Baskam Oniversitenin 6gretim uyelerinden biri olmak uzere isverenln
sececeqi 2 asll, 2 yedek uye ile sendikanm sececeqi biri isyerinde calisan i~C;i,digeri
sendikanm yetkilisi olmak uzere 2 asil, 2 yedek uyeden olusur

ASII uye mazereti dolayrsryla isyerinde bulunmadlgl hallerde yedek uye kurula katrlrr.

Taraflar bu kurula sececekleri aS11ve yedek uyelerinl toplu il? sozlesrneslnln imza
tarihinden itibaren bir ay lcinde birbirlerine bildirmek zorundadrrtar.

isveren bizzat tespit ettigi, tetkik ve tahkiki icap etmeyen hallerde disiplin cezasmi ( lhrac
cezasi haric; ) kendisi uygular.Bunun dll?Jndakihallerde meseleyi disiplin kuruluna intikal ettirir.

il?s6zlel?mesinin hi.iki.imleri uyannca inceleyerek karar allr.{- r
Disiplin Kurulu il?verence intikal ettirilen konulan, mevzuat, tamim ve emirler ile i~bu toplu

tf)~



Disiplin Kurulu isverenin luzum gordugu hallerde toplarur. Kurul Baskaru tarafmdan

yaprlacak e;agn 2 gun once uyelere duyurulur. Bu e;agnda toplanti yer, gun ve saati belirtilir.

Toplann kurul baskaru tarafmdan onceden bildirilen gunde mevcut uyenin istiraki ile

yaprhr. Kurul en az ue; uye ile toplarur. Ancak, isverenin yazih e;agnsma ragmen i~e;i

temsilcilerinin toplantrya katrlmamas: halinde kurul iki uye ile toplarup karar alabilir. Oylann

esit olrnast halinde Baskarun bulunduqu taraf e;ogunlugu saqlar.

Kurul karar vermek ie;in her tOrlu delili toplar, ilgili isciyi dinleyerek savunmasrm ahr,

Yapilan yazih tebligata ragmen davete icabet etmeyen ilgili hakkmda glyaben karar verilir.
Kararlar ilk toplantidan itibaren 6 i~gunu icinde verilir.

Alman kararlar isveren veya isveren vekilince onaylarur ve kesinlesir. lsveren, cezalan

hafifletebilir. lslenen fiilde ; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden fazlasma aykin

hareket edildigi saptarursa , uygulanacak cezalann en agln, cezalar ayru ise bir ust derecenin
cezasi uyqularur.

Ekli ceza cetvelinde yer almayan disiplin suclan icin ; disiplin kurulu fiilin nitellqine gore

cetveldeki mueyyidelerinden birine kiyasen deqerlendirrne yapar ve bun a gore karar ahr.

MADDE 41 - otsl=ur, CEZALARI :

Disipline uymayan iscilere isledtklerl fiillere gore ekte gosterilen cezalar verilir. Ayru fiilin
bir YII icinde tekran halinde fiilin karstsmdaki tekrar sayisma gore qosterllen cezalar uyqularur.
Bu cezalar fiilin aglrllk derecesi ve tekrar sayisma gore ihtar, ucret kesintisi ve ihractrr.

i~Kanunu'nun 17. maddesine gore isine son verilen iscinin son verme nedenleri yazrl:
olarak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlanna karst, yarq: organma basvurrna hakkl
saklldlr.

MADDE 42 - iziN KURULU

Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamlnda yer alan her i~yerinde 1475 saylll Yasa'nm
57.maddesi uyannca hazlrlanan Yllilk Ucretli izin Yonetmeliginin 10.maddesine gore, izin
Kurullan olu~turulur.

izinleri duzenler.

f-
izin kurullan Toplu i~Sozle~mesi ve Yonetmelik hukumlerine uygun olarak Yllilk Ocretli
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MADDE 43 - i$<;i 8AGLIGI VE ts GOVENLiGi KURULU :

Toplu i~ sozlesmesi kapsammda yer alan her isyerinde 1475 sayrh Yasa'run 74.
maddesi uyannca hazrrlanan i~<;i8agllgl ve i~ Guvenligi Tuzugu hukurnlerinin uyqulanrnastru
saqlarnak ve denetlemek arnacryla Tuzuge gore i~<;i 8agllgl ve i~ Guvenligi Kurulu
olusturulur.

MADDE 44 - iHALELi i$LERDE <;ALI$AN i$<;iLER

isveren: 3. sahislara veya firmalara resen veya ihale ve benzeri sartlarla yaptiracaqi
islerde, 88/13168 sayrh Bakanlar Kurulu Karanrun ( 1 Milyardan fazla ve enflasyona endeksli)
uyqulanrnasi ve denetlenmesi konulannda gerekli caba ve cahsrnalara yonelrneyi kabul eder.

lsveren, aynca 1475 sayrh i~ Kanunu'nun 29. maddesi hukurnleri cercevesinde
yukandaki frkrada yazrh olan iljleri alan muteahit veya taseronlann, cahstrrdrklan iscilere
odeyeceklen ucretlerin odenip cdenrnediqini denetler ve odenrnesi konusunda yasarun
ongordugu tedbirleri alrr, <>

MADDE 45 - TOPLU i$TEN <;IKARMA VE ls GOVENCE8i

1- lsletrnenin veya isyerinin ekonomik veya teknolojik durumu, rsm, lsyerinin veya
istetmentn gerekleri bakimrndan zorunluluk olrnadikca toplu halde i~<;icikanlarnaz.

2- Toplu i~<;icikarmarun zorunlu oldugu hallerde, isveren durumu taraf i:;;<;isendikasma
bildirir. lsveren ve sendika bir araya gelerek isten cikarrna esaslanru, isten crkarilacak i~<;i
sayrsi, isten cikarrna tarihi ve cikartlacak i~<;ilerinunitelere gore dagillmmi karara baglarlar .

. 3- isveren 1. frkrada sayrlan sebepler olrnaksizm veya 2. frkrada ongorulen bildiride
bulunmakslzm toplu i~<;i <;Ikardlgmda i~ten <;Ikardlgl her i~<;iye, yasalardan ve toplu i~
sozle~mesinden dogan haklan dl~mda, 7 aylJk <;Iplak ucreti tutannda tazminat odemeyi kabul
ve taahhUt eder.

Ancak, i~veren tarafmdan oncelikle i~bu toplu i~ sozle~mesinin hukumlerine gore veya
yasalann kabul ettigi haklJ bir sebebe dayanarak hizmet akdi feshedilen, disiplin cezasl alarak
i~ten <;Ikanlan, mevsim veya kampanya i~lerinde <;alJ~an,emeklilik veya ya~llllk ayllgma yahut
toptan odemeye hak kazanan i~<;ilerebu tazminat odenmez.

4- Bu madde hukumleri 4046 Saylll Kanun, i~sizlik 8igortasl ve i~ Guvencesi Kanunu ile
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MADDE 46 - TARAFLARIN i$BiRLiGi

lsyerini yasatrnak, istihdarm kolayiastrrrnak ve artrrrnak arnacryla cahsrna hayatrrruzi
duzenleyen mevzuatta esneklik saqlayacak duzenlerneler gerektigi konusunda taraflar
mutabrktrrlar.

Bu nedenle taraflar bu toplu I:?sozlesmesinin yururluk suresi iclnde esneklik konusunda
birlikte cahsmayi planll bir sekilde surdureceklerdir.

csctct MADDE 1 :

Soztesrnenln yururluk (ba:?langl<;) tarihi ile imza tarihi arasmda , isyerinden bagll
olduklan kanunla kurulu kurum ve sandrklardan, yashhk rnalulluk veya emeklilik ayllgl almak
veya toptan odeme almak arnacryla aynlanlar ile muvazzaf askerlik nedeniyle aynlanlara ve
1475 sayih Yasarun 13. maddesiyle ayru Kanunun 17. maddesinin II numarah bendinde
qosterllen sebepler drsmda isveren tarafmdan ve ayru yasarun 16. maddesi geregince i§<;i

'0

tarafindan hizmet akdi sona erdirilenlerin kendilerine, olenlerin kanuni rnirascrlanna talep
etmeleri halinde, yururluk tarihi ile lsten aYrlldlgl veya olum tarihine kadar olan sure icin toplu
i~ sozlesrnesi farklanna illskin butun hak ve alacaklan bu sozlesrnede belirlenen miktarlar
uzerinden hesaplanarak daha once odenenlerin mahsubu yaprlrnak suretiyle odenir.

GECiCi MADDE 2- :

lsbu toplu i~ sozlesmeslnln birinci alb ayhk donerninde olusacak ucret ve diger tum

odernelere iliskln farklar donerni icinde odenmeyecek: bu farklar toplu I:? sozlesrnesinln

onucuncu aymm sonunda odenecektir. Ancak, Gecici 1. Maddeden yararlananlar He

sozlesrnenin irnzasi tarihinden sonra herhangi bir nedenle hizmet akdi sona erenlere, varsa

sozlesrne farklan , onucuncu aym sonunu beklemeksizin hizmet akdinin sona erdigi tarih esas

alinarak kendilerine veya kanuni mirascrlanna odenir,

GECiCi MADDE 3-

Bu toplu i~ sozle~mesinin " YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI" ba~i1kll 33.
maddesi ve "OZEL DURUMLARA iLi$KiN SOSYAL YARDIMLAR" ba:?lIkll 36. maddesinde
belirlenen yeni miktarlar ile "VASITA YARDIMI" maddesinde yeniden yapJian
duzenlemelerin uygulanmasma anla:?ma tutanagmm
itibaren ba§lanacakbr.~ f

imzasml takip eden ayba:?lndan

t/)___!:)



Bu toplu i~ sozlesmesi 46 ASII, 3 Gecici Madde ve 2 Ek'ten ibaret olup, taraflarca
41.07.2001 tarihinde irnzalanrrustrr.
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EK 1

GEMI ADAMLARINA VERILECEK .. ZATI VE DEMlRnA~ E~Y/\ "
. CETVELI
KAPTAN . LOSTROMO • MAKINIST

E~Y ANIN CINSl KULLANMA ~EKLt

Hizmetli elbisesi (Krslik.yazhk)
Hizmetli Paltosu
lsbas: Elbisesi (KI~IIk)
" "(yazlIk)

Iskarpin
Lastik Cizrne veya Bot
YUn Corap
Tirenc Kot
YUn Kazak (Kollu)
Kurklu Den veya Yun Bashk
Sapka ( Beyaz Vinileks)
is tuiumu
Frenk Gornlegi
Havlu
Den Gocuk

Zati

MIAOI

6 ay
18 ay (3 kis)
6 ay
6 av
6 ay
12 ay
3 ay
2 kI~
24 ay
12 ay
12 ay ,
6 ay (Kaptan Haric)
6 av
6 av
36 a-y

USTA GE~liCi-GEMiC!-Mi<;O- YAGCI-SiLiCi VE BALIKf;I-AH<;I

E~YANIN ADI KULLANMA ~EKLi

Hizmetli Elbisesi (Klshk. Yazhk)
Hizmetli Paltosu (Zaoitan Kumas)
lsbas: Elbisesi (Kislik.Y azhk)
YUn Corap
.Lastik Cizme veya Bot
Gernici Musambasi
YUn Kazak (KoHu)
Kurklu Den veva YUn Baslik
Sapka (Gernici) ,
Den Eidiven Uzun
iskarpin
Frenk Gornlegi
Haviu
Beyaz Onluk
Beyaz Kep
Dcri Gocuk

1-

Zati

Servis
Zati

Servis

MiADI

6 av
18 a-y(3 kis)
6 ay
3 av
12 av
12 av
2..+ ~l\
12 a\
1241\'
12 il\'
6 a\~
'6 av
6 av
6 ilV
6 a)'
3[) av
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EK 2

CEZA CETVELI

CEZ.<\LAR
CEZA YI GEREKTiREN HALLER (Tekerrur Sayrsi Gore)

2 3 1 5....

1- 30 gun icinde 2 defadan fazla 10 dakikaya ihtar I G. 2G. 3G.
kadar olan gecikrneler

2- Birinci madde ile disiplin kuruluna bir yilda U<;
defadan fazla sevk edilenler 3 G. Ihrac

Q 3- 30 gun icinde izinsiz ve mazeretsiz bir gUn ise
gelmemek 1 G. 2 G. ihrac;

4- lzinsiz ve mazeretsiz ardi ardina iki gun veya 1
av icinde iki defa herhanzi bir tatil zununden
sonraki i§ gunu ise gelmernek, ~ Ihrac

~ 5- i~ saati bitmeden izinsiz gitrnek, lhtar 1 G. 2 G. 3 G. ihrac
6- Hasta olmadizr halde kendisini hasta zostermek lhtar 1 G. 2 G. 3 G. ihra~
7- i~yerine sarho~ gelmek, isyerinde ve:~a i~esnasin-

da alkollu icki veya uyusturucu madde kullanmak ihrac;
8- i§ saatinde yaprnasi gereken isi yapmayarak ozel ihrac;ozel islerle mesgul olmak, lhtar 1 G. 2G. 3 G.
9- lsyerine ait malzerne, vasita alet veya sahislan 0-

zel islerinde kullanrnak , lhtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac
10-i~ saatinde ozel ziyaretlerde bulunmak veya izin ~
almadan ziyaretci kabul etmek. ihtar , 2G. 3 G. ihrac;.,;.".J.

n-ts saatinde etrafirn rahatsiz edecek sekilde bagi-
rarak konusmak veya sark; soylernek. lhtar 1 G. 2 G. 3 G. ihr2.c

12-i~ saatinde uyumak , lhtar 1 G. 2G. 3 G. ihra~
13-i~.yerinde veya i~ esnasinda amirlerine hakaret

etmek veya amirlerini tehdit etrnek \'e i~ esnasm-
da amirlerine fiilen tecavtiz etmek. ihrac;

.i-+-[~yerinde veya i§ esnasmda i§yeri mensuplarma
/'-

i~ sahiplerine kaba muamelede bulunmak. ihtar 1 G. 2 G. 3 G. ihr.l<;

~) 15-Amirleri tarafmdan verilen i~leri yapmamak , 2 G. 3 G. ihrac;
16-.-\mirleri tarafmdan i~<;isagltgml ve i~emniyetini

ihLll i!tmemek kaydlyla veriien g()rey\e ilgili i!mir
\"i!i~kri yapmamaya arkada~lannt kl~klrtma ve
yaptlrrnama. 3 G. ihr:l~

17-Ki!ndisine verilen i§i yapmadlgl hallie yapml§ gibi
gbsterrnek, 2G. 3 G. ihrac;

lS-Gizli tutulrnaSI gereken goreve mliteallik slrlan if~a
ennek, ihrac;

19-i~yerinde kavga "lkarrnak veya ka\'ga ~lkmastna
~d_"'i!biyetverrnek. 3 G. ihra<;

20- t~ t!snaslOda siyasi propaganJa yapmak. ihtar Ihra<;
21-HlfSlZltk ycya hlrslzltga tc~t!bblis ctmek. ihra~
22-I~ycrine ait aid malzeme vcya vasHalann

bakm1 VI! tcmizligini ihmal dlTIl!km:llzl!meyi:?klrt)Yi hor kullanmak. ihtar I G. 2 G. 3 G. ihr:l~

{ ~
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