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MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR :
81r taratta T.C. Islanbul Universltesi Rektorluqu'nun uyesi bulunduqu Kamu lsletrneleri

lsverenleri Sendikasi (KAMU-I$) ile diger tarafta, Turkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, Buro ve
Ouzel Sanatlar lscileri Sendikasi ( TEl-KOOp-l$ ) a~agldaki sartlarla anlasarak Rektbrluge
bagll isyerierini kapsamak Ozereisbu isletrne taplu i~ sozlesrnesini akdetrnislerdir.

Bu taplu i~ sozlesmesi metni icinde ;
a) Kamu isletrneleri lsverenleri Sendikasi (KAMU-I$) "I$VEREN SENOIKASI"
b) TOrkiye Ticaret, Kaaperatif, Egitim, BOrave GOzel Sanatlar I~<;ileriSendikast (TEl

KOOP-I$) " 1$91SENOIKASI "
c) T.C. Istanbul Oniversitesi RektorlOgOve bagll i~yerleri "I$YERI "
d) T.C. Istanbul Oniversitesi RektorlOgO"I$VEREN", RektorlOgebagli isyerlerini sevk ve

idareyeyetkili alanlar "I$VEREN VEKILI",
e) Bu isletrne taplu i~ sozlesrnesl " SOlLE$ME" ,
f) lsyerinde cahsan ve kanunen i~yi saytlan TEl-KOOP-I$ Oyeleri "OYE" ,
g) Bu sozlesmede taraf alan KAMU-I$ ile TEZ-KOOP-I$ "TARAFLAR",
diye adlandmlrruslardrr.

MADDE 2- S6ZLE~MENiN AMACI
Bu taplu i~ sozlesrneslnln arnaci hizmet akdinin yaprlrnasr, muhtevast ve sana ermesi ile

ilgili hususlan dOzenlemek, isyerlnde dOzenli ve verimli calrsrnay: saqlarnak, Oretimiartrrmak,
isveren ve i~c;ilerinhak ve menfaatlerini dengelemek, karsrhkh iyi niyet ve gOvenle i~ bansirn
saglamak, taraflar arasmda dagabilecek farkhliklan uzlastmct yallarla cozurnlernektlr.

MADDE 3- yORORLOK VE SORE :
Bu toplu i, sOzle,mesi 01.01.2003 tarihinde yOrOriOgegirmek ve 31.12.2004 tarihinde

sona ermek Ozere2 (Iki) YII sOrelidir.

MADDE 4 - KAPSAM VE YARARLANMA :
A- I~ bu toplu i~ sozlesrnesl T.e. Istanbul Oniversitesi RektorlOgOve bagll i~yerleri ile bu

isyerlerlne ait eklentilerin bOtOnOnOkapsamma ahr.
B- Bu toplu i~ sozle~mesinden taraf sendika Oyesi i~yiler yararlamrlar. Sendika Oyesi

olmayanlann yararlanmalan hakkmda yasa hOkOmleriuygulamr.

MADDE 5 - TOPLU i~ S6ZLE~MESiNiN HOKMOVE HizMET AKiTLERiNE TESiRi :
A-Toplu i~ sozle~mesinde. aksi belirtilmedikc;e, hizmet akitleri, toplu i~ s;fzle~mesine

ayklrl olamaz. Hizmet akitlerinin toplu i~ sozle~mesine ayklrl hOkOmierinin yerini toplu i$
sozle~mesindeki hOkOmier allr. Hizmet akitlerinde, dOzenlenmeyen hususlarda, toplu i~
sozle~mesindeki hOkOmieruygulamr.

Toplu i~ sozle~mesinde, hizmet akitlerine aykln hOkOmler bulunmasl halinde hizmet
akdinin i~C;ilehindeki hOkOmierigec;erlidir.

B- Ancak i~veren, i~in niteligi geregi ozel bilgi, beceri veya uzmanllk isteyen i~ler hariy,
hizmet akitleri ile sendikall i§c;ilerarasmda ya da sendikah ve sendikaslz i~c;ilerarasmda aylrlm
yapamaz. Hizmet akitleri ile diger i§c;ileredaha OstOnhak ve menfaatler saglanamaz. Hizmet
akdi ile c;all~lrkensendikaya uye olmak suretiyle veya dayam~ma aidatl odemek suretiyle toplu
i~ sozle~mesinden yararlanmak istedikleri takdirde ucretleri aym veya en yakm nitelik ve
kldemdeki i~c;ilerinOcretini gec;emeyecegigibi bu i§c;ileretoplu i§ sozle~mesi ile saglanan hak
ve menfaatlerin uzerinde. hak ve menfaat saglanamaz.
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MADDE 6- SENDiKA TEMSiLCiLERi VE YONETICILERININ GUVENLIGI
a) Sendika yonetirn kurullannda veya Baskanhqmda gorev aldlgl icin kendi istegi ile

isyerinden aynlan isciler bu gorevlerinin see;:ime girmemek. yeniden see;:ilmemek veya kendi
istekleriyle e;:ekilmek suretiyle son bulrnast halinde aynldrklan isyerinde lse yeniden alinmalanru
istedikleri takdirde isveren, talep tarihinden itibaren en gee;:1 (Sir) ay ie;:inde0 andaki sartlarla
eski islerine veya eski islerine uygun diger ise. diger isteklilere nazaran oncelik vererek almak
zorundadir. Bu takdirde i~c;:inineski krdern haklan ve Ocreti sakhdir. Bu hak yoneticilik gorevinin
sona ermesinden baslayarak 3 ay icinde kutlarulabilir.

Yoneticuik gorevleri ile ilgili fiillerinden delay: hOkOm giymi~ olanlar bu haktan
yararlanamaz.

b) lsveren, isyert sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini hakh bir sebep olrnadrkca ve
sebebini acrk ve kesin bir sekilde belirtmedikc;:e feshedemez. lsverenin bu hOkme uyrnarnas:
durumunda i~c;:inindava hakki saklldlr. .

c) Oiger hususlarda 2821 sayih Sendikalar Kanunu'nun 29. ve 30. maddeleri hOkOmleri
uygulanrr.

MADOE 7- SENOiKA OYELiOiNiN TEMiNATI :
Bu konuda ; 2821 sayrh Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi hOkOmleri uyqularur,

MADDE 8· SENDiKA TEMSiLCiLERi :
A) Gorevleri :

Sendika temsilcileri yasalarda ve bu sozlesrnsde kendilerine verilen gorevlerinden
baska:

1- lsyerinde, Oyelerle isveren arasrnda i1i~kiyi ve calisrna huzurunu saqlarnak ,
2- Sendika ile Oyeler arasrnda baglarr gOc;:lendirmek ,
3- isyerinde c;:all~masaatleri ic;:indeasil i~ini aksatmamak kaydlyla Oyelerin sikayet ve

mOracaatlarrnr dinlemek , .
4· Oye ve isveren arasmda uyusmazhktann cozurnune cahsmakla gorevlidir.

B) Atanmasl :
Sendika bu sozlesrne kapsamlna giren ve i§letmeye bagll i~yerlerinde c;:alJ~anOyeleri

araslndan her i~yeri ic;:inayrr ayrl olmak Ozere Ana TOzOk ve Sendikalar Yasasl uyarrnca i§yeri
sendika temsilcilerini atar.

Ba§temsilci ve temsilcilerin Iistesini, i§verene yazl ile bildirir. Oniversiteye bagll, ara~tlrma
gemilerinin, her birine ayrr bir temsilci atanlr.

C) ~ah~ma Tarzlan :
1- Temsilciler, birlikte toplantl yapmak ve kendilerine i§yerinde i1etilmi!? sorunlarr

goru§mek Ozere, aS11i!?lerini aksatmamak ve i!?disiplinine ayklrr olmamak kaydlyla haftada bir
kez, yarrm i!? gOnO ( 4 saat ) Ocretli izinlidirler. Ba!?temsilci, toplantl gOnOnO 1 gOn onceden
i§verene haber verir ve izin alrr.

2- Temsilciler, kendi gorevlerine giren konularr gorO!?mek Ozere, i!?veren veya
vekillerinden, toplantl talebinde bulunabilirler. OlaganOstO bir sebep olmadlkc;:a, bu istekleri,
toplantl nedenlerini belirtmek suretiyle, yazllr olarak ba~vurduklarr tarihten itibaren 3 i~gOnO
ic;:inde yerine getirilir. Ba~temsilcinin gorevlerini, kendisi bulunmadlgl durumlarda diger
temsilcilerden biri yerine getirir.

CP !
l.

MADDE 9· SENoiKA TEMSiLCiLiK OOASI VE OUYURU TAHTASI-:
A) Sendika Temsilcilik Odasl :
I!?veren, RektorlOk binaslnda, Cerrahpa~a tiP fakOltesinde, Veteriner FakOltesinde, Fen

ve Edebiyat FakOltelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler MOdOrlOgOnde sendika temsilcilerinin,
temsilcilik gorevlerini yapabilmeleri ic;:inc;:all~mave saglrk ko!?ullarrna uygun bir oda verir ve bu
konudaki diger hususlarda mevcut uygulamaya devam edilir. Ayrrca bu odalara imkanlar
nisbetinde dahili konu~malar ic;:inbir telefon saglanrr. I~veren imkanlarr dahilinde Ara~tlrma ve
inceleme c;:iftliginde bir temsilcilik odasl temin etmeye gayret eder.
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B) Sendika Duyuru Tahtasi :
lsveren Sendikal cahsrnalann duyurulrnas: ve sendikarun iscilere iletmek geregini

duyduqu haberler ile her turlu sendikal yaz.lann asrlmasrm teminen kilitli duyuru tahtalan
yaptmr. Bu tahtalara asilacak yazi, brosur ve duyurular. mevzuata aykin olamaz. Asuacak turn
ilanlar. Sendikanm rnuhurunu ve yetkililerin lmzasrru tasir. Duyuru tahtasmm anahtan .
basternsllcide bulunur. ASIIan turn ilanlann scrumluiupu sendikaya aittir.

MADDE 10- SENDiKAL iziNlER :
Sendika temsilcisi ve gorevlilerine kongre. konferans. serniner, yonetirn, denetim. Genel

Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantrlara katrlrnalan lcln sendikarun yazih talebi Ozerine
a!?agldaki duzenlenmis sekline gore ucretli izin verilir.

isyeri isci Mevcudu
01- 50 i!?<;i<;all~tlrrlan isyerinde
51- 100 i!?<;icahstmlan lsyerlnde

101- 200 i!?<;icahstmlan isyerinde
201- 500 i!?<;icalistmlan isyerinde
501-1000 i!?<;icalrstmlan isyerlnce
1001 'den fazla i~<;icalistmlan isyerinoe

Ylhk Toplam Ocretli izin Suresi
20 gOn
30 gOn
40 gOn
60 gOn
80 gOn

lscl sayismm % 10'u kadar
gOn

Bu izinler her Oye lcln ayrr ayrr olrnaytp, tOm Oyeler icindir. Bir seferde isyeri i!?<;isayrsirun
%5' inden fazla sayida Oyenin birden bu izni kullanmas: isverenin onayina tabidir.

Ancak, Genel Kurullar i<;inbu % 5 cram aranmaz.

MADDE 11- SENDiKA AiOATLARI :
lsveren, kanunlar geregi, kesmesi gereken aidatlan, her ay keserek, i~<;i Ocretlerinin

odendigi gOnO takip eden 10 gOn iclnde, sendikanm bildirecegi banka hesabma yatirmakla
yOkOmlOdOr.I~veren bu i~lemler i<;in,sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

Bu madde uyarrnca yapllan kesintileri gosterir Iisteyi i~veren, sendikaya gonderir.

MAODE 12- SENOiKA YONETiCiLERiNiN i~~iLERLE GORO~MESi :
Sendika yoneticileri i~veren veya vekillerine onceden haber vermek kaydlyla i~ saatleri

dl~mda, i~veren veya vekillerinden izin almak ve i~i aksatmamak ~artlyla, i!?saatleri i<;inde de
Oyelerle gorO~ebilirler. Bu gorO~meler i~veren veya vekillerinin gosterecegi bir yerde yapilir.

MAODE 13- i~YERiNOE ~ALI~MA Bi~iMi :
A- 1~letme bOnyesinde i~<;ikadrolarrnln tespiti ve uygulanmasl, i~ programlarmm tanzim

ve tadili, c;:all~mabi<;imi, i~in icap ettirdigi miktar ve nitelikte i~<;iistihdam etmek, yeni i~<;iallml
veya bo~alan kadrolarrn doldurulmasl gibi i~in ve i!?yerinin idaresine mOteallik yetkiler mevzuata
ayklrr olmamak ~artlyla sadece i~verene aittir. Ancak, bo~alan kadrolarrn doldurulmasl
slrasmda i!?yerinde <;all~makta olan ve niteligi bu i~e uygun olan i~<;ilere oncelik tanlnlr. Aynl
nitelikte birden <;ok i~<;iolmasl halinde kldemi yOksek olana oncelik tamnlr.

Bo!?alan kadrolara ge<;mek isteyen, i~yerinde <;all~an adaylar i~verence tayin edilen iki
ki~i ile i~yerinde <;ah~an i~<;iler arasmdan sendikaca se<;i1ecek iki Oyeden olu~an komisyon
tarafmdan imtihana tabi tutulur. Komisyona i~veren temsilcilerinden biri ba~kanhk eder.

B- Sendika Oyesi i~<;i1er,onaylarr ahnmadan, herhangi bir nedenle memur kadrosuna
ge<;irilemezler.

C- I~veren, i~yerinden her ne nedenle olursa olsun, ayrrlan gemi adam Ina <;all~ma
sOresini ve gorevini gosterir bir beige verir. Gemi adami, bu belgeye c;all~masl hakkmda bir
kaYlt konulmasml yazlll olarak i~verenden isterse, durum ayrrca belgeye ge9irilir.

0- I!?veren yada i~veren vekilleriyle gemi adamlarr arasmda yapllacak hizmet akitlerinin
bi<;im ve i<;erigi 854 saYlh Deniz I~Kanunu hOkOmlerine gore olur.

E- I~veren <;all~tlraca~1 gemi adamlarr ic;in, " Gemi adamlannm Yeterliligi ve SaYlsl
Hakkmdaki Nizamname " hOkOmlerini esas allr. $u kadar ki , yeterlilik dereceleri aym olan gemi
adamlarr arasmda liyakat tercih nedenini olu§turur.
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MADDE 14- DENEME SORESi
lse altnan iscinin deneme surest bir aydir. Bu sure lcinde taraflar hizmet akdini ihbarsrz ve

tazrninatsrz feshedebilirler.

MADDE 15- ASKERLiK HizMETi :
I$<;ininmuvazzaf askerlik hizmeti drsmda manevra veya herhangi bir nedenle silah altrna

alrnrnasi nedeniyle isincen aynlrnasi halinde, bu konudaki mevzuat hOkOmleriuyqularur. Bu
sure icinde i;;<;iyeucreti tam olarak odenir. Aneak bu sure icinde Milli Savunma Bakanlrq:
taranndan isciye bir odernede bulunulursa, bu oderne isverene iade edilir.

Herhangi bir askeri veya kanuni odev dolayrsryla i~inden aynlan i;;ryilerden,bu odevin
sona ermesinden baslayarak iki ay icinde ise girmek iryinbasvuranlan isveren, bos yerlere
oncetikla ve ayru krderndekt emsali i~ryininOeretiile i~e ahr.

Diger hususlarda yasa hOkOmleriuyguJanlr.

MAbIlE 1$.. GOREV SOlOMO, j~ VEi~YERi DEGi~iKliGi
A- Her isyerinde, 0 isyerinln kapsadlgl hizmet dallan ve kadrolara gore, gerekli gorev

dagillmi mevzuata aykin olmamak kaydryla isveren veya vekilince yapiur.
B- Her i~ryi,hizmet akdinde yazth olan veya fiilen r;ah~makta oldugu i~te cahstmhr, I~<;i

fiilen yapmakta oldugu gorevinden sorumludur. Ancak hizmetin zorunlu krldlgl durumlarda
isveren ya da vekilinin yazlh onayi ile daha vasrth bir lste gorev verilen i!;lryilere,goreve devam
ettigi sOrecefiilen yaptlgl i~in kar!;llhglolan Ocretdl~rndaki haklar verilir.

Aynca, i!;lryileri!;lyerii9inde unvanl veya niteligi benzer olan ba;;ka i;;e veya i~verene bagh
Belediye Hudutlan (BOyOk!;lehirBelediye Hudutlan) iryindeki diger bir i~yerine i~verenee
nakledilebilirler. l!;lryilerin Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) dl!;llndaki
i~yerlerine daimi nakJi, i!;l<;ininyazlh nzaslna baghdlr. Ge<;ieisOreyle nakillerde i~<;ininnzasl
ara~rnaz.. f\nCClK~bu sOre Yllda.3 ay. ge~mez. live iiyeri degi~ikligi, hilf bir zaman ceza
mafiiYetindeoI~maz.

C- Ayn iki gemide <;ah~angemi adamlan, birbirlerinin yazlh becayi~ini istedikleri takdirde,
i~verencebir sakrnca gorOlmezse, istekleri yerine getirilir.

MADDE 17- i~SORELERi VE FAZLA CALI~MALAR :
A- a) Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsamrna giren i~yerlerinde Ifah~ma sOresi gOnde 8,

haftada 40 saattir. Pazar gOnOhafta tatilidir.
VardiyalJ <;alJ~mahallerinde .. Postalar Halinde I~<;i C;alJ~tlrrlarakYOrOtOlenl!;llerde

C;all!;lmalaraIIi~kin Bazl Ozel Usul ve Kurallar Hakkrnda TOzOk..hOkOmleriuygulanlr.
C;alJ~magOn ve sOreleri ile i!;le ba!;llama,dinlenme ve bitirme saatleri i!;lingeregine ve

i~yerlerininozelligine gore i~veren tarafrndan tespit edilir ve ilan olunur.
b) Yaptlklan i~ler geregi klsa sOreli <;a1J!;lmaslgerekenler hakkmda ilgili mevzuat

hOkOmleriuygulanlr. Ancak, hizmetin kesif olmadlgl yerlerde bu sOre normal mesai saatlerine
kadar arttlnlabilir

c) I~<;inini~yerinde ve i~verenin emrinde hazlr durumda lfalJ!;lmadange<;irdigizaman i;;
sOresindensaYlllr.

d) 1!;l<;i1ere<;all~ma sOresinin ortalama bir zamanmda mevzuata uygun bir !;lekilde
verilecek ara dinlenmesi (Yemek Paydosu) r;ah~masOresindensaYllmaz.

e) I~yerlerinde vardiyah lfalJ~ma gerekiyorsa vardiyalann tespiti, ba~lama ve biti~
zamanlan ile dinlenme zamanlan i~verence dOzenlenir ve bir gOn onceden i~yerinde Han
olunur.

f) Normal <;ah!;lmasOresinia!;lan9ah~malarfazla 9ah~madlr. Her fazla 9alJ!;lmasaati i<;in,
i~<;iyenormal 9ah~masaati Ocretinin; Ogrenci Yemekhaneleri ve Kantinler MOdOrlOgOi!;lyerinde
% 75, Cerrahpa~a TIp FakOltesi ve Edebiyat FakOltesi i!;lyerlerinde% 100, kapsamdaki diger
i~yerlerinde ise % 50 zamh tutan odenir.
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8- Arastirma Gemileri ( Gemi Adamlan ) Iyin :
a) Gemi adarnlanrun genet bakrrndan ( Liman veya seferde ) normal i~ suresl gunde 8 ve

haftada 48 saattir. Bu sure haftarun i~ gOnlerine esit olarak bolunrnek suretiyle uyqularur.
I~surest gemi adarrnrun isbasmda yall~tlgl veya vardiya tuttuqu sOredir.
Bu i~ sOrelerine, gemi adarrnrun isin ortalama bir zarnarnnda gerekirse sira ile verilecek

bir saatlik yemek ve ara dinlenmeleri dahildir. Gemi adamlanna her 24 saatlik gun devresi
icinde 8 saat aralrksiz bir dinlenme suresi saqlanrnas: zorunludur. Liman seferi yapan ve
limanda bagll bulunan gemilerde calrsan gemi adamlan istedikleri zaman bu izinlerini gemi
dismda gec;irebilirler.

b) I~sOresinin gOnlOk ve haftallk azami hadleri dl~mdaki causmalar fazla calrsrna sayrlir.
Normal i~ gOnlerinde bu kabil cahsrnalar ic;in lsveren, gemi adam Ina her bir saat fazla
cahsmasi ic;in Ocreti, normal Ocretinin saat basma dusen rniktanmn % 50 fazlasiyla oderneyl
kabul eder. lsbu fazla saatlerle calrsma, ulusal bayram ve genel tatil gOnleri veyahut da, hafta
tatili gOnleri yapihrsa, beher saati, normal saat ucretinin % 100 fazlasryla odenir, $u kadar ki,
Gemide fiilen calrsan gemi adamlan bu haktan faydalarurlar.

MAOOE 18 - ARA OiNLENMESi :
a) lsyerinin hie; bir b610mOnde ara dinlenmesi toplam 1 saatten fazla olamaz. Ara

dinlenmesi i~c;ilere nobetlese kullandrnlabllir, Ara dinlenmesi ie;inde i~c;inin cahstmlrnas: halinde
bu sOre fazla cahsma olarak degerlendirilir. Arastirrna Gemileri isyerinde bu konuda mevzuat
hOkOmleri uyqularur.

b) Arastirma Gemileri (Gemi Adamlan) drsmdak! lsyerlerlnde calismakta olan i~c;ilere
gunlOk cahsma sOreleri ic;inde agleden once ve agleden sonra olmak Ozere i~in ortalama bir
yerinde 15'er dakikallk e;aydinlenmesi verilir. Bu sOreler i~ sOresinden saYllrr.

MAOOE 19 - HAFTA TATiLi OCRETi :
Pazar gOnO hafta tatilidir. I~c;ilerin hafta tatili Ocretleri aylrk Ocretlerine dahildir aynca

adenmez
Ancak, i~c;ilerin hafta tatili gOnO c;alr~tlnlmalan halinde, bu gOn ie;in (9ah~madan aldlklan

gOndelik dahil) toplam 3 yevmiye adenir.
I~bu toplu i~ sazle~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde c;ah~an Gemi Adamlanna i~ ba~mda

kaldlklan takdirde hafta tatili gOnO ic;in toplam 3 yevmiye adenir.
Veteriner FakOltesi Uygulama 9iftliginde hafta tatili gOnO c;alr~tlnlan i~c;iye, talep etmesi

halinde ilave 2 yevmiye yerine, mOteakip hafta ic;inde 2 gOn Ocretli izin verilebilir.

MAOOE20 - GECE C;ALI~MA SORESi VE OCRETi :
Gece c;a1r~malarJkonusunda mevzuat hOkGmleri uygulanJr. Ancak, bu toplu i~ sazle~mesi

kapsamma giren i~yerlerinde c;alr~an i~e;ilere c;alr~malannm yansmdan fazlasl veya tamamlnJn
gece sGresine rastlamasl halinde bu sOrelere ait Ocreti % 30 (YOzdeotuz) zamll adenir.
Cerrahpa~a TIp FakGltesi i~yerinde ise i~in yansmdan fazlasmm veya tamammm gece sGresine
rastlamasl halinde i~c;inin bu sGrelere ait Gcreti % 60 (YGzdealtml~ ) zamll adenir.

MAOOE21 - OEVAM OURUMU, C;ALI~ILAN GONLER VE FAZLA C;ALI~MANIN
SAPTANMASI :

Oye i~c;iler, i~yerine giri~ ve C;lkl~ta imza foyOnO imzalarlar. Bu foyleri, idare amirleri
devamh kontrol ederler. I~yerinde Cumartesi gOnG, Hafta Tatili gOnO ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatil gGnlerinde c;ah~ma ile fazla c;alJ~ma,c;ah~manm yapllacagl gGnden bir gOn once
balGm amirinin yazlll istegi ile olur ve i~yerinde ilan edilir.

I~c;iden istenen c;alr~manJn gGn ya da saat sOresini belirleyen bir beige olmakslzln
Cumartesi ve Hafta Tatili gOnO ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil gGnlerinde c;ah~ma ve fazla
c;alr~ma i~c;:idenistenemez.
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Istanbul Universitesi emrinde butunan deniz vasl!<llannda causan gemi acarntannm

pU<lntajlannl 0 geminin kaptan: tutar ve "Seyir Jurnaline uygundur" ibaresini yazarak onaylar,
gerninin seyir jurnali kaptandah basks kisirer tarafmdan tutulamaz. Seyirde ve limanda kaptanm
hareketlerine kimse mudahale edemez. Kaptan geminin tek yetkili amiridir.

@-MADDE 22 - SOSYAL TESisLERDE <;ALI~MA si<;iMi VE OCRETi :
a- Enez Sosyal tesislerinde calisrna bi<;:imive surest Rektbrluk<;:e duzenlenir. Burada

gorevlendirilecek i~yilerin secim: ; ihtiyac; turu ve oraruna gore Rektorlukc;e yapillr.
b- Sosyal tesislerde <;:all~tlnlacak i!?c;ilere isversn sagllk ko~ullanna uygun yeme, yatma,

bannma, dinlenme vs. imkanlan saglar. Buna mukabil i~c;ilerin ucretlerinden kesinti yaptlmaz
c- Enez Sosyal Tesislerine gonderilen i~<;ilere Tesislerde <;all~tlklan her gun icin

ucretlerinden ayn olarak toplu i~ sozle~mesinin 1.6 avmca 822.400.- (Sekizyuzyirmiiki
bindortyuz) TUGun, 2.6 ayrnda ve 896.500.- (Sekizy(j'zdoksanaltlbinbe~yuz) TUGun odenir

Bu edema, toplu i~ sozle~mesinin uc;uncO ve dordOncO altr aylannda Ocret zarnrn.
oranmda ve ocrenn zamlandlgl tarih itibariyle artrnlarak uygulanacaktlr. Bu uygulama sonucu
c'usacak 100.-(yUz)TL'ye kadar olan kOsuratian 100.-(yOz)TL'sine tamamlanacaktlr.

MADDE 23· ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER :
A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri hakkmda ilgili Vasa HOkOmleri uygulamr.
8) Oyeler bu gOnlerde nzalan ile c;all~tlnlabilirler. Aneak, Sagllk ve Veteriner FakOltesi

Uygulama <;iftligi i~yerlerinde i~in ozelligi bu gOnlerde <;all~maYI gerektiriyorsa i~c;inin nzaSIaranmaz.

C) Bu gOnlerde <;all~mayarak izin yapan i~<;ilere bir i~ kar~Illgl olmakslzln Ocretleri tamolarak odenir.

D) Bu gOnlerde tatil yapmayarak <;all~an i~<;ilere <;all~tlgl her gun i<;in toplam 0<;gOndeligi
tutannda Ocret odenir. i~bu toplu j~ soz!e~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde <;all~an gemi
adamlanna i~ba~mda kaldlklan takdirde U!usal Bayram ve Genel TatH gOn!eri i<;in toplam 0<;gOndeligi tutannda Oeret odenir. .

E) Ulusal Bayram ve Gene! Tatil gOnlerinde i~<;inin gOnlOk c;all~ma sUresinden fazla
c;all~ma yapmasl halinde fazla c;a"~llan saatler ic;in bu gOnlere ait Oeretinin saat ba~ma isabet
eden miktan bu toplu i~ sozle~mesinin " I~SOreleri ve Fazla <;all~malar" ba~IIkli 17. maddesinin
(f) bend inde i~yerleri itibariyle tespit edilmi~ alan fazla c;all~ma zam aranlan kadar artlnlmak
suretiyle fazla mesai paraSI odenir. Bu hOkOm Ara~tlrma Gemiferi i~yerinde (gemi adamlanic;in) uygulanmaz.

MADDE 24 • YILLIK OCRETLi iziNLER :
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f- I!?e;:ininyrlhk askerlik yoklarnas. halinde 1 gun, ucretf mazeret izni verilir.
g- lscilere. zorunlu ihtiyaclanrn kcrstlarnalanru teminen yrlda ue;:gune kadar, ucretli

mazeret izni verilebilir.
B) Diger Izinler :
a- Kadrn uyenin dogum yaprnasi halinde ilgili mevzuat hukmu uyoularur.
b- lsveren gemilerdeki hizmet rnuddef 1 YIII gee;:mi~olmak sarnyla gemi adarnlanna;

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

c- Baslmevinde, kursun eritme islert, i~ saatleri drsmda yapihr. Eritme i~lemi yapan
isciye, ertesi gun, Ocretli izin verilir.

C) Bu toplu i~ sozlesrnesl kapsarnmda calisan gemi adarnlanrnn baglama Iimanlan
drsinda (Istanbul-Gokc;:eada) gemi ile gittiklerinde tekrar merkezlerine donu~te sefer ic;:inde
gec;:en hafta tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram izinleri kar~lIlgl kendilerine, donO~lerinde
Ocretli izin olarak verilir.

MAOOE26 - OCRETOOEMEZAMANI :
Bu konuda 289 sayih Kanun hOkmOnde Kararname hOkOmlerine gore isfem yapihr.

Oderne gOnOnOntatile denk gelmesi durumunda, bir gOn once cdeme yaprhr.

i
I
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MAOOE27 - OCRET ZAMMI

A) iYiLE~TiRME

01.01.2003 tarihinde isyerinde cahsmakta olan i~c;:iferden, 31.12.2002 tarihi itibariyle
almakta olduklan gOnlOk ciplak Ocretleri 13.333.333.- TUGOnOn altmda olan i~c;:ilerin,Ocretleri
13.333.333.- TUGOn dOzeyine yOkseltilecektir.

S) SiRiNCi ALTI AY ZAMMI
01.01.2003 tarihinde isyerlnde c;:all~makta olan i~c;ilerin, 31.12.2002 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk crplak Ocretlerine (Iyile~tirmeden yararlanan i~c;ilerin, A ftkrast ile
olusan Ocretlerine) 01.01.2003 tarihinden gec;:erli olmak Ozere % 5'in (YOzdebe~) altrna
dO~memek kaydlyla 1.833.333.-TUGOn zam yapllacaktlr.

C) iKiNCi ALTI AY ZAMMI
01.07.2003 tarihinde i~yerinde <;all~makta olan i~<;ilerin, 30.06.2003 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk C;lplak Ocretlerine 01.07.2003 tarihinden ge<;erli olmak Ozere % 9
(YOzdedokuz) oranmda zam yapllacaktrr.

D) O~ONCO ALTI AY ZAMMI
01.01.2004 tarihinde i~yerinde c;all~makta olan i~c;:ilerin, 31.12.2003 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk <;Iplak Ocretlerine 01.01.2004 tarihinden gec;erli olmak Ozere % 5
(YOzdebe~) oranrnda zam yapllacaktlr

Ancak, T.C. Ba~bakanllk Devlet Istatistik EnstitOsOnOn 1~94=100 Temel Y,II, Kentsel
Yerler TOketici Fiyatlarr TOrkiye Geneli Haziran 2004 indeks say,smm, Arallk 2003 indeks
say,s,na gore degi~im oranlnrn % 5'i a~masl halinde, a~an klsmln O,80'i DordOncO Altl Ay
Ocret Zamml oranrna ilave edilecektir.

E) OOROONCOALTI AY ZAMMI
01.07.2004 tarihinde i~yerinde c;a"~makta olan i~c;ilerin, 30.06.2004 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk C;lplak Ocretlerine 01.07.2004 tarihinden gec;erli olmak Ozere % 5
(YOzdebel?) oranmda zam yaplJacaktlr.

Ancak, T.C. Ba:}bakanllk Devlet Istatistik EnstitOsOnOn 1994=100 Temel Y,III Kentsel
Yerler TOketici Fiyatlarr TOrkiye Geneli Arallk 2004 indeks say,smrn, Haziran 2004 indeks
saYlsrna gore degi:}im oranmm % 5'i a:}masl halinde, a~an oranm tamaml 01.01.2005
tarihinden gec;erli olmak Ozere i:}<;ilerin 31.12.2004 tarihindeki gOnlOk C;IP3ocretierine zam
olarak uygulanacaktrr.
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F) lsbu toplu i~ sozlesrneslmn yurOrlOk tarihinden soma lse giren iscilerden deneme

sOresini dolduranlara, ise girdikleri tarihle i~e girdigi dbneme ait ucret zarnrmnrn uygulama tarihi
arasrnda ge<;en her tam ay icin, ucret zamrru 1/6 orarunda eksiltilerek uyqulamr.

Aneak bu uygulama sebebiyle ise yeni girenlerin ucreti ayrn nitelikteki krdernli iscilerinOeretini ge<;emez.

MADDE28 - i~ RisKi, MAKAMTAZMiNATIVE SEFERPRiMi :
A) Bu toplu i~ sbzle~mesinin kapsarrunda bulunan i~<;ilere (B bendinde sayilanlar haric)

mOktesep hak olmamak ve baska bir bdemeyi etkilememek kaydryla a~aglda dOzenlenen
gruplardaki gorevlerde <;all~tlnlanlara her ay belirlenen miktarda I~riski tazrninatr oderur. 8u
bdemeden 1 ay i<;inde 3 gOne (3 gun dahil) kadar ucretn izin ve istirahat hallerinde kistyapnmaz.

1. GRUP: Sorumlu Yonetici (MOdur vb.)
1.6 Ay: 48.911.000.- (KlrksekizmilyondokuzyOzonbirbin) TUAy
2.6 Ay: 53.313.000.- (ElliO<;milyonu<;yOzonO<;bin)TUAy

2. GRUP: ldare Amirleri
1.6 Ay: 41.085.000.- (Klrkbirmilyonseksenbe~bin) TUAy
2.6 Ay: 44.783.000.- (KlrkdortmilyonyediYOzseksenOe;bin) TUAy

3. GRUP: Ahctbaslan, Matbaa Calrsanlarr, Ustabastlar, GOverte Lostromalan, Makine
Lostromarr, Balrkct Reisler.

1.6 Ay 33.261.000.- (OtuzO<;milyonikiyOzaltml~birbin) TUAy
2.6 Ay 36.255.000.- (OtuzaltlmilyonikiyOzellibe~bin) TUAy

4. GRUP: Ahe;lba~1 Yardimcrlan, Birim Amirleri ($efler), Ustalar, Teknik Elemanlar,
Teknisyenler, Laborantlar, Diger 'Gemi Adamlan, Ballkyllar,

1.6 Ay 29.348.000.- (YirmidokuzmilyonOyyOzklrksekizbin) TUAy
2.6 Ay 31.990.000.- (OtuzbirmilyondokuzyOZdoksanbin) TUAy

5. GRUP: A~e;llar, BOro Elemanlan, $oforler, Hastabaklcllar, Bula~lke;llar, Usta
Yardrmcilan, Satrnalmacrlar, Traktor ve Tanm Makinalan Operatorlarl, Kasaplar, Hayvan
Baktcrlan, Tasryrcuar

1.6 Ay 25.435.000.- (Yirmibe~milyondortyozotuzbe~bin) TUAy
2.6 Ay 27.725.000.- (YirmiyedimilyonyediyOZYirmibe~bin) TUAy

6. GRUP: Garsonlar, Kantinciler, Bahcivanlar, Beke;iler, Diger 1~e;i1er,
1.6 Ay 21.522.000.- (Yirmibirmilyonbe~yOzyirmiikibin) TUAy
2.6 Ay 23.459.000.- (YirmiOe;milyondortyOzellidokuzbin) TUAy

Bu odemeler, toplu i~ sozle~mesinin Oe;OncOve dordOncO altl aylannda Ocret zamml
oranrnda ve Ocretin zamlandlgl tarih itibariyle artlnlarak odenecektir. Hesaplamalarda 1000.
(bin)TL'ye kadar olan kOsuratlar 1000.-(bin)TL'ye tamamlanacaktlr.

B) Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsamrnda bulunan ;
- Gemi Kaptanlarr ve <;arke;lba~llara (Ba~ Makinist) ayIJk ylplak brOt Ocretlerinin % 50(YOzdeellisi)

- GOverte ve Makina 1.Zabitlerine (2. Kaptan ve 2. <;arkyl) ayIJk 91plak brut ucretlerinin %35 (YOzdeotuzbe~i)

- GOverte ve Makina Zabitlerine (3.Kaptan, 3. <;arke;l) ayIJk e;lplak brOt Ocretlerinin % 25(YOzdeyirmibe~i)

tutarrnda her ay brOt makam tazminatl Odenir. Bu odeme mOktesep hak te~kil etmez ve
ba~ka bir Odemeyi etkilemez. Bu odemeden 1 ay ie;inde 3 gOne (Oe;gOn dahil) kadar Ocretli izin
ve istirahat hallerinde kist yapllmaz.
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'. C) Rektorluge bag" Arastirrna Gemilerinin seferde olduqu gunlerde; (iilen gemide
bulunan gemi adamlanna Iazla cahsrna ucreti odenrnediqi hallere munhasir olmak ve baska bir
oderneyi etkilememek kaydiyla her gun icin toplu i~ sozlesrnesinin 1. 6 ayinda 1.180.900.
(Blrrrulyonyuzseksenblndokuzyuzj TUGun, 2. 6 ayrnda 1.287.200.- (Birmilyonikiyuzseksenyedi
binikiyuz) TUGun sefer primi odenlr. Geminin limanda bagll olduqu gunlerde ise, fiilen gemide
bulunanlara bu odernenin 1/2'si tutarrnda sefer primi odenecektir.

Bu odeme, toplu i~ sozlesrneslnin u'tuncu ve dorduncu alt. aylannda ucret zarnrru
orarunda ve ucretin zarnlandrqr tarih itibariyle artrnlarak uyqulanacaktu. Bu uygulama sonucu
olusacak 100.-(yuz)TL'ye kadar olan kusuratlan 1OO.-(yuz)TL'sine tamamlanacaknr.

MADDE 29 - SOSYALYARDIM :
Toplu i~ sozlesrnesl kapsarrunda bulunan i~c;ilere sozlesmantn birinci altl ayrnda her ay

40.000.000.-(Klrkmilyon) TL, ikinci altr ayrnda ise 45.000.000.- (Ktrkbesrnilyon) TL sosyal
yardirn odenir.

Bu oderne, toplu i~ sozlesrnesinln uC;Oncu ve dcrouncu altl aylannda ucret zarnrru
oranrnda ve Ocretin zamlandlgl tarih itibariyle artmlarak odenecektir, Hesaplamalarda 1000.
(bin)TL'ye kadar alan kOsuratlar 1000.-(bin)TL'ye tamamlanacaktir.

Bu yardtmm odenmesinde her tOrlO Ocretli izinler He i~ kazast ve meslek hastahklan
sebebiyle istirahat halleri ve bir aYI asmayan diger istirahat hallerinde kistelyevrn yapurnaz.

MADDE 30- iLAVE TEDiYE VE iKRAMiYE :
Bu toplu i~ sozlesrnesl kapsamrna giren isyerlertnde cahsan i~<;:ilere6772 Sayth Yasaya

gore Have tediye verilir. Aynea, yasada ongorOlen sartlara gore Haziran ve Eylul aylannrn ilk
haftasrnda odenmek Ozere 30' ar gOnlOk Oeretleri tutarrnda iki ikramiye daha verilir.

MADDE 31 - BiLDiRiM SORELERi :
Hizmet akdinin sana erdirilmesi halinde bildirim sOreleri a~agldaki gibidir.
I~yerinde hizmet sOresi ;
a- 6 aya kadar olan i~<;:iye3 hafta ,
b- 6 aydan 18 aya kadar olan i~<;:iye5 hafta ,
c- 18 aydan 36 aya kadar olan i~<;:iye7 hafta ,
d- 36 aydan fazla olan i~<;:iye10 hafta, Edebiyat ve Fen FakOltesi i~yerlerinde <;:all~anlar

ic;in20 hafta,
onceden bHdirimde bulunulmasl ~arttlr.
Toplu I~ sozle~mesinin kapsamrna giren iliyerlerine 01.01.1988 tarihinden sonra giren

i~<;:ilereKanunda yazllr sOreler uygulanrr. Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamrna giren i~yerlerinde
<;:alr~angemi adamlannrn ihbar onelleri, geminin seyir durumunda mOkerrer liman degi~tirdigi
takdirde ilk ugrayacagl limanda geminin emniyet altlna alrnmasrndan sonra ba~lar. I~veren
gemi adamrnl gem inin bagll oldugu limana kadar gotOrOr. Gemi adamrnln Oereti, geminin bagll
bulundugu limana kadar odenir.

MADDE 32 - KIDEM TAZMiNATI :
Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsamrnda bulunan i~yerlerinde kldem tazminatrna esas gOn

saYlsl 40 gOndOr. Ancak 01.01.1986 tarihinden sonra i~e girenler i<;:inyasal sOreler uygulanlr.

MADDE 33 - YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI :
A) Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamrna giren i~yerlerinde <;:all~ani~<;:ilere( Gemi Adamlarr

hari<;:) fiilen c;alr~tlklan her gOn ic;in doyurueu nitelikte bir egOn , c;all~ma ~artlan ve sOresi
gerekli klltyor ise iki egOn, Cerrahpa~a TIp FakOltesi i~yerinde yatan i~<;ilere 0<; egon yemek
verilir.
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B) Sosyal Sigortalar Kurumu Hast.Jnelerinden annan doktor raporuna dayanarak perhize

tabii olouktann: belgeleyen ve i~ icabi yemek yiyemeyen i~c;:iler ile Ramazan ayrnda oruc;:
tutanlara cahstrklan her gOn icin toplu i~ sozlesmesmm 1.6 aymda 1.957.000.- (Birmilyondokuz
yOzelliyedibin) TL./GOn., 2. 6 ayinda 2.133.200.- (lkimilyonyOzotuzOC;:binikiyoz) TL.lGOn yemek
paras: Odenir.

Bu oderne, toplu i~ sozle~mesinin OC;:OncOve dordOncO aln aylannda Oeret zarnrm
oramnda ve Ocretin zamlandlgl tarih itibariyle artmlarak uyculanacaknr. Bu uygulama sonucu
olusacak 100.-(yOz)TL'ye kadar olan kOsuratlan 100.-(yOz)TL'sine tamamlanacaktlr.

C) Bu. toplu i~ sozlesmasinlr, kapsarruna giren gemi adamlarrna lase Tespit Kurulu
Kararrna gore yemek parasr cdenlr. Bu iscilere sefere c;:rkr~larrnda, sefer gOnO kadar, laseavansi verilir.

D) Gemi adamlarrna ve Balrkc;:rlaraKasrrn, Arahk, Ocak, ~ubat ve Mart aylarrnda 100 gr.
helva ve 250 gr. kuru uzum verilir.

MADDE 34 - GiYiM VE KORUMA MALZEMESi YARDIMI :
A) I~c;ilerin, i~yerinde i~in gereklerine gore giymek zorunda olduklarr yazllk ve kr~llk i~

elbiseleri ( Elbise, ayakkabr, pantolon, gomlek vb.) i~veren taratmdan verilir. I~ elbiselerinin
alrrnrnda sendlkarun gorO~o ahrur.

I~c;:ilerhizmet gorOrken i~ elbiselerini giymek zorundadrr.
Yazlrk i~ elbiseleri Nisan, kr~llk i~ elbiseleri Ekim aYI ic;:indeverilir.
8) lsveren, sagllk ihtiyac;:larrna uygun olarak i~c;:i1erinc;:all~tlklarr islere gore cizrne, 3 YII

miatll deri ceket, bulasrk eldiveni, yagmurluk, musarnba onlOk temin eder.
C) lsyerindsn aynlan i~c;:i,kullanllabilecek durumda olan i~ elbisesi, ayakkam ve koruyucu

esyalan i~verene iade etmek zorul)dadlr.

D) Gemi adamlarrna i~in geregi olarak bu toplu i~ sozle~mesine ekli cetvelde yer alangiyim e~yalarr verilir.

E) I~yerlerinde banyo ve lavabolarda yeteri kadar sabun bulundurulur. BOton i~c;:i1ereYllda
iki adet yOz havlusu ve bir adet banyo havlusu verilir. ~ahsi temizlikleri ic;:ingemi adamlarrna 15
gOnde bir kilogram, Cerrahpa~a Trp FakOltesi i~yerinde c;:alr~ani~c;:i1ereayda 1 kg. beyaz sabunverilir.

MAODE 35 - HASTALIK OURUMU VE SiGORTA OOEMELERiNi TAMAMLAMA :
I~c;:ininhastalrgr sebebiyle S.S.K. Saglrk Kurulu~larrndan 2 gOnden fazla istirahat almasl

halinde i~c;:ininOcreti tam olarak odenir. I~c;:iyeS.S.K. taraflndan odenen gec;:ici i~ goremezlik
odenegi, istirahatr mOteakip bir hafta ic;:inde evrakr i1e birlikte i~verene odenir. Cdenmedigi
takdirde bir sonraki aym Ocretinden kesilir.

MAODE 36 - OZEL OURUMLARA iLi~KiN SOSYAL YARDIMLAR :
Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamma giren i~c;:i1erin,
a)Toplu i~ sozle~mesinin 1. 6 ayrnda evlenmeleri halinde 39.357.000.- (Otuzdokuzmilyon

Oc;:yOzelliyedibin)TL., 2. 6 ayrnda evlenmeleri halinde 42.900.000.- (KlrkikimilyondokuzyOzbin)
TL. evlenme yardlml ,

b)Toplu i~ sazle~mesinin 1,6 ayrnda c;:ocugunun dogmasr halinde 19.680.000.- (Ondokuz
milyonaltryOzseksenbin) TL., 2. 6 aymda dogum yapmasr halinde 21.452.000.- (Yirmibirmilyon
dortyOzeliikibin) TL. dogum yardrmr ,

c) Toplu i~ sazle~mesinin 1. 6 ayrnda Ana, baba, e~ ve c;:ocuklarrnrn alOmO halinde
i~c;inin kendisine 59.035.000.- (Ellidokuzmilyonotuzbe~bin)TL 2. 6 aymda alOmO halinde
64.349.000.- (Altml~dartmilyonOc;:yOzkrrkdokuzbin) TL. alOm yardlml,

d) Toplu i~ sazle~mesinin 1. 6 aYlnda I~c;:inin kendisinin alOmO halinde yasal
mirasc;:rlarrna 98.388.000. (DoksansekizmilyonOc;:yOzseksensekizbin)TL., 2. 6 aymda OIOmO
halinde yasal mirasc;rlarrna 107.243.000.- (YOzyedimilyonikiyOzklrkOc;:bin) TL. OIOmyardlml,

C?
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e) Toplu is sozlesrnesuun 1. 6 ayinda lscimn I:;;kazasi veya meslek hast<JIIQInedeniyle

olu.nu halinde yasal rnirascilanna 157.421.000.- (YuzelliyedimilyondbrtyOzyirmibirbin) TL, 2. 6
aymda blumu halinde yasal rnirascuanna 171.589.000.- (YOzyetmi:;;birmilyonbe:;;yuzseksen
dokuzbin) TL. olurn yardrrru,

isverence yapihr.

Bu bdemeler, toplu i:;; sozlesrnesinin ucuncu ve dorduncu alt: aylannda ucret zarnrru
oranrnda ve ucretin zarnlandiq: tarih itibariyle artrrilacak ve evlenme, doqurn ve olurn olayinm
oldugu sozlesrne dilimine tekabul eden tutar Ozerinden bdeneeektir. Bu uygulama sonueu
olusacak 1OOO.-(bin)TL kusuratlan 1OOO.-(bin)TL'srna tamamlanaeaktlr.

f) Gemi Adamlarrna, geminin batrnast veya yangrn gibi sebeplerle hasara ugramasl
halinde veya zayi olan esyasrru karsuamak Ozere olaym toplu i~ sozlesmesinln 1. 6 ayrnda
vukuu bulrnasi halinde 8.856.600.- (SekizmilyonsekizyOzellialtlbinaltIYOz)) TL.-, 2. 6 aymda
vukuu bulmasi halinde 9.653.700.- (DokuzmilyonaltlyOzelliOc;:binyediyOz) TL., nakdi yardrrn,

g) Yanqin, sel, deprem veya benzeri dogal afetlere ugramasl halinde olaym toplu i$
sozlesmesiom 1. 6 ayinda vukuu bulmas: halinde 8.856.600.- (SekizmilyonsekizyOzeilialtl
binaltryuz) TL., 2. 6 ayrnda vukuu bulrnasi halinde 9.653.700.- (DokuzmilyonaltlyOzelliOc;:bin
yediyOz) TL. sosyal yardirn,

i~verence yapihr.

Bu tide meier , toplu i~ sozlesrneslnln O<;OncOve dtirdOneO aln aylannda Ocret zamrm
oranrnda ve Ocretin zamlandrq: tarih itibariyle artmlarak uygulanacaktlr. Bu uygulama sonueu
olusacak 100.-(yOz)TL'ye kadar olan kOsuratlan 100.-(yOz)TL'sine tamamlanacaktir

MADDE 37 - VASITA YARDIMI :
lsveren, i~<;ilerin lse geli~' ve gidi~lerini saglamak Ozere Belediye toplu ta~lm kartl veya

bu mahiyetteki kartrn 1 aya isabet eden bedelini net olarak tider. Ancak, i~e yeni giren i~<;ilere
bu tideme i~e girdigi ayl takip eden ayba~lndan itibaren yapllacaktlr. Aynca 1 ayl a~mayan (30
gOn dahil) Ocretli izin ve istirahat hallerinde kist yapllmaz. Veteriner FakOltesine bagll <;iftlikte
<;all~an i~<;ilerin Esenyurt'tan <;iftlige geli~-gidi~leri i~verence temin edilen vasltalarla saglanrr.
Bu uygulama i~<;ilerin kart bedelini almasrnl engellemez.

MADDE 38 - AVANS :
I~<;ilere istedikleri takdirde hak edilmi~ olmak kaydlyla ve takvim aylnrn son gOnO ayllk

Ocretinin % 50 ' si oranrnda avans verilir.

MADOE 39 - YOLLUKLAR :
Bu konuda BOt<;eve Harclrah Kanunu hOkOmleri uygulanrr.

MADOE 40 - DisiPLiN KURULU, GOREVi VE ~ALI~MA OOZENi :
Disiplin Kurulu, Ba~kanl Oniversitenin tigretim Oyelerinden biri olmak Ozere i~verenin

se<;ecegi 2 asil, 2 yedek Oye ile sendikanrn se<;ecegi biri i~yerinde <;alr~an i~<;i, digeri
sendikanrn yetkilisi olmak Ozere 2 asil, 2 yedek Oyeden olu~ur

ASII Oye mazereti dolaYlslyla i~yerinde bulunmadlQI hallerde yedek Oyekurula katllrr.
Tarafiar bu kurula sec;ecekleri aS11ve yedek Oyelerini toplu i~ stizle~mesinin imza

tarihinden itibaren bir ay i<;inde birbirlerine bildirmek zorundadlrlar. j
I~veren bizzat tespit ettigi, tetkik ve tahkiki icap etmeyen hallerde disiplin cezasrnl ( Ihra<; •

cezasl haric; ) kendisi uygular.Bunun dl~lndaki hallerde meseleyi disiplin kuruluna intikal ettirir. t
Disiplin Kurulu i~verence intikal ettirilen konularr, mevzuat, tamim ve emirler ile i~bu toplu

i~ stizle~mesinin hOkOmleri uyannea inceleyerek karar allr.
Disiplin Kurulu i~verenin IOzum gtirdOgO hallerde toplanlr. Kurul Ba~kanl taraflndan

yapllacak <;agn 2 gOn once Oyelere duyurulur. Bu c;agrrda toplantl yer, gun ve saati belirtilir.
Toplantl kurul ba~kanl taraflndan Onceden bildirilen gOnde mevcut uyenin i~tiraki ile

yaprllr. Kurul en az Oc; Oye ile toplanlr. Ancak, i~verenin yazlll c;agnslna ragmen i~<;i
temsilcilerinin toplantlya katllmamasl halinde kurul iki Oye ile toplanrp karar alabilir. Oylarrn e$it
olmasl halinde Ba~kanrn bulundugu taraf c;ogunlugu saglar.
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Kurul karar vermek ic;in her turlu delili toplar, ilgili i~C;iyidinleyerek savunmaslnl sur.

Yapilan yazrh tebligata ragmen davete icabet etmeyen ilgili hakkmda glyaben karar verilir.
Kararlar ilk toplantrdan itibaren 6 i~gunu ic;indeverilir.

Alman kararlar i~veren veya isveren vekilince onaylarur ve kesinlesir. I~veren, cezalan
hafifletebilir. lslenen fiilde; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden fazlasma aykrn
hareket edildigi saptanlrsa, uygulanacak cezalann en agln, cezalar ayru ise bir ust derecenincezasr uygulanlr.

Ekli ceza cetvelinde yer almayan disiplin suclan icin: disiplin kurulu fiilin niteligine gore
cetveldeki mueyyidelerinden birine kiyasen degerlendirme yapar ve buna gore karar anr.

MADDE 41 - DisipLiN CEZALARI :
Disipline uymayan i~c;ilerei~ledikleri fiillere gore ekte sosternen cezalar verilir. Aym fiilin

bir Yll ic;indetekran halinde fiilin kar~lsmdaki tekrar sayisma gore gosterilen cezalar uygulanlr.
Bu cezalar fiilin aglrllk derecesi ve tekrar sayrsrna gore ihtar, Ocretkesintisi ve ihrac;tlr.

I~ Kanunu'nun 25. maddesine gore i~ine son verilen i~c;ininson verme nedenleri yazu.
olarak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlanna kar~I, yargl organlna basvurrna hakk:sakhdir.

MADDE 42 - iziN KURULU :
Bu toplu i~ sozle~mesi kapsammda yer alan her i~yerinde I~ Kanunu uyarrnca hazlrlanan

Ydhk Ocretli Izin Yonetmeligine gore, Izin Kurullan olu~turulur.
Izin kurullan Toplu I~ Sozle~mesi ve Yonetmelik hOkOmierineuygun olarak YIIIJkOcretliizinleri dOzenier.

MADDE 43 - i~ SAGLlGI VE GOVENLiGi KURULU :
Toplu i~ sozle~mesi kapsamlnda yer alan her i~yerinde I~ Kanunu uyarrnca hazlrlanan

1~C;iSagllgl ve I~GOvenligi 'TOzOgOhOkOmierininuygulanmasml saglamak ve denetlemek
amaclyla I~Sagllgl ve GOvenligiKurulu olu~turulur.

MADDE 44 - iHALELi i~LERDE ~ALl~AN i~~iLER :
Bu konuda mevzuat hOkOmleriuygulanrr.

MADDE 45 - TOPLU i~TEN ~IKARMA VE i~ GOVENCESi
Bu konuda yasa hOkOmieriuygulamr.

MADDE 46 - TARAFLARIN i~BiRLiGi
I~yerini ya~atmak, istihdaml kolayla~tlrmak ve artirmak amaclyla c;aIJ~ma hayatlmlzl

dOzenleyen mevzuatta esneklik saglayacak dOzenIemeier gerektigi konusunda tarafJarmutablktlrlar.

Bu nedenle tarafJarbu toplu i~ sozle~mesinin yOrOriOksOresi ic;indeesneklik konusundabirlikte c;ali~maYIplanll bir ~ekilde sOrdOrecekierdir.

GE~ic; MADDE 1 : YARARLANMA
Sozle~menin yOrOriOk(ba~IanglC;)tarihi ile imza tarihi arasmda i~yerinden bagll olduklarr

kanunla kurulu kurum ve sandlklardan ya~IIIJk,maiullOkveya emeklilik ayllgl almak veya toptan
odeme almak amaclyla aynlanlar ile muvazzaf askerlik nedeniyle aynlanlara ve 1475 saYl1i
yasanrn 13. maddesi ile (4857/17.Md.dahil) aynl kanunun 17. maddesinin II numaraIJbendinde
gosterilen sebepler dl~rnda (4857/25-11Md.dahil) i~veren tarafmdan ve aynr yasanrn 16.
maddesi geregince (4857/24. Md.dahil) i~C;i tarafmdan hizmet akdi sona erdirilenlerin
kendilerine, olenlerin kanuni mirasC;IIanna, talep etmeleri halinde yOrOrlOktarihi ile i~ten
ayrrld'g, veya olOm tarihine kadar olan sOreic;intoplu i~ sozle~mesi farklarrna ili~kin bOtOnhak
ve alacaklarr bu sozle~mede belirlenen miktarlar Ozerinden hesaplanarak daha once
odenenlerin mahsubu yapllmak suretiyle odenir.

cp
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GE<;ici MAOOE 2- : FARKlARI OOEME ZAMANI
Bu toplu i~ sozle~mesinin birinci atn ayl'k doneminde olu~acakOcret ve diger turn

odemelere iIi,kin sozle,me farklan donem il'inde odenmeyecek; bu farklar loplu i,
Sozle~mesinin13. aY1n1nsonunda odenecektir.

Ancak, Gel'ici 1. Maddeden yararlananlar i/e sozle,menin irnzasi larihinden sonra
herhangi bir nedenle hizmel akdi sona erenlere, varsa sozle,me farklan hizmel akdinin sona
erdigi larih esas ahnarak 13.aym sonunu beklemeksizin kendi/erine veya kanuni mirasl'llar/naddenir

GE<;ici MAOOE3_

Bu toplu i, sOzle,mesinin " YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI" i/e "OlEL
DURUMLARA ILI~KIN SOSYAL YARDIMLAR" ba,llkIJ maddelerinde belirlenen yerumiklarlar,
toplu i~sozle~mesinin imzaslnl takip eden ayba~'ndan itibaren ba~lanacaktlr.

Bu toplu i, s6zle,mesi 46 ASII, 3 Gel'ici Madde ve 2 Ek'ten ibaret olup, taranarca15.08.2003 tarihinde imzafanm'~tlr.

KAMu-is ADINA
TEZ KOOP-is ADINA

SADIKOlBEN _~

HOSEYIN HAMUR~

ISMAIL KINI~

FIKRETOMAK

HAKAN TOPALOGLU ~~?2~.-?

HULUSI UGURCAN

RASiA OZKARACA

TUNCER KOCAK

ASLI VEZNECIOGLl..(6)~:Q(""l

SOLYAAKSULUT ~

F. SERDAR ERMAN

BURCU GOLLO_b_
OZCANAYDIN

11
ABDURRAHMAN TETIK ~

~OKRO CIDAL

ADEM YALCIN

RECEP VERGOL

SALMAN BAL "1 (_ .,- /)_~ .

CAHiTTURAN ~ ~

DR. NACI ONSAl l'elJA/,.1 (\
ABDULLAH KAHRAMAN W nDlI1.¢(ttCtA.J
SELAHA TTIN BEDIR c:

AV. HALIL OSTONDA~~

ADNAN SARIDOGAN

S.AYDINARIK 94~
MEVLOT SARI

AV.FILll~

VEHBI ~AV::A {;;;k,'-'-I;v\._.~
I
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( istanbul Universitosl 15.08.2003 tarlhl! Toplu I~SOzlo~meslimz. say!.sl deVamldlr.)

MUSTAFA ERDOCAN )J.~~r;:. 'S
ISMAIL OZACAR

RAMAZAN $AHIN

AHMET $AHINOGLU ~

M. ALI DEMIR

BURHAN VERGOL

ADNANKOSE~~~~

AHMET SE<;KIN

MURATAGYOL

NAMIK USAL.-- J/tJr!
DURAN ER

MEHMET OZDEMIR ,

YOKSEL' GOYDAG

KADEM KURU
I

MEHMq BA$AlI ;{) ! _
t.AaQ.., C--ALlP-u ~ ~
Abd.J[(:~I~L\tl ~\
4~",,,-v (..rL.~~ ~Ii,~~
~ AOlbul.1i .
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EK:1GEM; ADAMLARINA VER;LECEK "ZAr; VE DEM;RBA~ E~YA" CETVELi

KAPTAN, LOSTROMO, I\IAKiNisT
E~YANIN CINSI

KULLANMA_§_EKLl MIADIHizmetli elbisesilK~lk~aZll'1 Zati
6'!lHizmetli Paltosu

Zati 18 C!ti3 k!.ilj§_b~1 Elbisesi lK~I'1 Zati
6'!l_!§_b~1ElbisesilYazllk_2 Zati 6 a_ylska~n

Zati
6~Lastik_£izme v~a Bot

Zati 12 a_yYOn_£_ora_E_
Zati 3 a_yTrel'}£kot
Zati 2 k~YOn KazaklKOIIl!l
Zati 24 a_yKOrklODeri ve'ya YOn Ba.§Jlk Zati 12 ~~C!2_ka1B~az Vinilek~ Zati 12 ~Iitulumu
Zati

6 a_tiKa_.e.tanHar!£lFrenk Goml~i
Zati

6~Havlu
Zati 6 a'yDeri Gocuk
Zati 36 ~

USTA GEMici-GEMiCi-Mi<;O_ YAGCI-SiLici VE BALIKCI-A~CI

~YANIN CINSI
KULLANMA_§_EKLI MIADIHizmetli ElbisesilK~lk,Yaz"'1 Zati 6 a_yHizmetli Paltosu lZabitan Kum~ Zati 18 ati3 k!.ilj§_b~1 ElbisesilK!i.llk,Yazllk_l Zati

6~YOn_£_orC!2_
Servis 3 a'yLastik_£_izmevey_aBot
Zati 12~Gemici M~ambasl
Zati 12~YOn Kazak lKollul
Zati 24 a_yKOrklODeri ve_y_aYOn Ba~lk Zati 12 a_y~C!2_kaIGemic!2. Zati 12~Deri Eldiven Uzun
Servis 12~lska~n
Servis

6~Frenk Goml~
Servis 6 a_yHavlu
Servis 6C!i'_Be_yazQnlOk
Servis 6 a_yBe_yazKe_Q
Servis 6C!Y_Deri Gocuk
Servis 36 a'y

C?
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EK2

CEZAYI GEREKTIREN HALLER

CEZALAR Tekerrilr Savrst Gore
1 2 3 4 5

1- 30 gGn lcinde 2 defadan fazla 10 dakikaya lhtar 1 G. 2G 3G.

kadar olan gecikmeler.
2- Birinci madde ile disiplin kuruluna bir yilda G~ 3 G. lhrac

defadan fazla sevk edilmek .
3- 30 gGn iclnde izinsiz ve mazeretsiz bir gGn ise 1 G. 2G. lhrac

Igelmemek.
4- Izinsiz ve mazeretsiz ardi ardina iki gGn veya bir
ay lcinde iki defa herhangi bir tatil gGnGnden lhrac
sonraki i~ gGnGi~e gelmemek.
5-1$ saati bitmeden izinsiz gitmek, lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac

6- Hasta olmadlgl halde kendisini hasta
gostermek. lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac

7- lsyerine sarhos gelmek, isyerinde veya i~
esnasinda alkoliG i~ki veya uyusturucu madde lhrac

kullanmak.
8- 1~saatinde yaprnasi gereken isi yapmayarak Ihtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac

ozel islerle rnescul olmak.
9- lsyerine ait malzeme, vasrta alet veya sahislan Ihtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac

ozel islerinde kullanmak .
1O-I~ saatinde ozel ziyaretlerde bulunmak veya Ihtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac

izin almadan zivaretci kabul etmek.
11-1§ saatinde etraftru rahatsiz edecek sekilde lhtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac

baglrarak konusmak veya sarki soylemek.
12-ls saatinde uvurnak. Ihtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac

13-I~yerinde veya i~ esnasmda amirlerine hakaret
lhracetmek veya amirlerini tehdit etmek ve i~

esnasmda amirlerine fiilen tecavGz etmek.
14-I~yerinde veya i§ esnasmda isyeri
mensuplanna i§ sahiplerine kaba muamelede lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac

bulunmak.
15-Amirleri tarafmdan verilen i$leri yapmamak . 2G. 3G. lhrac

16-Amirleri tarafmdan i§~i sagllgml ve i~ emniyetini
ihlal etmemek kaydryla verilen qorevle ilgili emir ve
isleri yapmamaya arkadastanru kl§klrtmak ve 3G. lhrac

yaptJrmamak.
17-Kendisine verilen i§i yapmadlgl halde yapml~ 2G. 3G. lhra<;:

I gibi gostermek.
18-Gizli tutulmasl gereken goreve mGteallik slrlan ihra<;:

ifsa etmek.
19-I~yerinde kavga «Ikarmak veya kavga 3G. Ihra<;:

i clkmasma sebebiyet vermek.
20- Is esnasmda siyasi propaganda yapmak. lhtar -lhrac

21-Hlrslzllk veya hlrslzl~a tesebbGs etmek. Ihrac
22-I~yerine ait alet maize me veya vasltalann

Ihtar Ihra<;:
baklm ve temizligini ihmal etmek malzemeyi ve 1 G. 2G. 3 G.

klrtasiyeyi hor kullanmak.

oisiPLiN CEZALARI CETVELi

c?
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I· 23-Kendisine teslim edilen malzeme ve vasuay. iyi
korumayarak kaybrna bozulmasma sebebiyet
vermek. (Hasann 10 (on) gundelik tutariru
asmarnasi halinde) i!?c;:inin;

a) Ihmal halinde, 1 G 2 G. 3 G. lhracb) Aglr Ihmalinde, 2 G. 3 G. lhraccl Kastl halinde. Ihrac;:
24-I!?yerinde dikkatsizligi ve tedbirsizligi yuzunden 3 G. lhrac
bir yalJglna sebebiyet vermek.
25-I!?yerini kisrnen veya tamamen durdurmak
arnaci ile sabotaja tesvik etmek veya sabotaj lhrac
1'!Q_mak.
26-Gorevde lakayt kalmak ve kendisine verilen i!?in 1 G. 2G. 3 G. Ihrac;:
bitt@ni i§i veren amirine bildirmemek.
27-Kendisine verilen yetki drsmda i~ yapmak. lhtar 1 G. 2 G. 3 G. Ihrac;28-Vaslta kullananlar ic;:in trafik kurallarrna Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. lhracri~etsizlik.
29:l§yerinde kumar oynamak veya oynatmak Ihrac;:
30-I~in yaprlmasrnda amirlerine veya kendisi ile
birlikte cahsanlara i~i aksatacak ~ekilde zorluk lhtar 1 G. 2G. 3G. lhracL9_ostermek.
31-I~yerinde i~ledigi suctan dolayi 7 gunden az 3G. Ihrac
hapse mahkum olmak.
32-I~yerinde i~ledigi suctan dolayi 7 gun ve daha lhrac
fazla sure ile hapse mahkum olmak.
33-1~ akdi yaplldlQI sirada bu akdin esash
noktalarmdan birine mOteallik vasjflar veya sartlar
kendisinde bulunmadlQI halde haiz olduQunu ileri
surrnek veyahut hakikate uygun olmayan bilgi ihrac;:
vermek ve beyanda bulunmak sureti ile i~c;:inin
~vereni v~ya isveren vekilini yamltmasr,
34-Zaruret olrnadrkca i~ mOnasebetlerinde veya 1 G. 2G. 3G. Ihrac;:
_§_ahsiislerde merci tecavOzOnde bulunmak.
35-1~<;inin yapmakla mukellef bulunduQu odevleri

lhraci~in ifast slrasmda amiri tarafmdan yapmasl 3G.
IOzumu ikaz ve ihtar edilmesine ragmen
_y_aj)maktadirenmek.
36-Resmi belgeler uzerinde tahrifat yapmak, sahte Ihrac;:
be!9.eduzenlemek.
37-I~e gelmeyen i~c;:ininyerine imza atmak, kartlnr

Ihrac;:bastlrmak v~a i$C;iyii$e_g_elmi$gibi gostermek. 3 G.
38-1~ gOnO bittikten sonra, izinsiz olarak i~yerine Ihtar 1G 2G. 3 G. Ihrac;:l_g_irmek.
39-RO~vet almak,rO~vet vermek veya bunlara Ihrac;:
te_§_ebbusetmek.
40-1~c;:isagllQI ve i~ gOvenligi tOzOgO geregince

Ihrac;:kendilerine verilen koruyucu malzemeyi 2G. 3G.
kullanmamak.
41~erinde faizle para vermek. 2G. 3G. Jhrac;

G : GONLOK OCRET KESfNTfsf
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