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

lsletrneleri lsverenlerl Sendikasi (KAMU-i$) ile diger tarafta, TOrkiye Ticaret, Kooperatif,
Egitim, BOre ve GOzel Sanatlar i~<;ileri Sendikas: ( TEZ-KOOP-I$ ) a~agldaki sartlarla
antasarak RektbrlOge bagll isyerlerini kapsamak uzere isbu isletrne toplu i~ sozlesmesinl
akdetrnislerdir.

Bu toplu i~ sozlesrnesi metni lclnde ;
a) Kamu isletmeleri lsverenleri Sendikast (KAMU-i$) "i$VEREN SENDiKASI"
b) TOrkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, BOro ve GOzel Sanatlar I~<;ileri Sendikasi (TEZ

KOOP-i$) " lsc: SENDiKASI "
c) T.C. istanbul Oniversitesi RektbrlOgO ve bagll isyerleri "i$VERi"
d) T.C. istanbul Oniversitesi RektbrlOgO" i$VEREN", Rektorluqe bagll isyerlerlnl

sevk ve idareye yetkili olanlar "i$VEREN VEKiLi",
e) Bu isletrne toplu i~ sozlesmesl " SaZLE$ME" ,
f) lsyermde cahsan ve kanunen i~<;isayilan TEZ-KOOP-I$ Oyeleri "OVE" ,
g) Bu sozlesrnede taraf olan KAMU-i$ ile TEZ-KOOP-i$ "TARAFLAR" ,
diye adlandmlrmslardrr.

MADDE 2- S6ZLE~MENiN AMACI
Bu toplu i~ sozlesmeslnin arnact i~ sozlesrneslnin yaprlrnasi, muhtevasi ve sona

ermesi ile ilgili hususlan dOzenlemek, isyerlnde dOzenli ve verimli cahsrnayt saqlarnak,
Oretimi artirmak, isveren ve i~<;ilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karsihkh iyi niyet ve
gOvenle i~ bansiru saglamak, taraflar arasinda dogabilecek farkhliklan uzlastmci yollarla
cozurnlernektir,

MADDE 3- VORORLOK VE SORE :
Bu toplu i~ sozlesmesi 01.01.2007 tarihinde yOrOrlOgegirmek ve 31.12.2008 tarihinde

sona ermek uzere 2 (iki) YII surelidir,

MADDE 4 - KAPSAM VE YARARLANMA :
A- i~ bu toplu i~ sozlesmesi T.C. istanbul Oniversitesi RektbrlOgO ve bagll (17 nolu

iskolunda faaliyet gbsteren) isyerleri ile bu isyerlerine ait eklentilerin butununu kapsarruna
ahr.

8- Bu toplu i~ sbzle~mesinden taraf sendika Oyesi i~<;iler yararlanlrlar. Sendika Oyesi
olmayanlann yararlanmalan hakkmda yasa hOkOmleri uygulamr.

MADDE 5 - TOPLU i~ S6ZLE~MESiNiN HOKMO VE i~ SOZLE~MELERiNE
TESiRi :

A-Toplu i~ sbzle~mesinde, aksi belirtilmedikc;e, i~ sbzle~meleri, toplu i~ sbzle~mesine
ayklrl olamaz. I~ sbzle~melerinin toplu i~ sbzle~mesine aykln hOkOmlerinin yerini toplu i~
sbzle~mesindeki hOkOmler allr. I~ sbzle~melerinde, dOzenlenmeyen hususlarda, toplu i~
sbzle~mesindeki hOkOmler uygulanlr.

Toplu i~ sbzle~mesinde, i~ sbzle~melerine ayklrl hOkOmlerin bulunmasl halinde i~
sbzle~mesinin i~<;ilehindeki hOkOmleri ge<;erlidir.

8- Ancak i~veren, i~in niteligi geregi bzel bilgi, beceri veya uzmanllk isteyen i~ler
hari<;, i~ sbzle~meleri ile sendikall i~<;iler araslnda ya da sendikall ve sendikaslz i~<;iler
araslnda aylnm yapamaz. i~ sbzle~meleri ile diger i~<;ilere daha OstOn hak ve menfaatler
saglanamaz. i~ sbzle~mesi ile <;all~lrken sendikaya Oye olmak suretiyle veya dayanl~ma
aidatl bdemek suretiyle toplu i~ sbzle~mesinden yararlanmak istedikleri takdirde Ocretleri
aynl veya en yakm nitelik ve kldemdeki i~<;ilerin Ocretini ge<;emeyecegi gibi bu i~<;ilere toplui~~r~meSiile~lananha~~7)~fa4sag'~matv-
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MAOOE 6- SENOiKA TEMSiLCiLERi VE VONETiciLERiNiN GOVENLiGi
a) Sendika ybnetim kurullannda veya Baskanliqmda qorev aldlQI icin kendi istegi ile

isyerinden aynlan isciler bu gbrevlerinin secirne girmemek. yeniden secilrnernek veya kendi
istekleriyle cekilrnek suretiyle son bulrnas: halinde aynldrklan isyerinde i~e yeniden
ahnrnalanru istedikleri takdirde isveren, talep tarihinden itibaren en ge~ 1 (Sir) ay icinde 0
andaki sartlarta eski islerine veya eski islerine uygun diger ise, diger isteklilere nazaran
bneelik vererek almak zorundadir. Su takdirde iscinin eski kidern haklan ve ucreti saklidrr. Su
hak ybnetieilik gbrevinin son a ermesinden baslayarak 3 ay icinde kullarulabilir.

Vbneticilik gbrevleri ile ilgili fiillerinden dolayi hukurn giymi~ olanlar bu haktan
yararlanamaz.

b) lsveren, i;;yeri sendika temsilcilerinin i;; sozlesrnelerini hakh bir sebep olrnadikca
ve sebebini acrk ve kesin bir sekilde belirtrnedlkce feshedemez. lsverenin bu hOkme
uymamasi durumunda i;;<;inindava hakkt sakudir.

c) Diger hususlarda 2821 sayrh Sendikalar Kanunu'nun 29. ve 30. maddeleri
hukurnleri uyqularur.

MAOOE 7· SENOiKA OVELiGiNiN TEMiNATI
Bu konuda ; 2821 sayih Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi hOkOmleri uyqularur.

MAOOE 8· SENOiKA TEMSiLCiLERi :
A) Gorevlerl :

Sendika temsilcileri yasalarda ve bu sozlesrnede kendilerine verilen gbrevlerinden
baska:

1- lsyerinde, uyelerle isveren arasrnda ili;;kiyi ve cahsrna huzurunu saqlarnak ,
2- Sendika ile uyeler arasmda baqlan quclendirrnek ,
3- lsyennde calrsrna saatleri icinde asrl i;;ini aksatmamak kaydiyla Oyelerin sikayet

ve rnuracaatlanru dinlemek ,
4- Oye ve isveren arasinda uyusrnazhklann c;bzOmOne<;all;;makla gorevlidir.

B)Atanmasl :
Sendika bu sozle;;me kapsamrna giren ve i~letmeye bagll i;;yerlerinde <;all~an Oyeleri

arasrndan her i;;yeri ic;in ayn ayn olmak Ozere Ana TOzOk ve Sendikalar Yasasl uyannca
i;;yeri sendika temsilcilerini atar.

Ba;;temsilci ve temsilcilerin listesini, i~verene yazl ile bildirir. Oniversiteye bagll,
ara;;tlrma gemilerinin, her birine ayn bir temsilci atanlr.

C) Cah!jma Tarzlan :
1- Temsilciler, birlikte toplantl yapmak ve kendilerine i;;yerinde iletilmi;; sorunlan

gorO;;mek Ozere, aS11i~lerini aksatmamak ve i;; disiplinine aykln olmamak kaydlyla haftada
bir kez, yanm i;; gOnO( 4 saat ) Ocretli izinlidirler. Ba;;temsilci, toplantl gOnOnO3 gOn onceden
i;;verene haber verir ve izin allr.

2- Temsilciler, kendi gorevlerine giren konulan gorO;;mek Ozere, i;;veren veya
vekilierinden, toplantl talebinde bulunabilirler. OlaganOstO bir sebep olmadlk<;a, bu istekleri,
toplantl nedenlerini belirtmek suretiyle, yazlll olarak ba;;vurduklan tarihten itibaren 3 i;;gOnO
i~inde yerine getirilir. Ba;;temsilcinin gorevlerini, kendisi bulunmadlgl durumlarda diger
temsilcilerden biri yerine getirir.

MAOOE 9· SENOiKA TEMSiLCiLiK OOASI VE OUYURU TAHTASI
A) SendikaTemsilcilik Odasl :
I;;veren, RektbrlOk binaslnda, Cerrahpa;;a tiP fakOltesinde, Veteriner FakOltesinde,

Fen ve Edebiyat FakOltelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler MOdOrlOgOnde sendika
temsilcilerinin, temsilcilik gorevlerini yapabilmeleri i<;in<;all;;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 i<;in bir telefon saglamr. I;;veren imkanlan

d1ndeAra~~ veincelemec;iflligin temSi,~eA gaa eder. )
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8) Sendika Duyuru Tahtasi :
lsveren Sendikal calrsrnalann duyurulrnasi ve sendikanrn iscilere iletmek qereqiru

duyduqu haberler ile her turlu sendikal yazrlarin asurnasrru teminen kilitli duyuru tahtalan
yaptrnr. Bu tahtalara asuacak yazr, brosur ve duyurular, mevzuata aykrn olamaz. Asilacak
tum ilanlar. Sendikanrn rnuhurum; ve yetkililerin irnzasrm tasir. Duyuru tantasmrn anahtan ,
basternsilcide bulunur. Asilan tum ilanlann sorumluluqu sendikaya aittir.

MADOE 10- SENOiKAL iziNLER:
Sendika temsilcisi ve gbrevlilerine kongre, konferans. seminer, ybnetim, denetim,

Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantrlara katilmalan icin sendikarun yazih talebi
uzerine a;;agldaki duzenlenmls sekline gbre ucretli izin verilir.

isyeri isci Mevcudu
01- 50 i;;r;:icalrstmlan isyennde
51- 100 i;;r;:icalrstmlan isyerinde

101- 200 i;;r;:icalistmlan isyerinde
201- 500 i;;r;:icalrstmlan isyerinde
501-1000 i~r;:icahstmtan isyerinde
1001 'den fazla i~r;:icalistmlan isyerinde

Ylhk Toplam Ocretli izin Siiresi
20 gun
30 gun
40 gun.
60 gun
80 gun

I~c;:isayismm % 10'u kadar
gun

Bu izinler her Oye ic;:inayn ayrr olmayrp, tOm Oyeler icindir. Bir seferde isyerl i;;r;:i
sayrsirun %5' inden fazla sayida Oyenin birden bu izni kullanmasi isverenin onayma tabidir.

Ancak, Genel Kurullar lcin bu % 5 oraru aranmaz.

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

bdendigi gOnO takip eden 10 gOn icinoe, sendikarun bildireceqi banka hesabrna yatrrrnakla
yOkOmlOdOr.lsveren bu i~lemler ir;:in,sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

Bu madde uyarrnca yapllan kesintileri gbsterir listeyi i~veren, sendikaya gbnderir.

MAOOE 12- SENOiKA YONETiCiLERiNiN i~CiLERLE G6RO~MESi :
Sendika ybneticileri i~veren veya vekillerine bnceden haber vermek kaydlyla i~

saatleri dl;;lnda, i~veren veya vekillerinden izin almak ve i~i aksatmamak ;;artlyla, i~ saatleri
ir;:inde de Oyelerle gbrO~ebilirler. Bu gbrO~meler i~veren veya vekillerinin gbsterecegi bir
yerde yapilir.

MAOOE 13- i~YERiNDE CALI~MA BiCiMi
A- i~letme bOnyesinde i~r;:i kadrolarrnrn tespiti ve uygulanmasl, i~ programlannln

tanzim ve tadili, r;:alr~mabic;imi, i~in icap ettirdigi miktar ve nitelikte i~C;iistihdam etmek, yeni
i~C;iallml veya bo;;alan kadrolann doldurulmasl gibi i;;in ve i~yerinin idaresine mOteallik
yetkiler mevzuata ayklrr olmamak ~artlyla sadece i~verene aittir. Ancak, bo~alan kadrolann
doldurulmasl slrasrnda i~yerinde c;alr;;makta olan ve niteligi bu i~e uygun olan i;;r;:ilere bncelik
tanlnlr. Aynl nitelikte birden c;ok i;;r;:iolmasl halinde kldemi yOksek olana bncelik tanrnlr.

Bo;;alan kadrolara gec;mek isteyen, i~yerinde c;all~an adaylar i~verence tayin edilen
iki ki;;i ile i~yerinde c;alr;;an i~r;:ileraraslndan sendikaca sec;ilecek iki Oyeden olu~an komisyon
taraflndan imtihana tabi tutulur. Komisyona i~veren temsilcilerinden biri ba~kanllk eder.

B- Sendika Oyesi i~r;:iler,onaylan alrnmadan, herhangi bir nedenle memur kadrosuna
ger;:irilemezler.

C- I~veren, i~yerinden her ne nedenle olursa olsun, aynlan gemi adam Ina r;:all~ma
sliresini ve gbrevini gbsterir bir beige verir. Gemi adami, bu belgeye r;:all:;;maslhakklnda bir
kaYlt konulmaslnl yazlll olarak i;;verenden isterse, durum aynca belgeye ge<;irilir.

0- I;;veren yada i;;veren vekilleriyle gemi adamlan araslnda yapllacak i;;
sbzle;;melerinin bi<;im ve i<;erigi 854 saYI" Deniz I;; Kanunu hOkOmlerine gbre olur.

E- I~veren <;all;;tlracagl gemi adamlarr ir;:in, " Gemi adamlannrn Yeterliligi ve SaYlsl
Hakkrndaki Nizamname " hOkOmlerini esas allr. $u kadar ki , yeterlilik dereceleri aynl olan

ge:~r Ianaraslndaliyakalter~ qlu.turU~/1 & ~
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MADDE 14- DENEME SURESi
lse alrnan iscinin deneme surest bir aydrr. Bu sure icinde taraflar i~ sozlesmesini

ihbarsiz ve tazrninatsiz feshedebilirler.

MADDE 15- ASKERLiK HizMETi
lscinin muvazzaf askerlik hizmeti drsinda manevra veya herhangi bir nedenle silah

altrna almrnasi nedeniyle isinden aynlmasi halinde, bu konudaki mevzuat hukurnleri
uyqularur. Bu sure icinde isciye ucreti tam olarak odenir. Ancak bu sure icinde Milli Savunma
Bakanllgl tarafindan i~c;iyebir odernede bulunulursa, bu oderne isverene iade edilir.

Herhangi bir askeri veya kanuni odev dolayrsryla isinden ayrrlan iscilerden, bu odevin
sona ermesinden baslayarak iki ay iclnde i~e girmek ic;:inbasvuranlan isveren, bos yerlere
oncelikte ve ayru krderndeki emsali isclnin Ocretiile ise ahr.

Diger hususlarda yasa hOkOmleriuyqularur.

MADDE 16- GOREV BOLUMO, i~ VE i~YERi DEGi~iKLiGi
A- Her isyerinde. 0 isyerinin kapsadrq: hizmet dallarr ve kadrolara gore, gerekli qorev

daqurrru mevzuata aykm olmamak kaydiyla isveren veya vekilince yaprhr.

B- Her lscl, i~ sozlesrnesinde yazth olan veya fiilen calrsmakta oldugu iste calrstmhr.
i~c;:i flilen yapmakta olduqu gorevinden sorumludur. Ancak hizmetin zorunlu klldlgl
durumlarda isveren ya da vekilinin yazih onayi ile daha vasifh bir iste qorev verilen i~c;ilere,
qoreve devam ettigi sOrecefiilen yaptlgl isin kar~lllgl olan Ocretdtsrndaki haklar verilir.

Ayrrca, iscller isyeri ic;:indeunvanl veya niteligi benzer olan ba~ka i~e veya i~verene
bagll Belediye Hudutlarr (BOyOk~ehirBelediye Hudutlarr) ic;indekidiger bir i~yerine i~verence
nakledilebilirler. i~c;:ilerin Belediye Hudutlarr (BOyOk~ehir Belediye Hudutlarr) dl~lndaki
i~yerlerine daimi nakli, i~<;ininyazllJ rrzasrna baglJdlr. Gec;:icisOreyle nakillerde i~<;ininnzasl
aranmaz. Ancak, bu sOreYllda 3 ayl ge<;emez.i~ ve i~yeri degi~ikligi, hi<;bir zaman ceza
mahiyetinde olamaz.

c- Ayrr iki gemide c;:all~angemi adamlarr, birbirlerinin yazllJ becayi~ini istedikleri
takdirde, i~verence bir sakrnca gorOlmezse,istekleri yerine getirilir.

MADDE 17- i~SORELERi VE FAlLA C;ALI~MALAR :
A- a) Bu toplu i~ sozle~mesininkapsamlna giren i~yerlerinde c;:alt~masOresigOnde8,

haftada 40 saattir. Pazar gOnOhafta tatilidir.
Vardiyall <;all~mahallerinde " Postalar Halinde I~c;:i<;all~tlrrlarak YOrOtOleni~lerde

<;alJ~malaraIIi~kin Bazl Ozel Usul ve Kurallar Hakkrnda Yonetmelik" hOkOmleriuygulanlr.
<;all~magOnve sOreleriile i~e ba~lama,dinlenme ve bitirme saatleri i~in geregine ve

i~yerlerininozelligine gore i~veren taraflndan tespit edilir ve ilan olunur.
b) Yaptlklarr i~ler geregi klsa sOreli c;:all~maslgerekenler hakklnda ilgili mevzuat

hOkOmleri uygulanlr. Ancak, hizmetin kesif olmadlgl yerlerde bu sOre normal mesai
saatlerine kadar arttlrrlabilir

c) I~c;:inini~yerinde ve i~vereninemrinde hazlr durumda c;:all~madange<;irdigizaman
i~ sOresindensayilir.

d) I~c;:ilerec;:all~masOresinin ortalama bir zamanrnda mevzuata uygun bir ~ekilde
verilecek ara dinlenmesi (Yemek Paydosu) <;all~masOresindensaYllmaz.

e) I~yerlerinde vardiyall <;all~magerekiyorsa vardiyalarrn tespiti, ba~lama ve biti~
zamanlarr ile dinlenme zamanlart i~verence dOzenlenir ve bir gOn onceden i~yerinde ilan
olunur.

f) Normal <;all~masOresinia~an <;all~malarfazla c;:all~madlr.Her fazla 9all~ma saati
ic;:in,i~9iye normal <;all~masaati Ocretinin ; Ogrenci Yemekhaneleri ve Kantinler MOdOrlOgO
i~yerinde % 75, Cerrahpa~a TIp FakOltesi ve Edebiyat FakOltesi i~yerlerinde % 100,
kapsamdaki diger i~yerlerinde ise % II tutarr odenir. "1>

~~~ ~~& ~
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B- Arastirma Gemileri ( Gemi Adarnlan ) lcin :
a) Gemi adarnlartrun genel bakrmdan ( Liman veya seferde ) normal i~ surest gunde

8 ve haftada 48 saattir. Bu sure haftarun i~ qunlerine esit olarak bolunrnek suretiyle
uyqularur.

I~ suresi gemi adarrurun isbasinda <;all~tlglveya vardiya tuttugu suredir.
Bu i~ surelerine, gemi adarrurun isin ortalama bir zarnanrnda gerekirse srra ile

verileeek bir saatlik yemek ve ara dinlenmeleri dahildir. Gemi adamlanna her 24 saatlik gun
devresi icinde 8 saat aralrksrz bir dinlenme suresi saglanmasl zorunludur. Liman seferi
yapan ve limanda bagll bulunan gemilerde calrsan gemi adamlan istedikleri zaman bu
izinlerini gemi drsmda geyirebilirler.

b) I~ sOresinin gOnlOkve haftallk azami hadleri dl~tndaki cahsmalar fazla cahsrna
sayrhr. Normal i~ gOnlerindebu kabil calrsrnalar i<;inisveren, gemi adamrnaher bir saat fazla
causrnasi i<;inOereti,normal Ocretininsaat basma dusen rniktanrun % 50 fazlasryla odemeyt
kabul eder. lsbu fazla saatlerle cahsrna, ulusal bayram ve genel tatil gOnleri veyahut da,
hafta tatili gOnleri yaprhrsa, beher saati, normal saat Ocretinin% 100 fazlasiyla odenir. $u
kadar ki, Gemide fiilen calisan gemi adamlan bu haktan faydalarurtar,

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

dinlenmesi i~<;ilere nobetlese kullandmlabilir, Ara dinlenmesi i<;inde i~<;inincahstmlmasi
halinde bu sure fazla cahsrna olarak degerlendirilir. Arasnrrna Gemileri isyerinde bu konuda
mevzuat hOkOmleriuyqularur.

b) Arastirrna Gemileri (Gemi Adamlarr) drsmdak: i~yerlerinde <;all~maktaolan i~<;ilere
gOnlOkyall~ma sOreleri i<;indeogleden once ve ogleden sonra olmak Ozerei~in ortalama bir
yerinde 15'er dakikallk <;aydinlenmesi verilir. Bu sOreleri~ sOresindensaYlllr.

MADDE 19 - HAFTA TATiLi OCRETi :
Pazar gOnu hafta tatilidir. I~<;ilerinhafta tatili Ocretleriayllk ueretlerine dahildir ayrrca

odenmez
Ancak, i~<;ilerinhafta tatili gOnu <;all~tlrrlmalarrhalinde, bu gun i<;in (9alr~madan

aldlklarr gOndelikdahil) toplam 3 yevmiye odenir.
I~bu toplu i~ sozle~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde <;all~an Gemi Adamlarrna i~

ba~lnda kaldlklarr takdirde hafta tatili gOnOi<;intoplam 3 yevmiye odenir.
Veteriner FakOltesi Uygulama <;iftliginde hafta tatili gOnO <;alr~tlrrlani~<;iye, talep

etmesi halinde ilave 2 yevmiye yerine, mOteakiphafta i<;inde2 gun ueretli izin verilebilir.

MADDE 20 - GECE ~ALI~MA SORESi VE OCRETi :
Gece <;all~malan konusunda mevzuat hOkumleri uygulanlr. Aneak, bu toplu i~

sozle~mesi kapsamlna giren i~yerlerinde <;alr~ani~<;ilere<;all~malarrnlnyarrstndan faziasl
veya tamamlnln geee sOresine rastlamasl halinde bu sOrelere ait Oereti% 30 (YOzdeotuz)
zamll odenir. Cerrahpa~a TIp FakOltesi i~yerinde ise i~in yansrndan fazlastnln veya
tamamlnln gece sOresinerastlamasl halinde i~<;ininbu sOrelereait Oereti% 60 (YOzdealtml~)
zamll odenir.

MADDE 21 - DEVAM DURUMU, ~ALI~ILAN GONLER VE FAZLA ~ALI~MANIN
SAPTANMASI :

Oye i~<;iler,i~yerine giri~ ve <;Ikl~taimza foyOnOimzalarlar. Bu foyleri, idare amirleri
devamll kontrol ederler. I~yerinde Cumartesi gOnO,Hafta Tatili gOno ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatil gOnlerinde<;all~maile fazla yall~ma, <;all~manrnyapllacagl gOndenbir gun once
bolum amirinin yazlll istegi ile olur ve i~yerinde ilan edilir.

I~<;idenistenen <;all~mantngOn ya da saat suresini belirleyen bir beige olmakslzln
Cumartesi ve Hafta Tatili gOnOile U Bayram ve Genel Tatil gOnlerindeyall~ma ve fazta9all~mai~:qi ~ ~ )



Istanbul Universitesi emrinde bulunan deniz vasrtalarmda calisan gemi adarnlanrun
puantajlarrru 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 rnudahale edemez. Kaptan geminin tek yetkili amiridir.

MADDE 22 - SOSY AL TESisLERDE <;ALI~MA Bi<;iMi VE OCRETi :
a- Enez Sosyal tesislerinde calisrna bicirni ve suresi Rektorlukce duzenlenir. Burada

qorevlendirilecek iscilerin secimi ; ihtiyac IUrOve oraruna gore Rektorlukce yapiur.
b- Sosyal tesislerde cahstrnlacak iscilere isveren sagllk kosuuanna uygun yeme,

yatma, bannma, dinlenme vs. imkanlan saqlar, Buna mukabil isciterin ucretlerinden kesinti
yapilmaz.

c- Enez Sosyal Tesislerine qondenlen lscilere Tesislerde caltstrklan her gun i<;in
ucretlerinden ayn olarak toplu ili sozlesrnesinin 1. yrlmda 1,32 YTUGun odenir

Bu oderne, toplu ili sozlesmesinln ikinci ythrun birinei ve ikinci aln aylannda ucret
zarnrru orarunda ve ucretin zamlandrqi tarih itibariyle artmlarak uyqulanacaktir. Bu uygulama
sonucu olusacak yanrn Yeni Kurus ve uzerindeki degerler bir Yeni Kurusa tarnarnlanacak,
yanrn Yeni Kurusa kadar alan degerler dikkate almrnayacaktrr.

MADDE 23 - ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER
A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri hakkrnda ilgili Yasa Hukurnleri uygulamr.

B) Oyeler bu gOnlerde nzalan ile cahstmlabillrler. Aneak, Sagllk ve Veteriner Fakultesi
Uygulama <;iftligi lsyerlerinde isin ozelligi bu gOnlerde cahsrnayr gerektiriyarsa iscinln nzasi
aranmaz.

C) Bu qunlerde cahsrnayarak izin yapan iscilere bir i:;; kar:;;llIgl olmakslzln ueretleri
tam alarak odenir.

D) Bu gOnlerde tatil yapmayarak <;all:;;an i:;;9ilere 9all:;;tlgl her gOn i9in taplam 09
gundeligi tutarmda ueret odenir. i:;;bu taplu i:;;sozle:;;mesinin uygulandlgl i:;;yerlerinde 9a1l:;;an
gemi adamlanna i~ba~mda kaldlklan takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunleri i<;in
taplam u9 gundeligi tutannda ueret odenir.

E) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnlerinde ili<;inin gOnlOk 9all:;;ma sOresinden fazla
<;all:;;mayapmasl halinde fazla <;all:;;llansaatler i9in bu gunlere ait Oeretinin saat ba~Jna isabet
eden miktan bu taplu i:;; sozle:;;mesinin " I~ SOreleri ve Fazla <;all:;;malar" ba~lIkh 17.
maddesinin (f) bendinde i~yerleri itibariyle tespit edilmi~ alan fazla 9all:;;ma zam aranlan
kadar artlnlmak suretiyle fazla mesai parasl odenir. Bu hOkOmAra~tlrma Gemileri i~yerinde
(gemi adamlan i9in) uygulanmaz.

MADDE 24 - YILLIK OCRETLi iziNLER
A) i~yerinde <;ah~ma Suresi :
a- 1 Ylldan 5 Ylla kadar (5 yll dahil) alan i~9ilere 25 i~gunu,
b- 6 YII ve daha fazla alan i:;;9ilere 30 i:;;gOnOueretli izin verilir.

B) Izin suresine rastlayan Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunleri izin
suresinden saYllmaz. Aneak, Yllilk ueretli iznin hesabmda Cumartesi i:;;gOnu alarak kabul
edilir.

C) Iznini iliyerinden uzak bir yerde ge9ireeek alan i:;;<;ilere talepleri halinde 7 gune
kadar ueretsiz yal izni verilir.

D) Bu toplu ili sozlelimesi kapsamma giren Ara:;;tlrma gemilerinde 9all:;;an gemi
adamlannln yllilk ueretli izin sureleri 40 gundur.

maruz
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MADDE 25 - MAZERET iziNLERi
A) Onceden veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydryla ;
a- [scinln evlenmesi durumunda 7 gun,
b- lscinin ana, baba, kardes, es ve cocuklarmdan birinin clumu halinde 5 gun,
c- lscinin esinin doqurn yapmasi halinde 3 gun,
d- Yangm, sel, deprem gibi doqal afetlere ugrayan iscilere 10 gun,
e- lscinin cocuklanrun evlenmesi veya sunneti halinde 2 gun,
f- lscinin yrlhk askerlik yoklarnasi halinde 1 gun, ucretli mazeret izni verilir.
g- lscuere, zorunlu ihtiyaclarrru karsrlarnatanru teminen yrlda u9 qune kadar, ucretli

maze ret izni verilebilir.
B) Diger Izinler :
a- Kadin uyenin dogum yaprnasi halinde ilgili mevzuat hukrnu uyqularur,
b- lsveren gemilerdeki hizmet rnuddeti 1 YIII ge<;mi~olmak sartiyla gemi adamlanna;

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

c- Basimevinde, kursun eritme lsleri, i~ saatleri dismda yapihr. Eritme islerni yapan
isciye, ertesi gun, Ocretli izin verilir.

C) Su toplu i~ sozlesmesi kapsarrunda cahsan gemi adamlanrun baglama limanlan
dismda (lstanbul-Gokceada) gemi ile gittiklerinde tekrar merkezlerine donuste sefer icinde
gegen hafta tatili, Genel Tatil ve Ulusal Sayram izinleri kar~llIgl kendilerine, donuslerinde
Ocretli izin olarak verilir.

MADDE 26 - OCRET ODEME ZAMANI
Su konuda 289 sayth Kanun hukrnunde Kararname hukurnlerine gore islern yaprlrr.

Oderne gOnOnOntatile denk gelmesi durumunda, bir gOn once odeme yapilir.

MADDE 27 - OCRET ZAMMI :
A- iYiLE$TiRME:

01.01.2007 tarihinde i~yerinde 9all~makta olan i~9ilerden, 01.01.2007 tarihi
itibariyle gOnlOk 91plak Ocretleri 30,00 (Otuz) YTUGOn'un altmda olanlann gOnlOk 91plak
Ocretlerine 30,00 (Otuz) YTL'GOn'O ge9memek kaydlyla 1,67 (Sir Yeni TOrk Lirasl Altml~
Yedi Yeni Kurulii) YTUGun iyile~tirme yapllacaktlr.

B- SiRiNCi YIL ZAMMI :
01.01.2007 tarihinde iliiyerinde 9all~makta olan ilii9ilerin, 01.01.2007 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk <;Iplak Ocretlerine (iyileliitirmeden yararlanan i~9i1erin, A flkrasl ile
olu~an Ocretlerine) 01.01.2007 tarihinden geger1i olmak ve % 10'un (Yuzde on) altma
dO~memek kaydlyla 4,67 (Dart Yeni Turk Lirasl Altml~ Yedi Yeni Kuru~) YTUGOn zam
yapllacaktlr.

C- iKiNCi YIL SiRiNCi ALTI AY ZAMMI :
01.01.2008 tarihinde i~yerinde 9all~makta olan i~<;i1erin,01.01.2008 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnIGk 91plak Ocretlerine 01.01.2008 tarihinden geger1i olmak Ozere % 3
(YOzde 09) oranmda zam yapllacaktlr.

Ancak, T.C. Ba~bakanllk TOrkiye Istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yilli TOketici
Fiyatlan TOrkiye Geneli Haziran 2008 Indeks saYlsmln, Arallk 2007 Indeks saYlslna gore
degi$im oranmm % 3'0 (YOzde 0<;)a~masl halinde, a~an klsmm tamaml ikinci yll ikinci alt! ay
Ocret zamml oranlna ilave edilecektir.

0- IKINCI YIL IKINCI ALTI AY ZAMMI :

01.07.2008 tarihinde i$yerinde 9all~makta olan i~9ilerin, 01.07.2008 tarihi itibariyle
almakta olduklan gunlOk <;Iplak Ocretlerine 01.07.2008 tarihinden ge<;erli olmak Ozere % 3

(YUZd~'~lyaPllacakt~ _~ ~ A )
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Ancak T.e. Basbakanhk Turkiye Istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel YIIII Tuketici
Fiyatlan Turkiye Geneli Arahk 2008 Indeks sayrsirun. Haziran 2008 Indeks sayisma gore
deqisirn orarurun % 3'u (Yuzde uc) asrnasi halinde, asan krsrrun tarnarru, 01.01.2009
tarihinden qecerf olmak uzere iscilerin 31.12.2008 tarihindeki gunluk ciplak ucretlerine zam
olarak uygulanacaktlr.

E- 8u uygulamalar sonueu olusacak olan yanrn Yeni Kurus ve uzeri kusuratlar bir
Yeni Kurus'a tamamlanaeak, yanm Yeni Kurus'un altindaki deqerler dikkate ahnmayacaktir.

F- lsbu toplu i;; soztesrnesinin yururluk tarihinden sonra ise giren iscilerden
deneme suresini dolduranlara ucret zamrru, iscinin i;;e girdigi tarih ile zamrrun uygulama
tarihi arasmda qecen her tam ay icin soztesmenin birinci yrlmda (% 10 cram esas allnarak)
1/12 orarunda, sozlesrnenin ikinci YII birinci ve ikinci altt ayllk donernlertnde ise (bu dilimlere
ili;;kin Oeret zamrru) 1/6 orarunda eksiltilerek uygulamr. Ancak, bu uygulama sebebiyle yeni
lse girenlerin Ocreti ayru nitelikteki krdernli iscilerin Ocretini gec;emez.

MADDE 28 - ls RisKi, MAKAM TAZMiNATI VE SEFER PRiMi :
A)8u toplu i;; sozlesrnesinin kapsarrunda bulunan iscilere (8 bendinde sayrlanlar

baric) mOktesep hak olmamak ve baska bir oderneyi etkilememek kaydryla asaqrda
dOzenlenen gruplardaki qorevlerde calistmlanlara her ay belirlenen miktarda i;; riski
tazrninatt odenir. Bu oderneden 1 ay icinde 3 gOne (3 gOn dahi!) kadar Ocretli izin ve istirahat
hallerinde kist yapllmaz.

1.GRUP: Sorumlu Yonetici (MOdOr vb.)
1.YII : 78,58 (Yetmi;;sekiz YTL,Ellisekiz YKR$)/Ay

2.GRUP: idare Amirleri
1.YII : 66,01 (Altml;;altl YTL,8ir YKR$)/Ay

3.GRUP: AhC;lba;;lan, Matbaa 9all;;anlan, Ustaba;;llar, GOverte Lostromalan, Makine
Lostroman, 8alikC;1Reisler.

1.YII : 53,44 (EliiOC;YTL,Klrkdort YKR$)/Ay
4.GRUP: AhC;lba~1Yardlmcllan, Birim Amirleri ($efler), Ustalar, Teknik Elemanlar,

Teknisyenler, Laborantlar, Diger Gemi Adamlan, 8ahkC;llar,
1.YII : 47,17 (Klrkyedi YTL, Onyedi YKR$)/Ay

5.GRUP: A;;C;llar, BOro Elemanlan, $ofOrler, Hastabaklcllar, Bula;;lkC;llar, Usta
Yardlmcllan, Satlnalmacllar, Traktor ve Tanm Makinalan Operatorleri, Kasaplar, Hayvan
Baklcllan,Ta;;IYlcllar

1.YII : 40,88 (Kirk YTL,Seksensekiz YKR$)/Ay
6.GRUP: Garsonlar, Kantinciler, BahC;lvanlar, Bekc;iler, Diger 1~C;iler,

1.YII : 34,57 (Otuzdort YTL, Elliyedi YKR$)/Ay

Bu odemeler, toplu i~ sozle;;mesinin 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 altlndaki degerler dikkate allnmayacaktlr.

B) 8u toplu i;; sozle;;mesinin kapsammda bulunan ;

- Gemi Kaptanlan ve 9ark<;:lba~"ara (8a~ Makinist) ayllk C;lplak brOt Ocretlerinin % 50
(YOzdeellisi),

- GOverte ve Makina 1.Zabitlerine (2. Kaptan ve 2. 9ark<;:I) aylik <;:Iplak brOt
Ocretlerinin % 35 (YOzdeotuzbe;;i),

- Guverte ve Makina Zabitlerine (3.Kaptan, 3. 9arkC;I) ayhk C;lplak brut ucretlerinin %
25 (YOzdeyirmibe;;i),

tutannda her ay brOt makam tazminatl odenir. Bu odeme mOktesep hak te~kil etmez
ve ba;;ka bir odemeyi etkilemez. Bu odemeden 1 ay ic;inde 3 gOne (0<;:gOn dahil) kadar



C) Rektbrh..ige bagll Arastrrrna Gemilerinin seferde olduqu gOnlerde; fiilen gemide
bulunan gemi adamlanna fazla calisma Oeretiodenmedigi hallere munhasrr olmak ve baska
bir bdemeyi etkilememek kaydryla her gOn icin toplu i~ sbzle~mesinin 1. yrlmda 1,90 (Bir
YTL, Ooksan YKR~)/GOn sefer primi odenir Geminin limanda bagli oldugu gOnlerde ise,
fiilen gemide bulunanlara bu bdemenin 1/2'si tutannda sefer primi bdeneeektir.

Bu bdeme, toplu i~ sozlesrnssmtn ikinei ytlmm birinci ve ikinci altl aylannda Ocret
Zarnrrn orarunda ve Cicretinzamlandlgl tarih itibanyla artlnlarak uygulanacaktlr. Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Yeni Kurus ve Ozerindeki degerler bir Yeni Kurusa tamamlanacak,
yanrn Yeni Kurusun altmdaki degerler dikkate almmayacaktlr.

MADDE 29 - SOSYAL YARDIM :
Toplu i~ sbzle~mesininkapsammda bulunan i~c;:ileresozle~menin birinci yumda her ay

66,35 YTUAy sosyal yardrrn bdenir.
Bu oderne toplu i~ sozle~mesinin ikinci yrhrun birinei ve ikinci aln aylannda

Oeret Zarnrm orarunda ve Oeretin zamlandlgl tarih itibanyla artmlarak uygulanaeaktlr.
Bu uygulama sonueu olusacak yanrn Yeni Kurus ve Ozerindeki degerler bir Yeni
Kurusa tamamlanaeak, yanrn Yeni Kurusun altrndaki degerler dikkate
almmayaeaktlr.

Bu yardrrrun odenmesinde her torlO Oeretli izinler ile i~ kazasi ve meslek
nastairklan sebebiyle istirahat halleri ve bir aYI a~mayan diger istirahat hallerinde
kistelyevrn yaprlmaz.

MADDE 30- iLAVE TEDiYE VE iKRAMiYE
Bu toplu i~ sozlesrnest kapsarrnna giren isyerlerinde c;:all~ani~c;ilere6772 SaYl1i

Yasaya gore ilave tediye verilir. Aynca, yasada bngorOlen ~artlara gore Haziran ve EylOI
aylannm ilk haftasmda odenmek Ozere 30' ar gOnlOkOcretleri tutannda iki ikramiye dahaverilir. .

MADDE 31 - BiLDiRiM SORELERi :
i~sozle~mesininsona erdirilmesi halinde bildirim sOreleria~agldaki gibidir.
I~yerinde hizmet sOresi ;
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;:iye10 hafta, Edebiyat ve Fen FakOltesi i~yerlerindec;:all~anlaric;:in20 hafta,
onceden bildirimde bulunulmasl ~arttlr.
Toplu i~ sozle~mesininkapsamma giren i~yerlerine01.01.1988 tarihinden sonra giren

i~c;ifere Kanunda yazlli sOreler uygulanlr. Bu toplu i~ sbzle~mesi kapsamlna giren
i~yerlerinde c;all~angemi adamlannm bildirim sOreleri, geminin seyir durumunda mOkerrer
liman degi~tirdigi takdirde ilk ugrayaeagl limanda geminin emniyet altma almmasmdan sonra
ba~lar. I~veren gemi adamml geminin bagll oldugu limana kadar gotOrOr.Gemi adammln
Ocreti,geminin bagll bulundugu limana kadar odenir.

MADDE 32 - KIDEM TAZMiNATI :
Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsammda bulunan i~yerlerinde kldem tazminatma esas

gOn say's, 40 gOndOr.Aneak 01.01.1986 tarihinden sonra i~e girenler ic;:inyasal sureleruygulanlr.

MADDE 33 - YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI :
A) Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamma giren i~yerlerinde c;:alf~ani~c;:ifere(Gemi

Adamlan haric;)fiifen c;a"~tfklanher gun ic;indoyurucu nitelikte bir ogOn , c;:all~ma~artlan ve
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B) Sosyal Guvenlik Kurumunun anlasmah oldugu Saqhk Kuruluslarindan annan
doktor raporuna dayanarak perhize tabii olduklanru belgeleyen ve i~ lcabt yemek yiyemeyen
isciler ile Ramazan ayrnda oruc tutanlara cahstrklan her gun icin toplu i~ sozlesmesinin birinci
yihnda 3,15 YTL.lGun yemek paras: odenir.

Bu oderne, toplu i$ sozlesrnesinin ikinci yihrun birinci ve ikinci att: aylannda Ocret
Zarnrru orarunda ve ucretin zarnlandiq: tarih itibanyla artrnlarak uyqulanacaktir. Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Yeni Kurus ve uzerindeki deqerter bir Yeni Kurusa tamamlanacak,
yanrn Yeni Kurusun altrndaki deqerter dikkate almrnayacakur.

C) Bu toplu i~ sozlesmesinin kapsarruna giren gemi adamlanna lase Tespit Kurulu
Karanna gore yemek paras: cdenir. Bu iscilere sefere crkrslannda, sefer gOnO kadar, lase
avans: verilir.

D) Gemi adamlanna ve balikcrlara Kasun, Arallk, Ocak, $ubat ve Mart aylannda
gemide fiilen cahstiklan surece her gOn 100 gr. helva ve 250 gr. kuru uzurn verilir.

MADDE 34 - GiYiM VE KORUMA MALZEMESi YARDIMI
A) lscilerin, isyermde i~in gereklerine gore giymek zorunda olduklan yazllk ve kl~llk i~

elbiseleri ( Elbise, ayakkabi, pantolon, gomlek vb.) isveren tarafmdan verilir. I~ elbiselerinin
ahrrunda sendikarun gorO~Oahrur,

lsciler hizmet qorurken i~ elbiselerini giymek zorundadrr.
Yazhk il?elbiseleri Nisan, krslrk i~ elbiseleri Ekim ayt icinde verilir.
B) lsveren, sagllk ihtiyaclarma uygun olarak i~c;:ilerincalrstrklan i~lere gore c;:izme, 3

YIImiatll deri ceket, bula$lk eldiveni, yagmurluk, mUl?amba onlOk temin eder.
C) I$yerinden aynlan i~c;: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 eetvelde yer alan

giyim e~yalan verilir.
E) i~yerlerinde banyo ve lavabolarda yeteri kadar sabun bulundurulur. BOtOn i~c;:ilere

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

MADDE 35 - HASTALIK DURUMU VE SiGORTA ODEMELERiNi TAMAMLAMA :
I~c;:ininhastallgl sebebiyle S.G.Kurumunun anla~mall oldugu Saghk Kurulu~lanndan 2

gOnden fazla istirahat almasl halinde i~c;:inin Oereti tam olarak odenir. Il?c;:iye S.G.K.
tarafmdan odenen gec;:ieii~ goremezlik odenegi, istirahatl mOteakip bir hafta ic;:indeevrakl ile
birlikte i~verene odenir. Cdenmedigi takdirde bir sonraki aym Oeretinden kesilir.

MADDE 36 - OZEL DURUMLARA iLi~KiN SOSYAL YARDIMLAR :
Bu toplu il?sozle~mesi kapsamma giren i$c;:ilerin,
a)Toplu il? sozle~mesinin birinei Yllinda evlenmeleri halinde 63,24 YTL. evlenme

yardlml,
b)Toplu i~ sozle~mesinin birinci Yllinda c;:ocugu dogan i~c;:iye 31,63 YTL. dogum

yardlml,
c) Toplu i~ sozle~mesinin birinci Yllmda Ana, baba, e~ ve c;:oeuklannm olOmOhalinde

i$c;:ininkendisine 94,85 YTL. alOm yardlml,
d) Toplu i$ sozle$mesinin birinei Yllinda I$c;:inin kendisinin olOmO halinde yasal

mirasC;:llanna 158,07 YTL. alOm yardlml, 1?

10



" ,._ ,.~..'.,~,..... , "" ~~,~, -.....,.A;....~ .. ~.~_ ........~~ ..._;~... _~ p _ ...... _~_:,_

, "

e) Toplu i:? sozlesrnesmin birinei yrlrnda lscinfn I:? kazasi veya meslek hastalrgl
nedeniyle alOmOhalinde yasal mirascuanna 252,92 YTL. olurn yarduru,

f) Gemi Adamlanna, geminin batmasi veya yangm gibi sebeplerle hasara ugramasl
halinde veya zayi olan esyasiru karsilamak uzere olaym toplu i:? sozlesrnesinin 1. yumda
vukuu bulrnasi halinde 14,25 (Ondort YTL, Yirrnibes YKR$) nakdi yardirn,

g) Yangm, sel, deprem veya benzeri dogal afetlere ugramasl halinde olayrn toplu i~
sozlesrnesinln 1. yrlmda vukuu bulmas: halinde 14,25 (Ondort YTL, Yirmioes YKR$) sosyal
yardrm,

isverence yapilrr.

Bu Odemeler, toplu i~ sozlesrneslnln ikinci yumm birinci ve ikinci atn aylannda Oeret
zarnrrn orarunda ve Oeretin zamlandlgl tarih itibanyla artmlacak ve olayrn vukuu buldugu
sozlesrne dilimine tekabOI eden tutar Ozerinden odenecektlr. Bu uygulama sonueu olusacak
yanrn Yeni Kurus ve uzerindekt degerler bir Yeni Kurusa tamamlanaeak, yanm Yeni Kurusun
altrndaki degerler dikkate ahnrnayacaknr.

MAOOE 37 - VASITA YAROIMI :
lsveren, i~<;i1erini~e geli~ ve gidi~lerini saglamak Ozere Belediye toplu tasirn karn

veya bu mahiyetteki kartin 1 aya isabet eden bedelini net olarak oder, Ancak, ise yeni giren
lscilere bu oderne i~e girdigi ayt takip eden aybasmdan itibaren yaprlacaktir. Aynca 1 aYI
asrnayan (30 gOn dahil) Ocretli izin ve istirahat hallerinde kist yapllmaz. Veteriner FakOltesine
bagh c;iftlikte c;all~an i~c;ilerin Esenyurt'tan c;iftlige geli~-gidi~leri i~verence temin edilen
vasltalarla saglanlr. Bu uygulama i~c;i1erinkart bedelini almaslm engellemez.

MAOOE 38· AVANS :
I~c;ilere istedikleri takdirde hak edilmi~ olmak kaydlyla ve takvim aymm son gOnOayllk

Ocretinin % 50 I si oran Inda avans verilir.

MAOOE 39 • YOLLUKLAR :
Bu konuda BOtc;eve Harclrah Kanunu hOkOmleri uygulanlr.

MAOOE 40 • oisiPLiN KURULU, GOREVi VE ~ALI~MA OOZENi
Disiplin Kurulu, Ba~kam Oniversitenin agretim Oyelerinden biri olmak Ozere i~verenin

sec;ecegi 2 asil, 2 yedek Oye ile sendikanm sec;ecegi biri i~yerinde c;all~an i~C;i, digeri
sendikanm yetkilisi olmak Ozere 2 asil, 2 yedek Oyeden olu~ur

ASII Oye mazereti dolaYlslyla i~yerinde bulunmadlgl hallerde yedek Oye kurula katilir.
Taraflar bu kurula sec;ecekleri aS11ve yedek Oyelerini toplu i~ sazle~mesinin imza

tarihinden itibaren bir ay ic;inde birbirlerine bildirmek zorundadlrlar.
I~veren bizzat tespit ettigi, tetkik ve tahkiki icap etmeyen hallerde disiplin cezasml

(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 uyannea inceleyerek karar allr.

Disiplin Kurulu i~verenin IOzum gordOgO hallerde toplamr. Kurul Ba~kam tarafmdan
yapllacak c;agn 2 gOn once Oyelere duyurulur. Bu 9agnda toplantl yer, gOn ve saati belirtilir.

Toplantl kurul ba~kanl tarafmdan onceden bildirilen gOnde mevcut Oyenin i~tiraki ile
yapilir. Kurul en az 09 Oye ile toplamr. Ancak, i~verenin yazlll 9agnsma ragmen i~C;i
temsilcilerinin toplantlya katllmamasl halinde kurul iki Oye ile toplanlp karar alabilir. Oylann
e~it olmasl halinde Ba~kanm bulundugu taraf c;ogunlugu saglar.

Kurul karar vermek ic;in her tLirlOdelili toplar, i1gili i~C;iyidinleyerek savunmasml alrr.
Yapllan yazlll tebligata ragmen davete icabet etmeyen ilgili hakktnda glyaben karar verilir.
Kararlarilk loplantldanilibaren6 i~gOnO e verilir. i ~ ~

~
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Alman kararlar isveren veya isveren vekilince onaylarur ve kesinlesir. lsveren,
cezalan hafifletebilir. lslenen fiilde; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden
tazlasrna aykrn hareket edildigi saptarursa, uygulanacak cezalann en agtrl, cezalar ayrn ise
bir ust derecenin cezas: uyqularur.

Ekli ceza cetvelinde yer almayan disiplin suclan icin: disiplin kurulu fiilin niteligine gore
cetveldeki mueyyidelerinden birine kryasen degerlendirme yapar ve buna gore karar alrr,

MADDE 41 - DisiPLiN CEZALARI :
Disipline uymayan i~9i1ere isledikleri fiillere gore ekte gbsterilen cezalar verilir. Ayru

fiilin bir YII i9inde tekrarr halinde fWin kar~lstndaki tekrar sayrsrna gore gosterilen cezalar
uygulantr. Bu cezalar fiilin aglrllk derecesi ve tekrar sayrsma gore ihtar, Ocret kesintisi ve
ihra9tlr.

I~ Kanunu'nun 25. maddesine gore i~ine son verilen i~9inin son verme nedenleri yazilr
olarak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlanna karsr, yargl organ Ina basvurrna hakk:
saklidrr.

MADDE 42 - iziN KURULU
Bu toplu i~ sozlesrnesl kapsamtnda yer alan her i~yerinde I~ Kanunu uyarrnca

hazirlanan Ylllik Ocretli izin Ybnetmeligine gore, Izin Kurullarr olusturulur.
izin kurullarr Toplu i~ Sozlesmesl ve Yonetmelik hOkOmlerine uygun olarak Yrllrk

Ocretli izinleri dOzenler.

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

hazrrlanan i~9i Sagllgl ve i~ GOvenligi TOzOgo hOkOmlerinin uygulanmastnl saqlarnak ve
denetlemek arnacryla i~ Sagllgl ve GOvenligi Kurulu olusturulur.

MADDE 44 - iHALELi i~LERDE ~ALI~AN i~~iLER
Bu konuda mevzuat hOkOmleri uygulantr.

MADDE 45 - TOPLU i~TEN ~JKARMA VE i~ GOVENCESi
Bu konuda yasa hOkOmleri uygulantr.

MADDE 46 - TARAFLARIN i~BiRLiGi
I~yerini ya~atmak, istihdaml kolayla~tlrmak ve artlrmak amaclyla 9all~ma hayatlmlzl

dOzenleyen mevzuatta esneklik saglayacak duzenlemeler gerektigi konusunda taraflar
mutablktlrlar.

Bu nedenle taraflar bu toplu i~ sbzle~mesinin yOrOrlOk sOresi i9inde esneklik
konusunda birlikte 9all~maYI planll bir ~ekilde sOrdOreceklerdir.

GE~icj MADDE 1 - YARARLANMA:
Sozle~menin yOrOrlOk (ba~langI9) tarihi ile imza tarihi arastnda i~yerinden bagll

olduklan kanunla kurulu kurum ve sandlklardan ya~IJllk, malullOk veya emeklilik ayIJgI almak
veya toptan odeme almak amaclyla aynlanlar ile muvazzaf askerlik nedeniyle aynlanlara ve
4857 saYIII Yasanln 17. maddesi ile aynl Kanunun 25. maddesinin " numarall bendinde
gosterilen sebepler dl~lnda i~veren taraftndan ve aynl Yasanln 24. maddesi geregince i~9i
taraftndan i~ sozle~mesi sona erdirilenlerin kendilerine, olenlerin kanuni miras911artna, talep
etmeleri halinde yurOrlOk tarihi ile i~ten aynldlgl veya olOm tarihine kadar olan sOre i9in toplu
i~ sbzle~mesi farklanna ili~kin bOtOn hak ve alacaklan bu sbzle~mede belirlenen miktarlar
Ozerinden hesaplanarak daha once odenenlerin mahsubu yapllmak suretiyle odenir.

---- ----- - - -
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GECici MADDE 3- iMZA TARiHiNDEN SONRA VORORLUGE GiRECEK
HOKOMLER:

Bu taplu i~ sozlesmesinm Yemek ve Karuyueu Gida Yardrrru ve Ozel Durumlara
Ili~kin Sasyal Yardim'ar bashkh maddelerinde belirlenen yeni miktarlar taplu i~ sozlesrnasmm
imzas.rn takip eden avoasmdan itibaren uygulanaeaktlr.

csctct MADDE - 4:
lsou taplu i~ sozresrnesmro yururluk ba~langl(; tarihinden, imza tarihine kadar gec;en

sure icinde, kapsama dahil isyerlermde cansan i~c;ilerin tarnarruna veya bir krsrruna: herhangi
bir gerekc;:e ile isveren tarafrndan uygulanan ve bu sozlesrnenin Oeret zarnrrn ve parasal
maddelerinde yer verilen miktar ve dOzenlemelerle mOkerrerlik, ayklnllk veya fark""k te~kil
eden Oeret zarnrru, avans ve her tOrlO oderneler ile bunlara ili~kin uygulamalar nedeniyle
meydana gelen farklar, isbu taplu i~ soztesmesl Hedagaeak alan istihkaklardan mahsup edilir
ve uygulamalar i~bu isletrns taplu i~ sczlesmes. hOkOmlerine gore dOzeltilir.

Bu taplu i~ sozlesrnesi 46 ASII, 4 Gec;:ieiMadde ve 2 Ek'ten ibaret alup, taraflarca
01.08.2007 tarihinde imzalanml~tlr.
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EK:1

GEMi ADAMlARINA VERilECEK II ZATi VE DEMiRBA~ E~VA" CETVELi

A) KAPTAN , lOSTROMO , MAKiNiST)

ESYANIN CiNSi KUllANMA_§_EKlI MIADIHizmetli elbisesilK~llk~azlll0. Zati 6C!Y_Hizmetli Paltosu Zati 18 a_ti3 k.!§lJ§.b~1 ElbisesilK~Ik_l Zati 6~!.§_ba_ilElbisesi iYazllkl Zati 6C!Y_Iska~n Zati 6~lastik_Qzme v~a Bot Zati 12 C!Y_YOn__Q_ora..2_ Zati 3~Tren..£kot Zati 2 k~YOn Kazak iKollul Zati 24 ~KOrklO Deri v~a VOn B~f1k Zati 12 a_y~a_Q_ka1Be_y_azVinileksl Zati 12 a_y_~ tulumu Zati 6 illKa_Qtan Har!.£)_Frenk G6mle_g) Zati 6C!Y_Havlu
Zati 6~Deri Gocuk Zati 36 C!t

B) USTA GEMiCi-GEMiCi-MiC;;O-YAGCI_SiLici VE BAlIKC;;I-A~C;;1

E~YANIN CINSI KULLANMA_§_EKLI MIADIHizmetli ElbisesilK.!§_llk,Yazh'Q Zati 6 a_y_Hizmetli Paltosu lZabitan Kum~ Zati 18 ill3 k.!§l~b~1 ElbisesilK~lk,Yazlfl0. Zati 6 a1.YOn_Q_ora_Q_ Servis 3C!Y_lastik_g_izme v~a Bot Zati 12 C!Y_Gemici Ml!§_ambasl Zati 12 C!Y_YOn Kazak iKollul Zati 24 C!Y_KOrklO Deri v~a YOn BC!.§.f1k Zati 12 C!Y_~a_QkaiGemici2_ Zati 12 C!Y_Deri Eldiven Uzun Servis 12 C!tiska!:Q_in Servis 6C!Y_Frenk G6ml~i Servis 6C!Y_Havlu Servis 6C!Y_Be_yazQnlOk Servis 6C!Y_Be_y_azKe_Q_ Servis 6C!Y_Deri Gocuk Servis 36~
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oisiPLiN CEZALARI CETVELi
EK2

CEZAYI GEREKTIREN HALLERCEZALAR Tekerrilr Say,s, Gore
1 2 3 4 51- 30 gun icinde 2 defadan fazla 10 dakikaya Ihtar 1 G. 2G 3G.kadar olan_gecikmeler.

2- Birinci madde ile disiplin kuruluna bir yrlda ue;:3G. Ihrae;:defadan fazla sevk edilmek .
3- 30 gun icinde izinsiz ve mazeretsiz bir gun iliie 1 G. 2G. Ihrae;:gelmemek.
4- iZinsiz ve mazeretsiz ardr ardrna iki gun veya bir
ay ic;inde iki defa herhangi bir tatil gununden ihrae;:sonraki ts sono i$e_gelmemek.
5- j§ saati bitmeden izinsiz _g_itmek, _lhtar 1 G. 2G. 3G. ihrac;:6- Hasta olmadrgr halde kendisini hasta_g_ostermek.

lhtar 1 G. 2G. 3 G. Ihra_c;:7- iliiyerine sarhos gelmek, iliiyerinde veya iliiesnasrnda alkollu iC;ki veya uyusturuc, madde lhrackullanmak.
8- i~ saatinde yapmasr gereken i~i yapmayarak Ihtar 1 G. 2G. 3 G. ihrac;ozell§lerle me_§_gulolmak.
9- j~yerine ait malzeme, vasrta alet veya sahrslan ihtar 1 G. 2G. 3G. ihraC;ozel islerinde kullanmak .
10-ilii saatinde ozel ziyaretlerde bulunmak veya Ihtar 1 G. 2G. 3G. IhraC;izin almadan z!Y_are~ kabul etmek.
t t-ls saatinde etrafrnr rahatsrz edecek sekilde Ihtar 1 G. 2G. 3G. IhraC;bagrrarak konw?mak veya sarki soylemek.
12-i$ saatinde uyumak. ihtar 1 G. 2 G. 3 G. ihrac;:13-iliiyerinde veya ilii esnasrnda amirlerine hakaret
etmek veya amirlerini tehdit etmek ve ilii lhrac
esnasrnda amirlerine fiilen tecavuz etmek.
14-iliiyerinde veya ilii esnasrnda iliiyerimensuplarrna i~ sahiplerine kaba muamelede lhtar 1 G. 2G. 3G. Ihrac;:bulunmak.
15-Amirleri tarafrndan verilen i$leri yapmamak . 2G. 3G. Ihrac;:16-Amirleri tarafrndan iliic;:isaglrgrnr ve ilii emniyetini
ihlal etmemek kaydryla verilen gorevle ilgili emir ve
iliileri yapmamaya arkadaliilarrn r krliikrrtmak ve 3G. lhrac.yaptrrmamak.
17-Kendisine verilen iliii yapmadrgr halde yaprrus 2G. 3G. Ihrae;:gibi qostermak.
18-Gizli tutulmasr gereken goreve mOteallik srrlarr ihrac;:i~a etmek.
19-1liiyerinde kavga e;:rkarmak veya kavga 3 G. Ihrae;:.c;:rkmasrnasebeb_iyet vermek.
20- 1$ esnasrnda siyasi propaganda y~pmak. Ihtar lhr~21-Hrrs'z"k v~a hrrsrzlrga te$ebbus etmek. Ihr~c;:
22-lliiyerine ait alet malzeme veya vasrtalarrn

Ihtar Ihrac;:
bakrm ve temizligini ihmal etmek malzemeyi ve 1 G. 2G. 3 G.krrtasjy~i hor ~nmak. .LJ..
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23-Kendisine teslim edilen malzeme ve vasitay. iyi
korumayarak kaybma bozulmasma sebebiyetvermek. (Hasann 30 (otuz) gundefik tutanrn
asmamasi halinde) i~<;inin ;

a) lhrnat hafinde,
1 G 2 G. 3 G. lhracb) Aglr Ihmalinde,
2G. 3 G. lhraccl Kastl halinde.
Ihr~

24-I~yerinde dikkatsizligi ve tedbirsizligi yuzunden 3 G. lhrac Ibir_yan_gmasebeb_iyet vermek.
25-I~yerini klsmen veya tamamen durdurmakarnacr ile sabotaja tesvik etmek veya sabotaj lhrac_y_a_Qmak.

26-Gorevde lakayt kalmak ve kendisine verilen i~in 1 G. 2G. 3G. Ihra<;bitt@ni i§i veren amirine bildirmemek.
27-Kendisine verilen _yetki d.!.§.mdall_a_Qmak. Ihtar 1 G. 2G. 3G. Ihra..£28-Vaslta kuffananlar i<;in trafik kuraffanna Ihtar 1 G. 2G. 3 G.. Ihra<;ric!yetsizlik.
29-!§yerinde kumar o_y_namakve_y_aqynatmak Ihr~
30-I~in yapllmasmda amirlerine veya kendisi ile
birlikte <;all~anlara i~i aksatacak ~ekilde zorluk Ihtar 1 G. 2G. 3G. lhrac_gostermek.
31-I~yerinde i~ledigi suctan dolayi 7 gOnden az 3G. Ihra<;hC!Q.semahkum olmak.
32-i~yerinde i~ledigi suctan dolayt 7 gOn ve daha Ihra<;fazla sOre ile hC!Q.semahkum olmak.
33-i~ sozle~mesinin yaprldrgr srrada busozle~menin esash noktalarrndan birine mOteallik
vasrtlar veya sartlar kendisinde bulunmadlgl halde
haiz oldugunu ileri sOrmek veyahut hakikate lhrac
uygun olmayan bilgi vermek ve beyanda bulunmak
sureti ile i~<;inin lsverern veya isveren vekifini_y_anlltmasl.

34-Zaruret olmadlk<;a i~ mOnasebetierinde veya 1 G. 2G. 3 G. ihra<;~ahsi _§Ierde merci tecavOzOnde bulunmak.
35-1~<;inin yapmakla mOkellef bulundugu odevleri

Ihra<;
i~in ifasr srrasmda amiri tarafmdan yapmasr 3G.10zumu ikaz ve ihtar edilmesine ragmen"yC!Q.maktadirenmek.
36-Resmi belgeler Ozerinde tahrifat yapmak, sahte Ihra<;be.!.g_edOzenlemek.
37-i~e gelmeyen i~<;ininyerine imza atmak, kartlnl

Ihr~bastrrmak v~a ~ ~e _gelml§_gJbi_gostermek. 3 G.
38-1~ gOnO bittikten sonra, izinsiz olarak i~yerine Ihtar 1G 2G. 3G. Ihra<;_g]rmek.
39-RO~vet almak,rO~vet vermek veya bunlara Ihra<;te~ebbOs etmek.
40-1~<;i saglrgl ve i~ gOvenligi tOzOgO geregince

Ihra<;
kendilerine verilen koruyucu malzemeyi 2G. 3G.kullanmamak.
41 :!iY_erinde faizle __Q_aravermek. 2G. 3G. lhr~

~
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