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MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR :
Bir tarafta T.C. Istanbul Oniversitesi RektorlOgO'nOn Oyesi bulunduqu Kamu

lsletmelerl lsverenleri Sendikasi (KAMU-I$) ile diger tarafta, TOrkiye Ticaret, Kooperatif,
Egitim, BOre ve GOzel Sanatlar lscileri Sendikasr ( TEZ-KOOp-l$ ) a~agrdaki sartlarla
anlasarak RektorlOge baglr isyerlerini kapsamak Ozere isbu isletme toplu i~ sozlesmesini
akdetrnlslerdir.

Bu toplu i~ sczlesrnesi metni icinde ;
a) Kamu isletmelert lsverenlert Sendikasr (KAMU-I$) " I$VEREN SENDIKASI"
b) TOrkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, BOre ve GOzel Sanatlar lscileri Sendikasr (TEZ

KOOp-I$) " 1$<;1SENDIKASI "
c) T.C. Istanbul Oniversitesi RektorlOgO ve baglr isyerleri II I$YERI "
d) T.C. lstanbul Oniversitesi RektorlOgO" I$VEREN", RektorlOge baglr i~yerlerini

sevk ve idareye yetkili olanlar "I$VEREN VEKILI",
e) Bu isletrne toplu i~ soztesmesl " SOZLE$ME" ,
f) lsyerinde cahsan ve kanunen i~C;isayilan TEZ-KOOp-l$ Oyeleri "OYE" ,
g) Bu sozlesmecs taraf olan KAMU-I$ ile TEZ-KOOp-l$ "TARAFLAR" ,
diye adtandmlrrustardir.

MADDE 2- SOZLE~MENiN AMACI :
Bu toplu i~ sozlesrnesinin amaci i~ sozlesmesinin yaprlmasr, muhtevasr ve sona

ermesi He ilgili hususlarr dOzenlemek, isyerinde dOzenli ve verimli cahsmayt saqlarnak,
Oretimi artrrmak, isveren ve lscilerln hak ve menfaatlerini dengelemek, karsihkh iyi niyet ve
gOvenle i~ bansirn saqlarnak, taraflar arasrnda dogabilecek farklrlrklarr uzlastmct yollarla
yozOmlemektir.

MADDE 3- YORORLOK VE SORE :
Bu toplu i~ sozlesmesi 01.01.2005 tarihinde yOrOrlOgegirmek ve 31.12.2006 tarihinde

sona ermek Ozere 2 (iki) yrl sOrelidir.

MADDE 4 - KAPSAM VE YARARLANMA :
A- I~ bu toplu i~ sozlesmesl T.C. Istanbul Oniversitesi RektorlOgO ve baglr (17 nolu

iskolunda faaliyet gosteren) isyerleri ile bu lsyerlerine ait eklentilerin bOtOnOnOkapsamrna
alrr.

B- Bu toplu i~ sozlesrnesinden taraf sendika Oyesi isciler yararlanrrlar. Sendika Oyesi
olmayanlarrn yararlanmalarr hakkrnda yasa hOkOmleri uygulanrr.

MADDE 5 - TOPLU i~ SOZLE~MESiNiN HOKMO VE i~ SOZLE~MELERiNE
TESiRi :

A-Toplu i~ sozlesrneslnde, aksi belirtilmedikc;e, i~ sozle~meleri. toplu i~ sozle~mesine
aykrrr olamaz. I~ sozle~melerinin toplu i~ sozle~mesine aykrrr hOkOmlerinin yerini toplu i~
sozle!imesindeki hOkOmler alrr. l!i sozle!imelerinde, dOzenlenmeyen hususlarda, toplu i!i
sozle!imesindeki hOkOmler uygulanrr.

Toplu i~ sozle~mesinde, i$ sDzle$melerine aykrrr hOkOmlerin bulunmasr halinde i~
sozle~mesinin i~yi lehindeki hOkOmleri gec;erlidir.

B- Ancak i~veren. i~in niteligi geregi ozel biJgi. beceri veya uzmanlrk isteyen i~ler
hariy, i~ sDzle~meleri ile sendikalt i~yiler arasrnda ya da sendikalt ve sendikasrz i~yiler
arasrnda ayrrrm yapamaz. I~sozle~meleri ile diger i~c;iJere daha OstOn hak ve menfaatler
saglanamaz. I~ sozle~mesi ile <tah~rrken sendikaya Oye olmak suretiyle veya dayanr~ma
aidatr odemek suretiyle toplu i~ sozle~mesinden yararlanmak istedikleri takdirde Ocretleri
aynr veya en yakrn nitelik ve kldemdeki i~c;ilerin Ocretini gec;emeyecegi gibi bu i~c;iJeretoplu

i~SOZle~m;:aglananhaF;:;;-ak veme~aglana:;z
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MADDE 6· SENDiKA TEMSiLCiLERi VE YONETiCiLERiNiN GOVENLiGi :
a) Sendika yonetlm kurullannda veya Baskanhqrnda gorev aldlgl ie;in kendi istegi ile

isyerinden aynlan isciler bu qorevlerinin secirne girmemek, yeniden secilmernek veya kendi
istekleriyle cekilrnek suretiyle son bulmasi halinde aynldrklan isyerinde ise yeniden
ahnrnalanrn istedikleri takdirde isveren, talep tarihinden itibaren en gee; 1 (Bir) ay icinde 0
andaki sartlarla eski islerine veya eski islerlne uygun diger ise, diger isteklilere nazaran
oncelik vererek almak zorundadir. Bu takdirde isclnln eski kidem haklan ve Gcreti saklrdir. Bu
hak yoneticilik gorevinin sona ermesinden baslayarak 3 ay icinde kullarulablllr,

Yoneticilik gorevleri ile ilgili fiillerinden dolayi hGkOm qiyrnis olanlar bu haktan
yararlanamaz.

b) lsveren, i~yeri sendika temsilcilerinin i~ sozlesrnelerini hakh bir sebep olmadikca
ve sebebini acik ve kesin bir sekilde belirtrnedikce feshedemez. lsverenin bu hGkme
uymamasi durumunda i~e;inindava hakk: sakhdrr.

c) Diger hususlarda 2821 saYlh Sendikalar Kanunu'nun 29. ve 30. maddeleri
hOkGmleri uyqularur,

MADDE 7· SENDiKA OYELiGiNiN TEMiNATI :
Bu konuda ; 2821 sayih Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi hOkOmleri uyqularur,

MADDE 8· SENDiKA TEMSiLCiLERi :
A) Gorevleri :

Sendika temsilcileri yasalarda ve bu sozlesrnede kendilerine verilen qorevlerinden
baska;

1- lsyerinde, Oyelerle lsveren arasinda ili~kiyi ve cahsma huzurunu saglamak ,
2- Sendika HeOyeler arasinda bag Ian gGe;lendirmek ,
3- lsyennde cahsrna saatleri icinde as II isini aksatmamak kaydiyla Oyelerin sikayet

ve muracaatlanru dinlemek ,
4- Oye ve isveren arasinda uyusmazliklann e;ozOmOnee;ah!imakla gorevlidir.

B) Atanmasl :
Sendika bu sozle~me kapsamtna giren ve i~letmeye bagll i~yerlerinde e;alt~an Oyeleri

arasmdan her i!iyeri ie;in ayn ayn olmak Ozere Ana TOzOk ve Sendikalar Yasasl uyannca
i~yeri sendika temsilcilerini atar.

Ba!itemsilci ve temsilcilerin listesini, i~verene yazi ile bildirir. Oniversiteye bagh,
ara!itlrma gemilerinin, her birine ayn bir temsilci atanlr.

C) ~ah~ma Tarzlart :
1- Temsilciler, birlikte toplantl yapmak ve kendilerine i~yerinde iletilmi!i sorunlart

gorG~mek Gzere, aS11i!ilerini aksatmamak ve i!i disiplinine ayklrt olmamak kaydlyla haftada
bir kez, yanm i~ gOnG( 4 saat ) Ocretli izinlidirler. Ba!itemsilci, toplantl gGnOnG1 gGn onceden
i!iverene haber verir ve izin ahr.

2- Temsilciler, kendi gorevlerine giren konulan gorO!imek Ozere, i!iveren veya
vekillerinden, toplantl talebinde bulunabilirler. OlaganOsto bir sebep olmadlke;a, bu istekleri,
toplantl nedenlerini belirtmek suretiyle, yazlh olarak ba~vurduklan tarihten itibaren 3 i~gOnO
ie;inde yerine getirilir. Ba~temsilcinin gorevlerini, kendisi bulunmadlgl durumlarda diger
temsilcilerden biri yerine getirir.

MADDE 9· SENDiKA TEMSiLCiLiK ODASI VE DUYURU TAHTASI :
A) Sendika Temsilcilik Odasl :
I~veren, RektorlOk binastnda, Cerrahpa~a tiP fakCJltesinde, Veteriner FakCJltesinde,

Fen ve Edebiyat FakOltelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler MOdCJrlCJgOndesendika
temsilcilerinin, temsilcilik gorevlerini yapabilmeleri ie;in9all~ma ve sagllk ko~ullanna uygun bir
oda verir ve bu konudaki diger hususlarda mevcut uygulamaya devam edilir. Aynca bu
odalara imkanlar nispetinde dahili konu~malar i9in bir telefon saglanlr. I~veren imkanlan
dahilinde Ara~ttrma ve inceleme 9iftliginde bir temsilc' ik odasl temin etmeye gayret eder.
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B) Sendika Ouyuru Tahtasi : ... V' •

lsveren Sendikal calrsrnalann duyurulrnasi ve sendikam~ 1~<;II~~e.iletmek geregml
duydugu haberler ile her tOrlO sendikal yazilann asilrnastru terninen kilitli duyuru tahtalan
yaptmr, Bu tahtalara asilacak yazi, brosur ve duyurular, mevzuata aykrn olamaz. Asuacak
tOm ilanlar, Sendikanm mOhOrOnOve yetkililerin lrnzasiru tastr. Duyuru tahtasmm anahtan ,
basternsilcide bulunur. ASIIan tOm ilanlann sorurnluluqu sendikaya aittir.

MAOOE 10- SENOiKAL iziNlER:
Sendika temsilcisi ve qorevlilerine kongre, konferans, seminer, yonetim, denetim,

Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantilara katilmalan icln sendikanm yazih talebi
Ozerine a~agldaki duzenlenrnis sekline gore ucretli izin verilir.

isyeri isci Mevcudu
01- 50 i~<;icahstmlan isyerinde
51- 100 i~<;icahstrnlan isyerinde

101- 200 i~<;icalistmlan isyerinde
201- 500 i~<;icahstmlan isyerinde
501-1 000 i~<;icahstmlan isyerinde
1001 'den fazla i~<;icahstmlan lsyerinde

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

I~<;isayrsmm % 10'u kadar
gOn

Bu izinler her Oye icin ayn ayn olmayrp, tOm Oyeler icindir. Bir seferde isyeri i~<;i
sayrsmm %5' inden fazla sayrda Oyenin birden bu izni kullanrnast isverenin onayma tabidir.

Ancak, Genel Kurullar icin bu % 5 oraru aranmaz.

MAOOE 11- SENOiKA AioATLARI :
lsveren, kanunlar geregi, kesmesi gereken aldatlan, her ay keserek, i~<;iOcretlerinin

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

Bu madde uyannca yapllan kesintileri gosterir listeyi i~veren, sendikaya gonderir.

MADDE 12- SENDiKA 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 goru~ebilirler. Bu gorO~meler i~veren veya vekillerinin gosterecegi bir
yerde yapilir. .

MADDE 13- i~YERiNOE <;AlI~MA Bi<;iMi :
A- 1~letme bunyesinde i~<;i kadrolanmn tespiti ve uygulanmasl, i~ programlanmn

tanzim ve tadili, <;ah~ma bi<;imi, i~in icap eUirdigi miktar ve nitelikte i~<;iistihdam etmek, yeni
i~<;i allml veya bo~alan kadrolann doldurulmasl gibi i~in ve i~yerinin idaresine mOteallik
yetkiler mevzuata aykln olmamak ~artlyla sadece i~verene aittir. Ancak, bo~alan kadrolann
doldurulmasl sirasmda i~yerinde <;ah~makta olan ve niteligi bu i~e uygun olan i~<;ilereoncelik
tammr. Aym nitelikte birden <;ok i~<;ioimasl halinde kldemi yOksek olana oncelik tammr.

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

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

c- I:;;veren, i:;;yerinden her ne nedenle olursa olsun, aynlan gemi adamma <;ah:;;ma
sOresini ve gorevini gosterir bir beige verir. Gemi adami, bu belgeye <;ah~masl hakkmda bir
kaYlt konulmasml yazlll olarak i~verenden isterse, durum aynca belgeye ge<;irilir.

0- I:;;veren yada i:;;veren vekilleriyle gemi adamlan arasmda yapllacak i:;;
sozle:;;melerinin bi<;imve i<;erigi 854 saYlh Deniz I~ Kanunu hOkOmlerine gore olur.

E- I:;;veren <;all~tlracagl gemi adamlan i<;in, " Gemi adamlannm Yeterliligi ve SaYlsl
Hakkmdaki Nizamname " hukumlerini esas ahr. $u kadar ki , yeterlilik dereceleri aym olan
gem; adamlan arasmda I;yakat tercih neden;n;Ol~~
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MADDE 14· DENEME SORESi
I~e alman iscinin deneme surest bir aydir, Bu sure icinde taraflar i~ sozlesmesini

ihbarslz ve tazminatsiz feshedebilirler.

MADDE 15· ASKERLiK HizMETi :
lscinin muvazzaf askerlik hizmeti dismda manevra veya herhangi bir nedenle silah

altma almrnasi nedeniyle isinden aynlrnast halinde, bu konudaki mevzuat hOkOmleri
uygulamr. Bu sure lcinde i~9iyeOcretitam olarak odenir. Ancak bu sOreicinde Milli Savunma
Bakanhgl tarafmdan i~9iyebir odernede bulunulursa, bu oderne lsverene iade edilir.

Herhangi bir askeri veya kanuni odev dolayrsiyla isinden aynlan lscilerden, bu odevin
sona ermesinden baslayarak iki ay icinde ise girmek icin basvuranlan isveren, bos yerlere
oncelikle ve ayru kiderndekl ernsali iscinin Oeretiile lse ahr.

Diger hususlarda yasa hukumleri uyqularur.

MADDE 16· GOREV BOLOMO, ts VE i~YERi DEGi~iKLiGi
A- Her isyerinde, 0 isyerinin kapsadiq: hizmet dallan ve kadrolara gore, gerekli gorev

daglhml mevzuata aykm olmamak kaydiyla isverenveya vekilince yapihr.

B- Her i~9i, i~ sozlesrnesinde yazth olan veya fiilen cahsrnakta oldugu iste cahstmhr.
1~9i fiilen yapmakta olduqu qorevinden sorumludur. Aneak hizmetin zorunlu klldlgl
durumlarda isveren ya da vekilinin yazilr onayt ile daha vasifh bir iste qorev verilen i~9ilere,
goreve devam ettigi sOreeefiilen yaptlgl isin kar~lhglolan ucret drsmdaki haklar verilir.

Aynca, i~9iler i~yeri i9inde unvam veya niteligi benzer olan ba~ka i~e veya i~verene
bagll Belediye Hudutlan (BOyOk~ehirBelediye Hudutlan) i9indeki diger bir i~yerine i~verence
nakledilebilirler. 1~9i1erinBelediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye HuduUan) dl~mdaki
i~yerlerine daimi nakli, i~9inin yazlll nzasma baghdlr. Ge9ici sOreyle nakillerde i~9inin nzasl
aranmaz. Aneak, bu sOre Yllda 3 ayl gegemez. I~ ve i~yeri degi~ikligi, hi9 bir zaman eeza
mahiyetinde olamaz.

c- Ayn iki gemide 9ah~an gemi adamlan, birbirlerinin yazlh becayi~ini istedikleri
takdirde, i~vereneebir sakmca gorOlmezse,istekleri yerine getirilir.

MADDE 17· i~ SURELERi VE FAZLA <;ALI~MALAR :
A- a) Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsammagiren i~yerlerinde9ah~masOresigOnde8,

haftada 40 saattir. Pazar gOnOhafta tatilidir.
Vardiyah 9ah~ma hallerinde " Postalar Halinde 1~9i<;ah~tlnlarak YOrOtolen1~lerde

C;ah~malaraIli~kinBazl Ozel Usul ve Kurallar HakkmdaTOzOk" hOkOmleriuygulamr.
C;all~magOnve sOreleri ile i~e ba~lama,dinlenme ve bitirme saatleri i~in geregine ve

i~yerlerininozelligine gore i~veren tarafmdan tespit edilir ve ilan olunur.
b) Yaptlklan i~ler geregi klsa sOreli 9all~masl gerekenler hakkmda ilgili mevzuat

hOkOmleri uygulamr. Ancak, hizmetin kesif olmadlQi yerlerde bu sOre normal mesai
saaUerinekadar arttlnlabilir

c) I~ctinini~yerinde ve i~verenin emrinde hazlr durumda 9all~madan gectirdigizaman
i~ sOresindensaYllir.

d) 1~9ilere9all~ma sOresinin ortalama bir zamanmda mevzuata uygun bir ~ekilde
verileeek ara dinlenmesi (Yemek Paydosu) 9ah~masOresindensaYllmaz.

e) I~yerlerinde vardiyall 9all~ma gerekiyorsa vardiyalann tespiti, ba~lama ve biti~
zamanlan ile dinlenme zamanIan i~verenee dOzenlenirve bir gOn onceden i~yerinde ilan
olunur.

f) Normal 9ah~masOresinia~an ctah~malarfazla 9ah~madlr. Her fazla 9all~masaati
i9in, i~9iye normal 9ah~masaati Ocretinin ; Cgrenci Yemekhaneleri ve Kantinler MOdOrlOgli
i~yerinde % 75, Cerrahpa~a TIp FakOltesi ve Edebiyat FakOltesi i~yerlerinde % 100,
kapsamdaki dige, i~yerlerinde ise % 50 zamil tutan ijden~ ~

~_ lr ~
~
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B- Ara~tlrma Gemileri ( Gemi Adarnlan ) i~in :
a) Gemi adamlanrun genet baktrndan ( Liman veya seferde ) normal is surest gOnde

8 ve haftada 48 saattir. Bu sure haftarun i$ gOnlerine esit olarak bolunrnek suretiyle
uyqularur.

1$suresi gemi adarrurun isbasrnda e;all~tlgl veya vardiya tuttuqu suredir.
Bu i$ sOrelerine, gemi adarmrun isin ortalama bir zarnarnnda gerekirse sira ile

verileeek bir saatlik yemek ve ara dinlenmeleri dahildir. Gemi adamlanna her 24 saatlik gOn
devresi icinde 8 saat araltksiz bir dinlenme surest saqtanmasi zorunludur. Liman seferi
yapan ve limanda bagll bulunan gemilerde cahsan gemi adarnlan istedikleri zaman bu
izinlerini gemi dismda gee;irebilirler.

b) 1$ sOresinin gOnlOk ve haftalik azami hadleri drsmdakl cahsrnalar fazla calrsrna
sayihr. Normal i$ qunlerinde bu kabil caltsrnalar icin isveren, gemi adam Ina her bir saat fazla
cahsmasi icln ucreti, normal Ocretinin saat basma dusen rnlktanrun % 50 fazlasiyla oderneyi
kabul eder. lsbu fazla saatlerle causrna, ulusal bayram ve genel tatil gOnleri veyahut da,
hafta tatill gOnleri yaprlrrsa, beher saati, normal saat ucretinin % 100 fazlasryla odenir. $u
kadar ki, Gemide fiilen calrsan gemi adamlan bu haktan faydalarurlar.

MADDE 18 - ARA DiNLENMESi :
a) lsyerinin hie; bir bolurnunde ara dinlenmesi toplam 1 saatten fazla olamaz. Ara

dinlenmesi iscilere nobetlese kuilandmtabilir. Ara dinlenmesi icinde iscinin cahstmlmasi
halinde bu sure fazla calrsrna olarak degerlendirilir. Arastrrrna Gemileri isyerinde bu konuda
mevzuat hukurnleri uyqularur.

b) Arasurrna Gemileri (Gemi Adamlan) dismdaki lsyerlerinde cahsmakta alan iscilere
gOnlOk calisrna sOreleri ic;:indeogleden once ve ogleden sonra olmak Ozere i$in ortalama bir
yerinde 15'er dakikallk c;:aydinlenmesi verilir. Bu sOreler i$ sOresinden saYllir.

MADDE 19 - HAFTA TATiLi OCRETi :
Pazar gunu hafta tatilidir. I$e;ilerin hafta tatili ucretleri ayllk ucretlerine dahildir aynca

odenmez
Ancak, i$c;:ilerin hafta tatili gOnO c;all$tlnlmalan halinde, bu gOn ic;:in(<;all~madan

aldlklan gCmdelik dahil) toplam 3 yevmiye odenir.
I$bu toplu i$ sozle$mesinin uygulandlgl i$yerlerinde c;:all~an Gemi Adamlanna i~

ba$lnda kaldlklan takdirde hafta tatili gOnu ic;:intoplam 3 yevmiye odenir.
Veteriner FakOltesi Uygulama <;iftliginde hafta tatili gunO c;:a"$tlrllan i$e;iye, talep

etmesi halinde ilave 2 yevmiye yerine, muteakip hafta ie;inde 2 gun Ocretli izin verilebilir.

MADDE 20 - GECE <;ALI~MA SORESi VE OCRETi :
Geee e;all$malan konusunda mevzuat hOkOmleri uygulanlr. Ancak, bu toplu i$

sozle~mesi kapsamlna giren i$yerlerinde e;all$an i$c;ilere c;all$malannln yanslndan faziasl
veya tamamlnln geee sOresine rastlamasl halinde bu sOrelere ait Oereti % 30 (YOzdeotuz)
zamll odenir. Cerrahpa$a TIp FakOltesi i$yerinde ise i$in yanslndan fazlaslnm veya
tamamlnln geee sOresine rastlamasl halinde i$c;:ininbu sOrelere ait Ocreti % 60 (YOzdealtml$)
zam" odenir.

MADDE 21 - DEVAM DURUMU, <;ALI$ILAN GONLER VE FAlLA <;ALI$MANIN
SAPTANMASI :

Oye i$c;iler, i$yerine giri$ ve C;lkl$ta imza fOyOnOimzalarlar. Bu fOyleri, idare amirleri
devamll kontrol ederler. I$yerinde Cumartesi gOnO, Hafta Tatili gOnO ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatil gOnlerinde c;all$ma ile fazla c;all$ma, c;ali$manln yapllaeagl gOnden bir gOn once
bolOm amirinin yazlll istegi ile olur ve i$yerinde ilan edilir.

1$C;idenistenen c;ali$manln gOn ya da saat sOresini belirleyen bir beige olmakslzln
Cumartesi ve Hafta Tatili gOnO ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnlerinde c;ali$ma ve fazla
c;all$ma i$c;iden istenemez~- ./

~ ~ Lpr:t?=-
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Istanbul Oniversitesi emrinde bulunan deniz vasrtalarmda calisan gemi adarnlanrun
puantailanm 0 geminin kaptaru tutar ve "Seyir Jurnaline uygundur" ibaresini yazarak onaylar,
geminin seyir jurnali kaptandan baska kistler tarafrndan tutulamaz. Seyirde ve limanda
kaptarun hareketlerine kimse mOdahale edemez. Kaptan geminin tek yetkili amiridir.

MAOOE 22 - SOSYAL TESisLEROE <;ALI~MA si<;iMi VE OCRETi :
a- Enez Sosyal tesislerinde cahsrna bicirni ve surest Rektorlukce dOzenlenir. Burada

goreviendirileeek iscilerin secirni ; ihtiyac tOrOve oraruna gore Rektorlukce yaprhr.
b- Sosyal tesislerde calistmlacak iscilere isveren sagllk kosullanna uygun yeme,

yatma, barmrna, din lenme vs. imkanlan saglar. Buna mukabil i~«ilerin Oeretlerinden kesinti
yaprlmaz.

c- Enez Sosyal Tesislerine qonderilen iscilere Tesislerde calistrklan her gOn i<;in
Ocretlerinden ayn olarak toplu i~ sozlesrnesinin 1. yihnda 1,10 YTLlGOn odenir

Bu oderne, toplu i~ sozlesrneslnin ikinci ythrun birinci ve ikinci aln aylannda Oeret
zarnrru oramnda ve Oeretin zarnlandrq: tarih itibariyle artrrrlarak uyqulanacaktir. Bu uygulama
sonueu olusacak yanm Yeni Kurus ve Ozerindeki degerler bir Yeni Kurusa tamamlanaeak,
yarrm Yeni Kurusa kadar olan deqerler dikkate ahnrnayacaknr.

MAOOE 23 - ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER :
A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri hakkinda ilgili Yasa Hukurnleri uyqularur.

B) Oyeler bu gOnlerde rrzalan ile cahstmlabllirler, Ancak, Saglrk ve Veteriner FakOltesi
Uygulama <;iftligi isyerlerinde isin ozelligi bu gOnlerde cahsmayi gerektiriyorsa i~«inin nzasi
aranmaz.

C) Bu gOnlerde calisrnayarak izin yapan iscllere bir i~ kar~lllgl olmaksizm Oeretleri
tam olarak odenir.

D) Bu gOnlerde tatil yapmayarak c;;all~an i~c;;ilere <;all~tlgl her gOn ic;;in toplam 0«
gOndeligi tutarrnda Oeret odenir. I~bu toplu i~ sozle~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde <;alr~an
gemi adamlarlna i~ba~lnda kaldlklarr takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri iyin
toplam 0<;gOndeligi tutarrnda Oeret odenir.

E) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnlerinde i~<;iningOnlOk yall~ma sOresinden fazla
«alr~ma yapmasl halinde fazla <;all~llan saatier i<;inbu gOnlere ait Oeretinin saat ba~lna isabet
eden miktarr bu toplu i~ sozle~mesinin " I~ SOreleri ve Fazla <;all~malar" ba~llkll 17.
maddesinin (f) bendinde i~yerleri itibariyle tespit edilmi~ olan fazla <;all~ma zam oranlarr
kadar artlrrlmak suretiyle fazla mesai parasl odenir. Bu hOkOmAra~tlrma Gemileri i~yerinde
(gemi adamlarr i<;in)uygulanmaz.

MADDE 24 - YILLIK OCRETLi iziNLER :
A) i,yerinde Cah,ma Suresi :
a- 1 ylldan 5 Ylla kadar (5 YII dahil) olan i~yilere 25 i~gOnO,
b- 6 YII ve daha fazla olan i~yilere 30 i~gOnOOeretli izin verilir.

B) Izin sOresine rastlayan Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri izin
sOresinden saYllmaz. Aneak, Yllirk Oeretli iznin hesablnda Cumartesi i~g[lnO olarak kabul
edilir.

C) Iznini i~yerinden uzak bir yerde ge<;irecek olan i~c;;ilere talepleri halinde 7 gOne
kadar Oeretsiz yol izni verilir.

D) Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamrna giren Ara~tlrma gemilerinde 9alr~an gemi
adamlarrnrn Yllilk Ocretli izin sOreleri 40 gOndOr.

E) Rontgen, Radyum, Fizyolerapi hizmellerinde c;;all~an ve zararll I~rnlara maruz

kalan;;'Ilik Ocrellii¥;<relli saglikizniverilir.'--\)
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MADDE 25 - MAZERET iziNLERi
A) Oneeden veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydiyla ;
a- lscinin evlenmesi durumunda 7 gun,
b- lscinin ana, baba, kardes, es ve cocuklarindan birinin olurnu halinde 5 gun,
c- lscinin esinin doqurn yaprnasi halinde 3 gun,
d- Yanqin, sel, deprem gibi doqal afetlere ugrayan iscilere 10 gun,
e- lscinin cocuklanrun evlenmesi veya sunneti halinde 2 gun,
f- lscinin yrlhk askerlik yoklamast halinde 1 gun, ucretli mazeret izni verilir.
g- lscilere. zorunlu ihttyaclanm karsrlarnalanru teminen yllda uc;:gune kadar, ucretli

mazeret izni verilebilir.
B) Diger Izinler :
a- Kadrn Oyenindoqurn yaprnasi halinde ilgili mevzuat hukrnu uyqularnr.
b- lsveren gemilerdeki hizmet mOddeti1 YIIIgec;:mi;;olmak sartiyla gemi adamlanna;

staj, imtihan, kurs, tahsil gibi hallerde ve diger gerekli sebeplerden delay: 6 aydan 1 yila
kadar Ocretsizizin verilebilir.

c- Basrmevinde, kursun eritme isleri, i~ saatleri drsmda yaprlir. Eritme lsleml yapan
isclye, ertesi gun, ucretli izin verilir.

C) Bu toplu i~ sozlesrnesi kapsarrunda calisan gemi adarnlanrun baqlama limanlan
drsmda (lstanbul-Gokceada) gemi ile gittiklerinde tekrar merkezlerine donuste sefer icinde
qecen hafta tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram izinleri kar~lllgl kendilerine, donuslerinde
ucretll izin olarak verilir.

MADDE 26 - OCRETODEME ZAMANI
Bu konuda 289 sayrh Kanun hukrnunde Kararname hukurnlerine gore islern yaprlir.

Oderne gununun tatile denk gelmesi durumunda, bir gun once oderne yaprlir.

MADDE 27 - OCRET ZAMMI :
A· Birinci VII Zamrm:
01.01.2005 tarihinde lsyerinde cahsrnakta olan i~9i1erin,31.12.2004 tarihi itibariyle

almakta olduklan gunluk ciplak Ocretlerine 01.01.2005 tarihinden gec;:erliolmak uzere %
10'un (YOzdeon)altma du!?memekkaydlyla 4,00.- (Dart) YTLlGOnzam yapllaeaktlr.

B • ikinci VII Birinci Altl Ay Zamml:
01.01.2006 tarihinde i~yerinde c;:all~maktaolan i~c;:ilerin,31.12.2005 tarihi itibariyle

almakta olduklan gunluk C;:lplakucretlerine 01.01.2006 tarihinden gec;:erliolmak uzere % 3
(YOzdeOc;)oranlnda zam yapllaeaktlr. Bu uygulama sonueu olu~aeak yanm Veni Kuru!?ve
Ozerindekidegerler bir Yeni Kuru~a tamamlanaeak, yanm Yeni Kuru~a kadar olan degerler
dikkate allnmayacaktlr.

Ancak, T.e. Ba~bakanllk Devlet Istatistik Enstitusu'nun 2003=100 Temel YIIiI Tuketici
Fiyatlan TOrkiye Geneli Haziran 2006 Indeks saYlsmln, Arallk 2005 Indeks saYlslna gore
degi~im oramnm % 3'u (Yuzdeuc;:)a~masl halinde, a~an oramn 0.80'i (Yuzdeseksen) ikinci
YIIikinei altl ay ueret zamml oramna ilave edilecektir.

C • ikinci VII ikinci Altl Ay Zamml:
01.07.2006 tarihinde i;;yerinde c;:all!?maktaolan i!?9ilerin,30.06.2006 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOkC;:lplakueretlerine 01.07.2006 tarihinden gec;erli olmak uzere % 3
(YOzdeOc;:)oramnda zam yapllacaktlr.

Ancak T.e. Ba!?bakanllkDevlet Istatistik Enstitusu'nOn2003=100 Temel YIIII TOketici
Fiyatlan TOrkiye Geneli Arallk 2006 Indeks saYlslnln, Haziran 2006 Indeks saYlslna gore
degi~im oranlnln % 3'0 (YOzdeOc;:)a;;masl halinde, a!?an oranln tamaml, 01.01:2007
tarihinden gec;:erliolmak Ozere i~c;:ilerin31.12.2006 tarihindeki gOnlOkC;:lplakOcretlerinezam
olarak uygulanacaktlr. Bu uygulama sonueu olu!?acak yanm Yeni Kuru;; ve Ozerindeki
degerler bir Yeni Kuru~a tamamlanacak, yanm Yeni Kuru~a kadar olan degerler dikkate
allnmayacaktlr. ~ ~~ v /l- l,P
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. 23-Kendisine teslim edilen malzerne ve vasttayi iyi
korumayarak kaybina bozulrnasma sebebiyet
vermek. (Hasann 30 (otuz) gOndelik tutariru
asmarnasi halinde) iscinin ;

a) lhrnal halinde, 1 G 2 G. 3 G. lhrac
b) Aglr lhmalinde. 2 G. 3 G. lhrac
c) Kastl halinde. lhrac

24-I~yerinde dikkatsizligi ve tedbirsizligi yOzOnden 3 G. lhrac
bir yanqina sebebiyet vermek.
25-I~yerini krsrnen veya tamamen durdurmak
arnact ile sabotaja tesvik etmek veya sabotaj lhrac
yapmak.
26-Gorevde lakayt kalmak ve kendisine verilen isin 1 G. 2 G. 3G. lhrac
bittigini lsi veren amirine bildirmemek.
27-Kendisine verilen yetki drsrnda iua~mak. lhtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac
28-Vaslta kullananlar ic;in trafik kurallanna lhtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac
riayetsizlik.
29-I$yerinde kumar oynamak veya oynatmak lhrac
30-I~in yapilrnasmda amirlerine veya kendisi ile
birllkte cahsanlara lsi aksatacak sekilde zorluk lhtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac
qostermek,
31-I~yerinde i~ledigi suctan delay: 7 qundsn az 3 G. lhrac
hapse mahkum olmak.
32-I~yerinde i~ledigi suctan dolayi 7 gun ve daha lhrac
fazla sure ile hapse mahkum olmak.
33-1~ sozlesrnesinin yaplldlgl sirada bu
sozlesmenin esash noktalanndan birine mOteallik
vasiflar veya sartlar kendisinde bulunmadlgl halde
haiz oldugunu ileri sOrmek veyahut hakikate lhrac
uygun olmayan bilgi vermek ve beyanda bulunmak
sureti ile iscinln isvereni veya isveren vekilini
varultrnasr.
34-Zaruret olrnadikca i~ mOnasebeUerinde veya 1 G. 2G. 3 G. Ihrac;
sahsi islerde merci tecavuzunde bulunmak.
35-1~c;inin yapmakla mOkellef bulunduqu odevleri
i~in ifas: srrasrnda

..
tarafrndan 3 G. lhracarrnn yaprnast

IOzumu ikaz ve ihtar edilmesine ragmen
yapmakta direnmek.
36-Resmi belgeler Ozerinde tahrifat yapmak, sahte Ihrac;
beige dOzenlemek.
37-I~e gelmeyen i~c;inin yerine imza atmak, kartlnl
bastlrmak veya i$C;iyii$e qelmi$ qibi gostermek. 3 G. Ihrac;
38-1~ gOnO bittikten sonra, izinsiz olarak i~yerine Ihtar 1G 2 G. 3 G. Ihrac;
girmek.
39-RO~vet almak,rO~vet vermek . veya bunlara ihrac;
te$ebbOs etmek.
40-1~9i saglig I ve i~ gOvenligi tuzOgO geregince
kendilerine verilen koruyucu malzemeyi 2G. 3 G. ihrac;
kullanmamak.
41-I$yerinde faizle para vermek~---'-- 2G. 3 G. Ihrac; \

G : GONLOK OCRET KESiNTisi A~~(R
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D) I~bu toplu i~ sozlesrnesinin yOrOrlOktarihinden sonra i~e giren i~c;;ilerde~deneme
sOresini dolduranlara, Ocret zarnrm: iscinln ise girdigi tarih ile bu donemdeki zarnrnm
uygulama tarihi arasmda qecen her tam ay icin sozlesrnenin birinci yllln?~ 1/12 orarnnda,
sozlesmenin ikinci yrlrrun birinci ve ikinci aln aylannda her tam ay rem 1/6 orarunda
eksiltilerek uyqularur.

Ancak bu uygulama sebebiyle ise yeni girenlerin ucreti aym nitelikteki kiderrui i~c;:ilerin
Ocretini ge<;emez.

MADDE 28 - Is RisKi, MAKAM TAZMiNATI VE SEFER PRiMi:
A)Bu toplu i~ sozlesrnesinin kapsarrunda bulunan iscllere (B bendinde sayuanlar

harte) rnuktesep hak olmamak ve baska bir bdemeyi etkilememek kaydiyla a~aglda
dOzenlenen gruplardaki gbrevlerde calrstrnlanlara her ay belirlenen miktarda i~ riski
tazrninatt odenir. Bu bdemeden 1 ay icinde 3 gOne (3 gOn dahil) kadar Ocretli izin ve istirahat
hallerinde kist yaptlmaz.

1.GRUP: Sorumlu Yonetici (MOdOrvb.)
1.YII : 65,35 (Altml~be~YTL,Otuzbe~YKR$)/Ay

2.GRUP: ldare Amirleri
1.YII : 54,90 (EliidbrtYTL,DoksanYKR$)/Ay

3.GRUP: Ahcibaslan, Matbaa Cahsanlan, Ustabasilar, GOverte Lostromalan, Makine
Lostrornan, Bahkct Reisler.

1.YII : 44,44 (KlrkdbrtYTL,Klrkd6rtYKR$)/Ay

4.GRUP: Ahcibast Yardrrncrlan, Birim Amirleri ($efler), Ustalar, Teknik Elemanlar,
Teknisyenler, Laborantiar, Diger Gemi Adamlan, Balrkcilar,

1.YII : 39,22 (OtuzdokuzYTL,YirmiikiYKR$)/Ay

5.GRUP: Ascilar. BOro Elemanlan, Soforler, Hastabakrcrlar, Bulasrkcnar, Usta
Yardrmcilan, Satmalmacrlar, Traktor ve Tarrrn Makinalan Operat6rleri, Kasaplar, Hayvan
Bakicilan.Tasryicfar

1.YII : 33,99 (OtuzO<;YTL,DoksandokuzYKR$)/Ay

6.GRUP: Garsonlar, Kantinciler, Bahcivanlar, Bekciler, Diger lsciler,
1.YII : 28,76 (YirmisekizYTL,Yetmi~altIYKR$)/Ay

Bu 6demeler, toplu i~ sozlesmesinin ikinci Yllinm birinci ve ikinci altl aylannda Ocret
Zamml oranmda ve Ocretin zamlandlgl tarih itibanyla artlnlarak uygulanacaktlr. Bu uygulama
sonucu olu~acak yanm Yeni Kuru~ ve Ozerindeki degerler bir Yeni Kuru~a tamamlanacak,
yanm Yeni Kuru~un altmdaki degerler dikkate allnmayacaktlr.

8) Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsammda bulunan ;

- Gemi Kaptanlan ve yark<;lba~llara (Ba~ Makinist) ayllk C;lplak brOt Ocretlerinin % 50
(YOzdeellisi),

- GOverte ve Makina 1.Zabitlerine (2. Kaptan ve 2. yark<;l) ayllk <;Iplak brut
ucretlerinin % 35 (YOzdeotuzbe~i),

- Guverte ve Makina Zabitlerine (3.Kaptan, 3. yark<;I) ayllk <;Iplak brut ucretierinin %
25 (Yuzdeyirmibe~i),

tutannda her ay brOt makam tazminatl 6denir. Bu bdeme mOktesep hak te~kil etmez
ve ba~ka bir 6demeyi etkilemez. Bu bdemeden 1 ay i<;inde 3 gOne (0<; gun dahil) kadar
OcrelliiZin:tirahat hallerindekist yaPllx _/

~ -4r /"- lp
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C) Rektorluge bagll Arasttrrna Gemilerinin seferde oldugu gOnlerde; fiilen gemide
bulunan gemi adamlanna fazla calisrna ucref odenrnediqi hallere munh~~lr olmak ve baska
bir oderneyi etkilememek kaydryla her gun icin toplu i~ sozlesrnesinln ~1. ~.llInda 1.'58
(BirYTL,EllisekizYKR$)/Gun sefer primi odanlr Geminin limanda bagll oldugu gunlerde rse,
fiilen gemide bulunanlara bu odernenin 1/2'si tutannda sefer primi odenecektir.

Bu oderne. toplu i~ sozlesrnesinln ikinci yrhrun birinci ve ikinci atn aylannda Ocret
Zarnrmorarunda ve ucretin zarnlandrq: tarih itibanyla arttrilarak uyqulanacaktir. Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Yeni Kurus ve uzerindeki degerler bir Yeni Kurusa tamamlanacak,
yanm Yeni Kurusun altmdaki deqerler dikkate almmayacakur.

MADDE 29 - SOSYAL YARDIM :
Toplu il?sozlesmesinln kapsammda bulunan iscilere sozlesrnenin birinci yihnda her ay

55,17 YTUAy sosyal yardrm odenir.
Bu oderne toplu i~ sozlesrnesinln ikinci yihrun birinci ve ikinci altt aylannda

Ocret Zarnrru orarunda ve Ocretin zamlandlgl tarih itibanyla artrnlarak uyqulanacaktrr.
Bu uygulama sonucu olusacak yanrn Yeni Kurus ve Ozerindeki degerler bir Yeni
Kurusa tamamlanacak, yarrrn Yeni Kurusun altrndaki degerler dikkate
ahnrnayacaktrr .

. Bu yardirrun bdenmesinde her turlu ucretf izinler ile i~ kazasi ve meslek
hastahklan sebebiyle istirahat halleri Ve bir ayt asrnayan diger istirahat hallerinde
krstelyevrn yapllmaz.

MADDE 30- iLAVE TEDiYE VE iKRAMiYE
Bu toplu i~ sozlesrnesi kapsamma giren i~yerlerinde c;all~an i~c;i1ere6772 SaYll1

Yasaya gore ilave tediye verilir. Aynca, yasada ongorulen ~artlara gore Haziran ve EylOl
aylannm ilk haftasmda odenmek uzere 30' ar gunluk ucretleri tutannda iki ikramiye daha
verilir.

MADDE 31 - SiLDiRiM SORELERi :
I~ s6zle~mesininsona erdirilmesi halinde bildirim sOreleria~agldaki gibidir.
I~yerinde hizmet suresi ;
a- 6 aya kadar olan i~c;iye3 hafta ,
b- 6 aydan 18 aya kadar olan i~c;iye5 hafta ,
c- 18 aydan 36 aya kadar olan i~c;iye7 hafta ,
d- 36 aydan fazla olan i~c;iye 10 hafta, Edebiyat ve Fen Fakultesi i~yerlerinde

9all~anlar ic;in20 hafta,
onceden bildirimde bulunulmasl ~arttlr. .
Toplu i~ s6zle~mesinin kapsammagiren i~yerlerine01.01.1988 tarihinden sonra giren

i~9ilere Kanunda yazlll sOreler lJygulanlr. Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamlna giren
i~yerlerinde 9alll?angemi adamlannm bildirim sOreleri, geminin seyir durumunda mOkerrer
liman degi~tirdigi takdirde ilk ugrayacagl limanda geminin emniyet altma allnmasmdan sonra
ba~lar. I~veren gemi adamml geminin bagll oldugu limana kadar g6tOrOr.Gemi adammln
Ocreti,geminin bagll bulundugu limana kadar 6denir.

MADDE 32 - KIDEM TAZMiNATI:
Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsamJndabulunan i~yerlerinde kldem tazminatlna esas

gun saYlsl 40 gundur. Ancak 01.01.1986 tarihinden sonra i~e girenler ic;in yasal sureler
uygulamr.

MADDE 33 - YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI
A) Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamlna giren i~yerlerinde 9all~an i~c;ilere ( Gemi

Adamlan haric;)fiilen 9all~tlklan her gun ic;indoyurucu nitelikte bir ogOn , c;all~ma~artlan ve
sOresigerekli killyor ise iki ogun, Cerrahpa~a TIp Fakultesi i~yerinde yatan i~e;ilereOe;ogOn

yemekVe~ ~. ~ ~ C?
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· , B) Sosyal Sigortalar Kurumunun sigortah adrna hizmet satm aldlgl Sagl~k
Kurulu~lanndan annan doktor raporuna dayanarak perhize tabii olduklarrm belqeleyen v~ !~
rcabr yemek yiyemeyen i~<;iler ile Ramazan ayrnda oruc tutanlara cahstiklan her gun rem
toplu i~ sozlesrnesinin birinci yihnda 2,62 YTL./GOn yemek paras: odenir. ..

Bu oderne, toplu i§ sozfesmesinin ikinci yrlrrun birinci ve ikinci aln aylannda Ucret
Zamrru orarunda ve Ocretin zarnlandiqi tarih itibanyla artrnlarak uyqulanacaktir. Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Yeni Kurus ve Ozerindeki degerler bir Yeni Kurusa tamamlanacak,
yanm Yeni Kurusun altrndaki degerler dikkate almmayacaktrr.

C) Bu toplu i~ sozlesmesinin kapsamrna giren gemi adamlanna lase Tespit Kurulu
Karanna gore yemek paras: odenir. Bu iscllere sefere crkislannda, sefer gOnO kadar, lase
avanst verilir.

D) Gemi adamlanna ve balrkcilara Kasrrn, Aralrk, Ocak, $ubat ve Mart aylannda
gem ide fiilen cahstiklan sOrece her gOn 100 gr. helva ve 250 gr. kuru uzum verilir.

MADDE 34 - GiYiM VE KORUMA MALZEMESi YARDIMI :
A) lscilerin, isyerinde isin gereklerine gore giymek zorunda olduklan yazhk ve krshk i~

elbiseleri ( Elbise, ayakkabi, pantolon, gomlek vb.) isveren tarafrndan verilir. i§ elbiselerinin
ahmmda sendikanrn gorO§Oalrrur.

lsciler hizmet gorOrken i~ elbiselerini giymek zorundadrr.
Yazhk i§ elbiseleri Nisan, kl§llk i§ elbiseleri Ekim ayt icinde verilir.
B) lsveren, saghk ihtiyaclanna uygun olarak i§<;ilerin <;all§tlklan i§lere gore <;izme, 3

YIImiath deri ceket, bula§lk eldiveni, yagmurluk, mu~amba onlOk temin eder.
C) i§yerinden aynlan i§<;i, 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. BOton i§<;ilere

Yllda iki adet yOz havlusu ve bir adet banyo havlusu verilir. $ahsi temizlikleri i<;in gemi
adamlanna 15 gOnde bir kilogram, Cerrahpa§a TIp FakOltesi i§yerinde <;all§an i§<;ilereayda 1
kg. beyaz sabun verilir.

MADDE 35 - HASTALIK DURUMUVE SiGORTA ODEMELERiNi TAMAMLAMA :
i§<;inin hastahgl sebebiyle S.S.Kurumunun sigortall adrna hizmet satin aldlgl Sagllk

Kurulu§lanndan 2 gOnden fazla istirahat almasl halinde i§<;inin Ocreti tam olarak odenir.
I§<;iye S.S.K. tarafrndan odenen ge<;ici i§ goremezlik odenegi, istirahatl mOteakip bir hafta
i<;inde evrakl ile birlikte i§verene odenir. Odenmedigi takdirde bir sonraki ayrn Ocretinden
kesilir.

MADDE 36 - QZEL DURUMLARA iLi$KiN SOSYAL YARDIMLAR
Bu toplu i§ sozle~mesi kapsamrna giren i~<;ilerin,
a)Toplu i§ sozle~mesinin birinci Ylhnda evlenmeleri halinde 52,59 YTL. evlenme

yardlml,
b)Toplu i~ sozle~mesinin birinci Yllrnda <;ocugu dogan i~<;iye 26,30 YTL. dogum

yardlml,
c) Toplu i~ sozle~mesinin birinci Ylhnda Ana, baba, e§ ve <;ocuklannrn olOmOhalinde

i§<;ininkendisine 78,88 YTL. olOm yardlml,
d) Toplu i§ sozle~mesinin birinci Yllinda

mirasyllanna 131,46 YTL. alum Yard'f- i~<;inin kendisinin olOmO

A
halinde yasal
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e) Toplu i~ sozlesrneslnin birinci yrlmda lscinin I~ kazas: veya meslek hastaliq:
nedeniyle olurnu halinde yasal rnirascrlanna 210,34 YTL. olum yardirm,

f) Gemi Adamlanna, geminin batrnasi veya yanqm gibi sebeplerle hasara ugramasl
halinde veya zayi olan esyasim karsilamak uzere olayrn toplu i~ sozlesrnesinin 1. yrlmda
vukuu bulrnast hatlnde 11,84 (OnbirYTL,SeksendortYKR$) nakdi yardrrn,

g) Yangm, sel, deprem veya benzeri dogal afetlere ugramasl halinde olayrn toplu i~
soztesmestnin 1. yrlmda vukuu bulrnast halinde 11,84 (OnbirYTL,SeksendortYKR$) sosyal
yardrm,

isverence yapihr.

Bu oderneler, toplu i~ sczlesmeslnin ikinci yilmm birinci ve ikinci altl aylannda Ocret
zarnrru orarnnda ve Ocretin zarnlandrq: tarih itibanyla artmlacak ve olaym vukuu buldugu
sozlesme dilimine tekabOI eden tutar Ozerinden odenecektir, Bu uygulama sonucu olusacak
yanm Yeni Kurus ve Ozerindeki deqerler bir Yeni Kurusa tamamlanacak, yanm Yeni Kurusun
altrndaki degerler dikkate ahnrnayacaknr.

MAOOE37· VASITA YARDIMI :
lsveren, iscilerin ise qelis ve qidislerini saglamak Ozere Belediye toplu tasim kartt

veya bu mahiyetteki kartm 1 aya isabet eden bedelini net olarak oder, Ancak, lse yeni giren
iscilere bu oderne lse girdigi ayt takip eden aybasmdan itibaren yapilacaktrr. Aynca 1 ayt
asrnayan (30 gOn dahil) Ocretli izin ve istirahat hallerinde kist yapllmaz. Veteriner FakOltesine
bagli ciftlikte cahsan Iscllerin Esenyurt'tan c;iftlige geli~-gidi~leri i~verence temin edilen
vasltalarla saglanrr. Bu uygulama i~9ilerin kart bedelini almasrnl engellemez.

MAOOE38 • AVANS :
I~c;ilere istedikleri takdirde hak edilmi~ olmak kaydlyla ve takvim aymln son gOnOaylik

Ocretinin % 50 ' si oranrnda avans verilir.

MAOOE39 . YOllUKlAR :
Bu konuda BOtc;eve Harclrah.Kanunu hOkOmleri uygulanlr.

MAOOE40 • oisiPliN KURUlU, GOREVi VE C;ALI~MAOOZENi :
Disiplin Kurulu, Ba~kanr Oniversitenin ogretim Oyelerinden biri olmak Ozere i~verenin

se<;:ecegi 2 asil, 2 yedek Oye ile sendikanm se<;:ecegi biri i~yerinde c;ali~an i~9i, digeri
sendikanrn yetkilisi olmak Ozere 2 asil, 2 yedek Oyeden olu~ur

Asil Oyemazereti dolaYlslyla i~yerinde bulunmadlgl hallerde yedek Oye kurula katilir.
Taraflar bu kurula sec;ecekleri as II ve yedek Oyelerini toplu i~ sozle~mesinin imza

tarihinden itibaren bir ay i<;:indebirbirlerine bildirmek zorundadlrlar.
I~veren bizzat tespit ettigi, tetkik ve tahkiki icap etmeyen hallerde disiplin cezaslnr

(Ihrac; cezasl haric; ) kendisi uygular.Bunun dl~lndaki hallerde meseleyi disiplin kuruluna
intikal ettirir.

Disiplin Kurulu i~verence intikal ettirilen konulan, mevzuat, tamim ve emirler ile i~bu
toplu i~ sozle~mesinin hOkOmleri uyannca inceleyerek karar allr.

Disiplin Kurulu i~verenin IOzum gordOgO hallerde toplanlr. Kurul Ba~kanr taraflndan
yapllacak c;agn 2 gOn once Oyelere duyurulur. Bu c;agnda toplantl yer, gOn ve saati belirtilir.

Toplantl kurul ba~kanl tarafrndan onceden bildirilen gOnde mevcut Oyenin i~tiraki ile
yapilir. Kurul en az Oe; Oye ile toplanlr. Ancak, i~verenin yazlll <;:agnslna ragmen i~<;:i
temsilcilerinin toplantlya katllmamasl halinde kurul iki Oye ile toplanrp karar alabilir. Oylann
e~it olmasl halinde Ba~kanrn bulundugu taraf c;ogunlugu saglar.

Kurul karar vermek i<;in her tOrlOdelili toplar, ilgili i~9iyi dinleyerek savunmaslnr allr.
Yapllan yazlll tebligata ragmen davete icabet etmeyen ilgili hakkrnda glyaben karar verilir.
Kararlar ilk toplantldan itibaren 6 i~gOnOic;inde veriY- ~

~ /, C?
~
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Alman kararlar isveren veya isveren vekilince onaylarur ve kesinlesir. [sveren,
cezalan hafifletebilir. lslenen fiilde; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden
Iazlasma aykrn hareket edildigi saptarursa, uygulanacak cezalarin en aqrn, cezalar ayru ise
bir ust derecenin cezasi uyqularur.

Ekli ceza cetvelinde yer almayan disiplin suclan icin; disiplin kurulu fiilin niteliqine gore
cetveldeki mOeyyidelerinden birine kiyasen degerlendirme yapar ve buna gore karar ahr.

MADDE 41 - DisiPLiN CEZALARI :
Disipline uymayan iscilere isledtkleri fiillere gore ekte qosterilen cezalar verilir. Aynl

fiilin bir yll icinde tekran halinde fiilin karsismdaki tekrar sayrsma gore qosterilen cezalar
uyqularur. Bu cezalar fiilin aqrrlrk derecesi ve tekrar sayrsma gore ihtar, Ocret kesintisi ve
ihractrr.

I~ Kanunu'nun 25. maddesine gore isine son verilen i~<;:ininson verme nedenleri yazth
olarak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlanna karst, yarqt orqaruna basvurrna hakkt
saklrdrr.

MADDE 42 - iziN KURULU
Bu toplu i~ sozlesmesi kapsarrunda yer alan her isyerinde I~ Kanunu uyarmca

haztrlanan Yrlhk Ocretli Izin Yonetrneliqine gore, Izin Kurullan olusturulur.
Izin kurullan Toplu I~ Sozlesrnesi ve Yonetrnelik hukurnlerlne uygun olarak Yrlhk

Ocretli izinleri dOzenler.

MADDE 43 - is SAGLIGI VE GOVENLiGi KURULU
Toplu i~ sozlesrnesi kapsarnmda yer alan her isyerinde I~ Kanunu uyannca

hazirlanan 1~C;iSa911g1ve I~ GOvenligi TOzOgO hOkOmlerinin uyqulanrnasrru saqlarnak ve
denetlemek amaciyla I~Sagllgl ve GOvenligi Kurulu olusturulur.

MADDE 44 - iHALELi i~LERDE <;ALI~AN i~<;iLER
Bu konuda mevzuat hOkOmleri uyqularur,

MADDE 45 - TOPLU i~TEN <;IKARMA VE i~ GOVENCESi
Bu konuda yasa hOkOmleri uyqularur,

MADDE 46 - TARAFLARIN i~BiRLiGi
lsyerini yasatrnak, istihdarru kolaylasnrrnak ve artrrrnak amaciyla calisma hayatrrmzi

dOzenleyen mevzuatta esneklik saglayacak dOzenlemeler gerektigi konusunda taraflar
mutablktlrlar.

Bu nedenle taraflar bu toplu i~ sozle~mesinin yOrOrlOk sOresi ic;inde esneklik
konusunda birlikte c;all~maYI planll bir ~ekilde sOrdOreceklerdir.

GE<;ici MADDE 1 - YARARLANMA:
Sozle~menin yOrOrlOk (ba~langlC;) tarihi ile imza tarihi arasmda i~yerinden bagll

olduklan kanunla kurulu kurum ve sandlklardan ya~lllIk, maluliOk veya emeklilik ayllgl almak
veya toptan odeme almak amaclyla aynlanlar ile muvazzaf askerlik nedeniyle aynlanlara ve
4857 saYl1i Yasanln 17. maddesi ile aynl Kanunun 25. maddesinin II numarall bendinde
gosterilen sebepler dl~mda i~veren tarafmdan ve aynl Yasanm 24. maddesi geregince i~C;i
tarafmdan i~ sozle~mesi sona erdirilenlerin kendilerine, olenlerin kanuni mirasC;llanna, talep
etmeleri halinde yOrOrlOktarihi ile i~ten aynldlgl veya olOm tarihine kadar olan sOre ic;in toplu
i~ sozle~mesi farklanna ili~kin bOtOn hak ve alacaklan bu sozle~mede belirlenen miktarlar
Ozerinden hesaplanarak daha once odenenlerin mahsubu yapllmak suretiyle odenir.

GE<;ici MAOOE 2- FARKLARIOOEME ZAMANl:
Bu toplu i~ sozle!?mesinin ucret ve diger tum odemelere ili~kin sozle~me farklan

imka;:unde enk.sa~de 6denec~ ~ le
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,. .
~ GECiCi MADDE 3- iMZA TARiHiNDEN SONRA YORORLOGE GiRECEK
, HOKOMLER:

Bu toplu i§ sozlesmesinin " YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI" bashkl:
maddesinde belirlenen yeni miktarlar, toplu i§ sozlesrnesinin imzasrru takip eden aybasmdan,
"OZEL DURUMLARA iLi~KiN SOSYAL YARDIMLAR" baslikh maddesinde belirlenen
miktarlar ise 01.01.2006 tarihinden itibaren uyqulanacakttr.

esclcl MADDE - 4:
lsbu toplu i§ sozlesmesinln yururlOk baslanqrc tarihinden, imza tarihine kadar gegen

sure i9inde, kapsama dahil isyerlerinde cahsan iscilerin tarnarruna veya bir krsrmna; herhangi
bir gerekge ile isveren tarafindan uygulanan ve bu sozlesmenin ucret zarnrm ve parasal
maddelerinde yer verilen miktar ve dOzenlemelerle mOkerrerlik, aykmlik veya farklihk teskil
eden Ocret zamrm, avans ve her torlO odemeler ile bunlara illskin uygulamalar nedeniyle
meydana gelen farklar, isbu toplu i§ sozlesmesi ile dogacak olan istihkaklardan mahsup edilir
ve uygulamalar isbu isletme toplu i§ sozlesmesi hOkOmlerine gore dOzeltilir.

Bu toplu i§ sozlesrnesl 46 ASII, 4 Gecici Madde ve 2 Ek'ten ibaret olup, taraflarca
27.03.2006 tarihinde imzalanrrustrr.
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EK:1

GEMi ADAMLARINA VERiLECEK "ZATi VE DEMiRBA$ E$YA" CETVELi

A) KAPTAN , LOSTROMO , MAKiNiST)

E$YANIN CINSI KULLANMA $EKLI MIADI

Hizmetli elbisesi (KI~ltk,yazl~L Zati 6 ay

Hizmetli Paltosu Zati 18 ai(3 kl~)
- -

l~ba~1Elbisesi (KI~ltk) Zati 6 ay
------- f---

l~ba~1 Elbisesi-(Yazltk) Zati 6 ay

Iskarpjn
Zati 6 ay

Lastik -Cizme veya Bot Zati 12 ay

Yun Corap
Zati 3 ay

Trem;kot
Zati 2 kl~

von Kazak (Kollu) Zati 24 ay

KurklO Deri veya Yun Bashk Zati 12 ay

$apka ( Beyaz Vinileks) Zati 12 ay

I~tulumu
Zati 6 ay_(Ka_Q_tanHarle)

Frenk Gomlegi Zati 6 ay

Havlu
Zati 6 ay

Deri Gocuk Zati 36 ay

B) USTA GEMiCi-GEMici-Mi<;O-YAGCI-SiLici VE BALlK91-A$91

E$YANIN CINSI KULLANMA $EKLI MIADI

Hizmetli Elbisesi (KI~llk,Yazllk) Zati 6 ay

Hizmetli Paltosu (Zabitan Kuma~) ------- - Zati 18 ay (3 kl$)

l~ba$1 Elbisesi (KI~llk,Yazllk) Zati 6 ay

Yun Corap
Servis 3 ay

Lastik -Cizme veya Bot Zati 12 ay

Gemici MU$ambasl Zati 12 ay

Yun Kazak (Kollu) Zati 24 ay

KurklU Deri veya Yun Ba$lIk Zati 12 ay

$_a_Q_kalGemici) Zati 12 ay

Deri Eldiven Uzun Servis 12 ay

Iskarpin
Servis 6 ay

Frenk Gomlegi Servis 6 ay

Havlu
Servis 6 ay_

Bey_azOnluk Servis 6 ay

Bey_azKep
Servis 6 ay

.--~-------
Deri Gocuk Servis 36 ay
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EK2
nisiPLiN CEZALARI CETVELi
.~

CEZAYI GEREKTIREN HALLER
CEZALAR Tekerrur Sayrst Gore

1 2 3 4 5
1- 30 gun icinoe 2 defadan fazla 10 dakikaya lhtar 1 G. 2G 3G.
kadar clan qecikmeler.
2- Sirinci madde ile disiplin kuru luna bir yllda u<; 3 G. lhrac
defadan fazla sevk edilmek .
3- 30 gun icinde izinsiz ve mazeretsiz bir gOn ise 1 G. 2G. lhrac

l qelmemek.
4- Izinsiz ve mazeretsiz ardi ardrna iki gun veya bir
ay icinde iki defa herhangi bir tatil gGnOnden lhrac
sonraki i$ gOnGise _g_elmemek.
5- 1$saati bitmeden izinsiz gitmek~ lhtar 1 G. 2G. 3G. Ihrac;
6- Hasta olmadlgl halde kendisini hasta
,qosterrnek. lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac
7- lsyerine sarhos gelmek, isyerinde veya i~
esnasinda alkollO i<;ki veya uyusturucu madde ihrac
kullanmak.
8- I~ saatinde yaprnasi gereken i~i yapmayarak lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac
ozel islerle me~gul olmak.
9- lsyerine ait malzeme, vasita alet veya sahrslan lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac
ozel islerinde kullanmak .
1o-I~ saatinde ozel ziyareUerde bulunmak veya lhtar 1 G. 2G. 3G. lhrac
izin almadan ziyaretc;i kabul etmek.
11-1~ saatinde etrafrru rahatsiz edecek sekilde lhtar 1 G. 2 G. 3 G. Ihra<;
baglrarak konusmak ve~a ~arkl so~lemek.
12-1$saatinde uyumak. lhtar 1 G. 2G. 3 G. lhrac
13-I~yerinde veya i~ esnasrnda amirlerine hakaret
etmek veya amirlerini tehdit etmek ve i~ lhrac
esnasmda amirlerine fiilen tecavOz etmek.
14-I~yerinde veya i~ esnasinda isyert
mensuplanna i~ sahiplerine kaba muamelede Ihtar 1 G. 2G. 3 G. Ihrac;
bulunmak.
15-Amirleri tarafmdan verilen i~leri yapmamak . 2G. 3G. lhrac
16-Amirleri taranndan i~C;isagllglnl ve i~ emniyetini
ihlal etmemek kaydiyla verilen gorevle ilgili emir ve
i~leri yapmamaya arkada~lannl kl~klrtmak ve 3G. Ihra<;
yaptlrmamak.
17-Kendisine verilen i~i yapmadlgl halde yapml~ 2G. 3G. Ihra<;Igibi qostermek.
18-Gizli tutulmasl gereken goreve mOteallik slrlan ihrac;
if$a etmek.
19-I$yerinde kavga <;Ikarmak veya kavga 3 G. Ihrac;
C;lkmasma sebebiyet vermek.
20- 1$esnasmda siyasi propaganda taemak. Ihtar Ihrac;
21-Hlrslzllk veya hlrslzllga te$ebbus etmek. Ihrac;
22-I$yerine ait alet malzeme veya vasltalann
baklm ve temizligini ihmal etmek malzemeyi ve Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. Ihra~
klrtasiyeyi hor kullanmak.


