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MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR :
Bir tarafta T.C. Istanbul Oniversitesi Rektorlugu'nun uyesi bulundugu Kamu

lsletrneleri lsverenlert Sendikasi (~MU-I$) ile diger tarafta, Turkiye Tica~et, ~ooperatif,
Egitim, Buro ve Guzel Sanatlar lscllerl Sendikas., ( T~Z-K<?OP-I$ ) a~a.gld~.kl ~artla~l~
anlasarak Rektorluge bagll isyerlerinl kapsamak uzere isbu 1~letme toplu I~ sozlesmesml
akdetmlslerda.

Bu toplu i~ sozlesrnesl metni icinde ,
a) Kamu isletmeleri lsverenleri Sendikasi (KAMU-I$) " i$VEREN SENDiKASI"
b) Turkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, Buro ve Guzel Sanatlar lscileri Sendikasi (TEZ

KOOP-i$) " i$<;i SENDiKASI "
c) T.C. Istanbul Oniversitesi RektorlUgu ve bagli isyerleri "i$YERi"
d) T.C. istanbul Oniversitesi Rektorlugu" i$VEREN", Rektorluge bag II lsyerlerini

sevk ve idareye yetkili olanlar "i$VEREN VEKILi",
e) Bu isletrne toplu i~ sozlesrnesi " SOZLE$ME" ,
f) lsyerinde cahsan ve kanunen i~C;isayuan TEZ-KOOP-I$ uyeleri "OYEn,
g) Bu sozlesrnede taraf olan KAMU-I$ ile TEZ-KOOP-i$ "TARAFLAR",
diye adlandmlrmslardrr.

MADDE2- SOZLE$MENiN AMACI
Bu toplu i~ sozlesmesinln arnact i~ sozlesmesinln yapilmasr, rnuhtevasi ve sona

ermesi ile ilgili hususlan duzenlemek, isyerlnde duzenli ve verimli cahsmayi saqlarnak,
uretirni artrrmak, isveren ve i~c;ilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karsihkh iyi niyet ve
guvenle i~ bansrru saqlamak, taraflar arasmda dogabilecek farklrlrklan uzlastmci yollarla
cozurnlemektir.

MADDE3- yORORLOK VE SORE
Bu toplu i~ sozlesmesl 01.01.2009 tarihinde yururluge girmek ve 31.12.2010 tarihinde

sona ermek uzere 2 (iki) YII surelidlr.

MADDE4 - KAPSAM VE YARARLANMA :
A- I~ bu toplu i~ sozlesrnesl T.C. Istanbul Oniversitesi Rekt5rlugu ve bagll (17 nolu

iskolunda faaliyet gosteren) isyerlert ile bu i§yerlerine ait eklentilerin bUtununu kapsamma
allr.

B- Bu toplu i§ sozle§mesinden taraf sendika uyesi i§c;iler yararlanlrlar. Sendika uyesi
olmayanlann yararlanmalan hakklnda yasa hukumleri uygulanlr.

MADDE 5 - TOPLU i$ SQZLE$MESiNiN HOKMO VE i$ SQZLE$MELERiNE
TESiRi:

A-Toplu i§ sozle§mesinde, aksi belirtilmedikc;e, i§ sozle§meleri, toplu i~ sozle§mesine
aykln olamaz. I§ sozle§melerinin toplu i§ sozle§mesine aykrn hukumlerinin yerini toplu i§
sozle§mesindeki hukumler allr. I~ sozle§melerinde, duzenlenmeyen hususlarda, toplu i~
sozle§mesindeki hukumler uygulanlr.

Toplu i~ sozle§mesinde, i§ sozle§melerine aykln hukumlerin bulunmasl halinde i§
sozle§mesinin i§C;ilehindeki hukumleri gec;erlidir.

B- Ancak i~veren, i~in niteligi geregi ozel bilgi, beceri veya uzmanllk isteyen i§ler
haric;, i§ sozle~meleri ile sendikall i§c;iler arasmda ya da sendikall ve sendikaslz i§giler
araslnda aylnm yapamaz. i~ sozle~meleri ile diger i§gilere daha uston hak ve menfaatler
saglanamaz. I~ sozle§mesi ile gall§lrken sendikaya uye olmak suretiyle veya dayanl§ma
aidatl odemek suretiyle toplu i§ sozle§mesinden yararlanmak istedikleri takdirde ucretleri
aynl veya en yakln nitelik ve kldemdeki i§gilerin ucretini gegemeyecegi gibi bu i§9ilere toplu
i§ sozle§mesi ile saglanan hak ve menfaatlerin uzerinde, hak ve menfaat saglanamaz.



MADDE 6- SENDiKA TEMSiLCiLERi VE VONETiciLERiNiN GOVENLiGi :
a) Sendika yonetirn kurullannda veya Ba~kanllgmdagorev aldlg.1lcin kendi istegi il~

lsyerinden aynlan lsciler bu gorevlerinin secirne girmemek, yeniden ~e911~eme~veya k~ndl
istekleriyle gekilmek suretiyle son bulmasi halinde aynldrklan I~yennde. I~e .y~nlden
ahnmalanru istedikleri takdirde isveren, talep tarihinden itibaren en ge9 1 (Bir) ay icinde 0
andaki sartlarla eski lslerine veya eski islerine uygun diger ise, diger is~eklil~renazaran
oncelik vererek almak zorundadir. Bu takdirde iscinln eski krdern haklan ve ucreti sakhdrr. Bu
hak yoneticilik gorevinin sona ermesinden baslayarak 3 ay lclnde kullarntablur.

Yonetlcillk gorevleri ile ilgili fiillerinden delay: hukurn giymi~ olanlar bu haktan
yararlanamaz.

b) lsveren, isyeri sendika temsilcilerinin i~ sozlesmelerini hakh bir sebep olma~lk9a
ve sebebini acik ve kesin bir sekilde belirtmedikge feshedemez. lsverenln bu hukme
uymamasi durumunda i~9inindava hakkt sakhdir.

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

MADDE 7- SENDiKA OVELiGiNiN TEMiNATI :
Bu konuda ; 2821 sayih Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi hukurnleri uyqularur.

MADDE 8- SENDiKA TEMSiLCiLERi :
A) Gorevleri :

Sendika temsilcHeriyasalarda ve bu sozlesrnede kendilerine verilen gorevlerinden
baska:

1- lsyerinde, Oyelerleisveren arasmda ili~kiyive cahsrnahuzurunu saglamak ,
2- Sendika HeOyelerarasmda baglan g091endirmek,
3- lsyerinde cahsrna saatleri icinde aS11i~ini aksatmamak kaydryla Oyelerinsikayet

ve rnuracaatlanrudinlemek ,
4- Oyeve isveren arasinda uyusrnazhklann90z0mOne9all~makla gorevlidir.

B) Atanmasl :
Sendika bu sozle~me kapsamma giren ve i~letmeye bagll i~yerlerinde 9all~an Oyeleri

arasmdan her i~yeri i9in ayn ayn olmak OzereAna TOzOkve Sendikalar Yasasl uyannca
i~yerisendika 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,ma Tarzlarl :
1- Temsilciler, birlikte toplantl yapmak ve kendilerine i~yerinde iletilmi~ sorunlan

gorO~mekOzere,aS11i~lerini aksatmamak ve i~ disiplinine aykln olmamak kaydlyla haftada
bir kez, yanm i~gOnO( 4 saat ) Ocretli izinlidirler. Ba~temsilci,toplantl gOnOnO3 gOnonceden
i~verenehaber verir ve izin allr.

2- Temsilciler, kendi gorevlerine giren konulan gorO~mek Ozere, i~veren veya
vekillerinden, toplantl talebinde bulunabilirler. OlaganOstObir sebep olmadlk9a, bu istekleri,
toplantl nedenlerini belirtmek suretiyle, yazlll olarak ba~vurduklan tarihten itibaren 3 i~gOnO
i9inde yerine getirilir. Ba~temsilcinin gorevlerini, kendisi bulunmadlgl durumlarda diger
temsilcilerden biri yerine getirir.

MADDE 9- SENDiKA TEMSiLCiLiK ODASI VE DUVURUTAHTASI :
A- Sendika Temsilcilik Odasl :
i~veren, RektorlOk binasmda, Cerrahpa~a tiP fakOltesinde, Veteriner FakOltesinde,

Fen ve Edebiyat FakOltelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler MOdOrlOgOndesendika
temsilcilerinin, temsilcilik gorevlerini yapabilmeleri i9in 9all~mave 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~tlrma ve inceleme 9iftliginde bir temsilcilik odasl temin etmeye gayret eder
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B) Sendika Ouyuru Tahtasi :
lsveren Sendikal cahsrnatann duyurulrnasi ve sendikanl~ i!?gil~~e.iletmek geregini

duydugu haberler ile her tUrlu sendikal yazilann asilmastm terninen kilitli duyuru tahtalan
yaptmr. Bu tahtalara asilacak yazi, brosur ve duyurular, mevzuata aykm olamaz. Asilacak
turn ilanlar, Sendikamn muhurunu ve yetkililerin imzasiru tasir. Duyuru tahtasmm anahtan ,
bastemsllctde bulunur. ASIIan tum ilanlann sorurnluluqu sendikaya aittir.

MAOOE10- SENOiKAL iziNLER:
Sendika temsilcisi ve gorevlilerine kongre, konferans, seminer, yonetirn, denetim,

Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantrlara xatilmalan lcln sendikarun yazih talebi
uzerine a!?agldaki duzenlenmls sekline gore ucretli izin verilir.

isveri isci Mevcudu
01- 50 i!?gicahstmlan lsyerinde
51- 100 i!?gicahstmlan isyerinde

101- 200 i!?gicahstmlan lsyerinde
201- 500 i!?gicahstmlan isyerlnde
501-1000 i!?gicahstmlan isyerinde
1001 'den fazla i!?gicahstmlan isyerinde

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

i!?gisayismm % 10'u kadar
gun

Bu izinler her uye igin ayn ayn olmayrp, turn uyeler icindir, Bir seferde isyerl i!?gi
sayismm %5' inden fazla sayrda uyenin birden bu izni kullanmasi isverenin onayrna tabidir.

Ancak, Genel Kurullar icin bu % 5 oraru aranmaz.

MAOOE11- SENOiKA AioATLARI :
lsveren, kanunlar geregi, kesmesi gereken aidatlan, her ay keserek, i!?gi ucretlerinin

odendigi gunu takip eden 10 gun icinde, sendikarun blldireceql banka hesabma yatirmakla
yukumludur. lsveren bu islemler icin, sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

Bu madde uyannca yapilan kesintileri gosterir listeyi i!?veren, sendikaya gonderir.

MAOOE12- SENOiKA YONETiCiLERiNiN i$CiLERLE GORO$MESi :
Sendika yoneticileri i!?veren veya vekillerine onceden haber vermek kaydlyla i!?

saatleri dl!?lnda, i!?veren veya vekillerinden izin almak ve i!?iaksatmamak !?artlyla, i!?saatleri
iginde de uyelerle goru!?ebilirler. Bu goru!?meler i!?veren veya vekillerinin gosterecegi bir
yerde yapilir.

MAOOE13- i$YERiNOE CALI$MA BiCiMi
A- 1!?letme bunyesinde i!?gi kadrolanmn tespiti ve uygulanmasl, i!? programlannln

tanzim ve tadili, gall!?ma bigimi, i!?in icap ettirdigi miktar ve nitelikte i!?giistihdam etmek, yeni
i!?gi allml veya bo!?alan kadrolarm doldurulmasl gibi i!?in ve i!?yerinin idaresine muteallik
yetkiler mevzuata aykln olmamak !?artlyla sadece i!?verene aittir. Ancak, bo!?alan kadrolann
doldurulmasl slrasmda i!?yerinde gall!?makta olan ve niteligi bu i!?euygun olan i!?gilere oncelik
tamnlr. Aym nitelikte birden gok i!?giolmasl halinde kldemi yuksek olana oncelik tanlnlr.

Bo!?alan kadrolara gegmek isteyen, i!?yerinde gall!?an adaylar i!?verence tayin edilen
iki ki!?i ile i!?yerinde gall!?an i!?giler araslndan sendikaca segilecek iki uyeden olu!?an komisyon
taraflndan imtihana tabi tutulur. Komisyona i!?veren temsilcilerinden biri ba!?kanllk eder.

B- Sendika uyesi i!?giler, onaylan allnmadan, herhangi bir nedenle memur kadrosuna
gegirilemezler.

C- i!?veren, i!?yerinden her ne nedenle olursa olsun, aynlan gemi adam Ina gall!?ma
suresini ve gorevini gosterir bir beige verir. Gemi adami, bu belgeye gall!?masl hakklnda bir
kaYlt konulmaslnl yazlll olarak i!?verenden isterse, durum aynca belgeye gegirilir.

0- i!?veren ya da i!?veren vekilleriyle gemi adamlan araslnda yapllacak i!?
sozle!?melerinin bigim ve igerigi 854 saYl1iDeniz I!?Kanunu hukumlerine gore olur.

3



E- lsveren gah~tlracagl gemi adamlan icin, " Gemi adarnlanrun Yeterliligi ve Sayis:
Hakkmdaki Nizamname " hOkOmlerini esas ahr. $u kadar ki , yeterlilik dereceleri ayru olan
gemi adamlan arasinda liyakat tercih nedenini olusturur,

MAD DE 14- DENEME SORESi :
lse ahnan isclnln deneme sOresi bir aydrr. Bu sure iginde taraflar i~ sozlesrnesini

lhbarsiz ve tazrninatsiz feshedebilirler.

MADDE 15- ASKERLiK HizMETi :
lscinin muvazzaf askerlik hizmeti drsrnda manevra veya herhangi bir nedenIe silah

altma ahnmasi nedeniyle tslnden aynlrnasi halinde, bu konudaki mevzuat hOkOmleri
uyqularur. Bu sure lctnde i~giye Ocreti tam olarak odenir, Ancak bu sure icinde Milli Savunma
BakanliQI tarafindan isclye bir odernede bulunulursa, bu odeme isverene iade edilir.

Herhangi bir askeri veya kanuni odev dolayrsiyla isinden aynlan iscilerden, bu odevin
sona ermesinden baslayarak iki ay icinde ise girmek lcin basvuranlari lsveren, bos yerlere
oncelikle ve ayrn krdemdeki emsali i~ginin ucreti ile ise alir.

Diger hususlarda yasa hOkOmleri uyqularur.

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

daglhml mevzuata aykm olmamak kaydtyla isveren veya vekilince yapihr.

B- Her i~gi, i~ sozlesrneslnde yazih olan veya fiilen cahsrnakta oldugu iste cahstmhr.
I~gi fiilen yapmakta olduqu gorevinden sorumludur. Ancak hizmetin zorunlu klldlgl
durumlarda isveren ya da vekilinin yazih onayi ile daha vaslfh bir i~te gorev verilen i~gilere,
goreve devam ettigi sOrece fiilen yaptlgl i~in kar~lliQI olan Ocret dl~lndaki haklar verilir.

Aynca, i~giler i~yeri iginde unvam veya niteligi benzer olan ba~ka i~e veya i~verene
bagh Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) igindeki diger bir i~yerine i~verence
nakledilebilirler. I~gilerin Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) dl~mdaki
i~yerlerine daimi nakli, i~ginin yazlll nzasma baghdlr. Gegici sOreyle nakillerde i~ginin nzasl
aranmaz. Ancak, bu sOre Yllda 3 ayl gegemez. i~ ve i~yeri degi~ikligi, hig bir zaman ceza
mahiyetinde olamaz.

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

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

haftada 40 saattir. Pazar gOnOhafta tatilidir.
Vardiyah gah§m~. hallerinde " Postalar Halinde i~gi C;ah~tlnlarak YOrOtOlen 1~lerde

C;ah~malara IIi~kin Bazl Ozel Usul ve Kurallar Hakkmda Yonetmelik" hOkOmleri uygulanlr.
C;ah~ma gOn ve sOreleri ile i~e ba~lama, dinlenme ve bitirme saatleri i~in geregine ve

i~yerlerinin ozelligine gore i~veren tarafmdan tespit edilir ve ilan olunur.
b) Yaptlklan i~ler geregi klsa sOreli gall~masl gerekenler hakkmda ilgili mevzuat

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

c) i~ginin i~yerinde ve i~verenin emrinde hazlr durumda gah~madan gegirdigi zaman
i~ sOresinden saYlhr.

d) I~gilere gall~ma sOresinin ortalama bir zamamnda mevzuata uygun bir ~ekilde
verilecek ara dinlenmesi (Yemek Paydosu) gall~ma sOresinden saYllmaz.

e) I~yerlerinde vardiyah c;:ah~magerekiyorsa vardiyalann tespiti, ba~lama ve biti~
zaman Ian ile dinlenme zamanlan i~verence dOzenlenir ve bir gOn onceden i~yerinde ilan
olunur.

f) Normal c;:ah~masOresini a~an gah~malar fazla gah~madlr. Her fazla gah~ma saati
ic;:in,i~giye normal gall~ma saati Ocretinin ; Ogrenci Yemekhaneleri ve Kantinler MOdOrlOgO
i~yerinde % 75, Cerrahpa~a TIp FakOltesi ve Edebiyat FakOitesi i~yerlerinde % 100,
kapsamdaki diger i~yerlerinde ise % 50 zamll tutan odenir.
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8- Arasurma Gemileri ( Gemi Adamlart ) lcln :
a) Gemi adarnlanrun genel bakirndan ( Liman veya seferde ) normal i~ suresl gunde

8 ve haftada 48 saattir. Bu sure haftarun i~ gunlerine esit olarak bolunmek suretiyle
uygulamr.

I~ surest gemi adamtrun lsbasmda c;all~tlgl veya vardiya tuttugu siiredir.
Bu i~ surelerine, gemi adam min isln ortalama bir zarnarunda gerekirse sira ile

verilecek bir saatlik yemek ve ara dinlenmeleri dahildir. Gemi adamlanna her 24 saatlik gun
devresi iclnde 8 saat arahksiz bir dinlenme suresi saglanmasl zorunludur. Liman seferi
yapan ve limanda bagll bulunan gemilerde cahsan gemi adamlan istedikleri zaman bu
izinlerini gemi dismda gee;irebilirler.

b) I~ sureslnin gunluk ve haftahk azami hadleri drsmdakl cahsrnalar fazla cahsrna
saythr. Normal i~ gunlerinde bu kabil cahsrnalar ie;inisveren, gemi adam Ina her bir saat fazla
calrsmasi ie;in ucreti, normal ucretlnin saat basma dusen miktanrun % 50 fazlasiyla odemeyi
kabul eder. lsbu fazla saatlerle cahsma, ulusal bayram ve genel tatil gunleri veyahut da,
hafta tatili gunleri yapihrsa, beher saati, normal saat ucretlnln % 100 fazlasryta odenlr. $u
kadar ki, Gemide fiilen cahsan gemi adamlan bu haktan faydalamrlar.

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

dinlenmesi i~e;ilere nobetlese kullandmlabillr. Ara dinlenmesi iclnde iscinin cahstmlrnast
halinde bu sure fazla cahsma olarak degerlendirilir. Arastirma Gemileri isyerinde bu konuda
mevzuat hukurnlerl uygulamr.

b) Arasnrrna Gemileri (Gemi Adamlan) dismdaki isyerlerinde calismakta olan iscilere
gunluk cahsrna sureleri icinde ogleden once ve 6gleden sonra olmak uzere isin ortalama bir
yerinde 15'er dakikahk cay dinlenmesi verilir. Bu sureler i~suresinden sayillr.

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

6denmez
Ancak, i~e;ilerin hafta tatili gunu e;ah~tlrllmalan haljnde, bu gun ie;in (C;all~madan

aldlklan gundelik dahil) toplam 3 yevmiye 6denir.
I~bu toplu i~ s6zle~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde e;all~an Gemi Adamlanna i~

ba~lnda kaldlklan takdirde hafta tatili gunu ie;intoplam 3 yevmiye 6denir.
Veteriner FakUltesi Uygulama Qiftliginde hafta tatili gunu c;all~tlnlan i~e;iye, ta!ep

etmesi halinde ilave 2 yevmiye yerine, mLiteakip hafta ie;inde 2 gun ucretli izin verilebilir.

MAOOE 20 - GECE CALI~MA SORESi VE OCRETi :
Gece e;ah~malan konusunda mevzuat hOkumleri uygulamr. Ancak, bu toplu i~

s6zle~mesi kapsamma giren i~yerlerinde e;all~an i~e;ilere e;all~malanmn yansmdan fazlasl
veya tamamlnm gece suresine rastlamasl halinde bu surelere ait ucreti % 30 (Yuzdeotuz)
zamll 6denir. Cerrahpa~a TIp FakUltesi i~yerinde ise i~in yansmdan fazlaslmn veya
tamammm gece suresine rastlamasl halinde i~e;ininbu surelere ait ucreti % 60 (Yuzdealtml~)
zamh odenir.

MAODE 21 - OEVAM OURUMU, CALI~ILAN GONLER VE FAZLA CALI$MANIN
SAPTANMASI :

Oye i~c;iler, i~yerine giri~ ve e;lkl~ta imza foyunu imzalarlar. Bu f6yleri, idare amirleri
devamh kontrol ederler. I~yerinde Cumartesi gunu, Hafta Tatili gunu ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatil gunlerinde e;ah~ma ile fazla c;ah~ma, e;ah~manln yapllacagl gunden bir gun once
b61umamirinin yazlll istegi ile olur ve i~yerinde ilan edilir.
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i~9iden istenen cahsmanm gUn ya da saat sUresini b~lirl~yen. bir beige olmaksizm
Cumartesi ve Hafta Tatili gUnO ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunlennde cahsma ve fazla
cahsma isclden istenemez.

istanbul Oniversitesi emrinde bulunan deniz vasitalannda cahsan gemi adamlanrun
puantailanrn 0 geminin kaptaru tutar ve "Seyir Jurnaline uygundur" ibaresini yazarak onaylar,
geminin seyir jurnali kaptandan baska kisller taraftndan tutulamaz. Seyirde ve limanda
kaptarun hareketlerine kimse mUdahale edemez. Kaptan geminin tek yetkili amiridir.

MADDE 22 - SOSYAL TESisLERDE CALI~MA BiCiMi VE OCRETi :
a- Enez Sosyal Tesislerinde cahsma bi9imi ve surest Rektorlukce duzenlenir. Burada

goreviendirileeek i~9i1erinsecimi: ihtiyac tLiru ve orarnna gore Rektorlukce yapilrr.
b- Sosyal tesislerde cahstmlacak i~c;ilere isveren sagllk kosullarma uygun yeme,

yatma, bannma, dinlenme vs. imkanlan saqlar. Buna mukabil i~9ilerin ueretlerinden kesinti
yapilmaz.

c- Enez Sosyal Tesislerine gonderilen iscllere Tesislerde cahstrklan her gun ic;in
ueretlerinden ayn olarak toplu i~ sozlesrnesinin 1. YII 1. 6 ayinda 1,49 TL, 2. 6 aymda 1,57
TLlGun odenir,

Bu oderne, toplu i~ sozlesmeslnln ikinei yilmm birinei ve ikinei altt aylannda ucret
zamrru orarunda ve ucretin zarnlandrq: tarih itibariyle artmlarak uyqulanacaktrr. Bu uygulama
sonueu olusacak yanm Kurus ve uzerindekl degerler bir Kurusa tamamlanaeak, yanm
Kurusa kadar olan degerler dikkate ahnmayacaktir.

MADDE 23 - ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER :
A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunleri hakktnda ilgili Vasa Hukumleri uyqularur.

B) Oyeler bu gunlerde nzalan ile cahstmlablllrier. Aneak, Sag Ilk ve Veteriner FakUltesi
Uygulama <;iftligi isyerlerlnde ism ozelligi bu gunlerde calrsmayi gerektiriyorsa isclnln nzasi
aranmaz.

C) Bu gunlerde 9all~mayarak izin yapan i~c;ilere bir i~ kar~llIgl olmakslztn ueretleri
tam olarak odenir.

D) Bu gunlerde tatil yapmayarak c;ah~an i~9ilere 9all~tlgl her gun i9in toplam u9
gundeligi tutannda ueret odenir. I~bu toplu i~ sozle~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde c;ah~an
gemi adamlanna i~ba~tnda kaldlklan takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunleri i9in
toplam u9 gundeligi tutannda ueret odenir.

E) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunlerinde i~9inin gunluk 9all~ma suresinden fazla
9ah~ma yapmasl halinde fazla c;all~llan saatler ic;inbu gunlere ait ueretinin saat ba~tna isabet
eden miktan bu toplu i~ sozle~mesinin " I~ Sureleri ve Fazla <;all~malar" ba~llkll 17.
maddesinin (f) bendinde i~yerleri itibariyle tespit edilmi~ olan fazla c;ah~ma zam oranlan
kadar artlnlmak suretiyle fazla mesai parasl odenir. Bu hukum Ara~tlrma Gemileri i~yerinde
(gemi adamlan i9in) uygulanmaz.

MADDE 24 - YILLIK OCRETLi iziNLER :
A) i~yerindeCah~ma Suresi :
a- 1 Ylldan 5 Ylla kadar (5 YIIdahil) olan i~c;ilere 25 i~gunu,
b- 6 YII ve daha fazla olan i~9ilere 30 i~gunu ueretli izin verilir.

B) Izin suresine rastlayan Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil gunleri IZln
suresinden saYllmaz. Aneak, Yllhk ueretli iznin hesablnda Cumartesi i~gunu olarak kabul
edilir.

C) Iznini i~yerinden uzak bir yerde gec;ireeek olan i~c;ilere talepleri halinde 7 gune
kadar ueretsiz yol izni verilir.
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D) Bu toplu i~ sozlesrnesl kapsarnma giren Arastirma gemilerinde cahsan gemi
adarnlanrun ytlhk i.icretli izin si.ireleri 40 gOndur.

E) Rontgen, Radyum, Fizyoterapi hizmetlerinde cahsan ve zararh ismlara maruz
kalan lscilere yilhk ucretli izninden ayn olarak bir ay ucretli saglik izni verilir.

MADDE 25 - MAZERET iziNLERi :
A) Onceden veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydiyla ;
a- lsclnln evlenmesi durumunda 7 gun,
b- lscinin ana, baba, kardes, es ve cocuklarindan birinin olumu halinde 5 gun,
c- lscinm esinin dogum yapmasi halinde 3 gun,
d- Yanqm, sel, deprem gibi dogal afetlere ugrayan iscllere 10 gun,
e- i~e;inin cocuklanrun evlenmesi veya sunneti halinde 2 gun,
f- I~e;ininyrlhk askerlik yoktamasi halinde 1 gun, ucretli mazeret izni verilir.
g- lscilere, zorunlu lhtiyaclanm karsrlamalanru teminen yilda ue;gune kadar, ucretli

mazeret izni verilebilir.
B) Diger Izinler :
a- Kadtn uyenln doqum yaprnasi halinde ilgili mevzuat hukmu uyqularur.
b- lsveren iscilere (hizmet muddeti 1 Ylli gee;mi~ olmak sartiyla) staj, imtihan, kurs,

tahsil gibi hallerde ve diger gerekli sebeplerden delay: 6 aydan 1 yua kadar ucretslz izin
verebilir.

c- Basimevinde, kursun eritme isleri, i~ saatleri drsmda yapihr. Eritme i~lemi yapan
i~e;iye,ertesi gun, ucretli izin verilir.

C) Bu toplu i~ soziesmesl kapsarrunda cahsan gemi adarnlanrun baqlama lirnanlan
dismda (lstanbul-Gokceada) gemi ile gittiklerinde tekrar merkezlerine donu~te sefer icinde
gee;en hafta tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram izinleri kar~lhgl kendilerine, donuslerlnde
ucretli izin olarak verilir.

MADDE 26 - OCRET ODEME ZAMANI :
Bu konuda 289 sayth Kanun hukrnunde Kararname hukurnlerine gore islem yapilir.

Odeme gununun tatile denk gelmesi durumunda, bir gun once odeme yapllir.

MADDE 27 - OCRET ZAMMI :
A - IYILE~TIRME :

01.01.2009 tarihinde i~yerinde e;ali~makta olan i~e;ilerden, 01.01.2009 tarihi
itibariyle gunluk brut e;lplak ucretleri 36,67 (Otuzaltl Lira Altml~yedi Kuru~) TLlGun'un alttnda
olanlann gunluk brut e;lplak ucretlerine 36,67 (Otuzaltl Lira Altml~yedi Kuru~ ) TLlGun 'u
gee;memek kaydlyla 2,00 (Iki Lira) TLlGun iyile~tirme yapllacaktlr.

B - BiRINCI YIL BIRiNCI ALTI AY ZAMMI :
01.01.2009 tarihinde i~yerinde e;all~makta olan i~e;ilerin, 01.01.2009 tarihi itibariyle

almakta olduklan gunluk brut e;lplak ucretlerine (Iyile~tirmeden yararlanan i~e;ilerin, A flkrasl
ile olu~an ucretlerine) 01.01.2009 tarihinden gee;erli olmak uzere % 3 (Yuzde ue;) orantnda
zam yapllacaktlr.

C - BIRiNCI YIL IKiNCi ALTI AY ZAMMI :
01.07.2009 tarihinde i~yerinde e;ah~makta olan i~e;ilerin, 30.06.2009 tarihi itibariyle

almakta olduklan gunluk brut e;lplak ucretlerine 01.07.2009 tarihinden gee;erli olmak uzere %
5,5 (Yuzde Be~bue;uk) orantnda zam yapllacaktlr.

D - IKINCi YIL BIRINCi ALTI AY ZAMMI :
01.01.2010 tarihinde i~yerinde 9ah~makta olan i~e;ilerin, 31.12.2009 tarihi itibariyle

almakta olduklan gunluk brut 91plak i.icretlerine 01.01.2010 tarihinden gee;erli olmak uzere %
2,5 (Yuzde Ikibue;uk) orantnda zam yapllacaktlr.

Ancak, T.C. Ba~bakanlik Turkiye istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel YIIII
Ti.iketici Fiyatlan Turkiye Geneli Haziran 2010 indeks saYlstntn, Aralik 2009 indeks saYlslna
gore degi~im oranlntn % 2,5'i (Yuzde ikibu9Uk) a~masl halinde, a~an klsmln tamaml ikinci YII
ikinci altl ay ucret zamml oranlna ilave edilecektir.
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E - iKiNCi YIL iKiNCi ALll AY ZAMMI:

01.07.2010 tarihinde isyerinde 9all~makta olan iscilerin, 30.06.2010 tarihi itibariyle
almakta olduklan gOnlOk brut ciplak Ocretlerine 01.07.2010 tarihinden gegerli olmak Ozere %
2,5 (YOzde lkibucuk) oranmda zam yapnacaktrr.

Ancak T.C. Basbakanhk TOrkiye Istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel YIIII
TOketici Fiyatlan TOrkiye Geneli Arallk 2010 Indeks sayrsmm, Haziran 2010 Indeks sayisma
gore degi~im orarurun % 2,5'i (YOzde lklbucuk) asrnasi halinde, asan krsrrnn tarnarru,
01.01.2011 tarihinden gegerli olmak Ozere i~9ilerin 31.12.2010 tarihindeki gOnlOk brut ciplak
Ocretlerine zam olarak uyqulanacaktrr.

F- Bu uygulamalar sonucu olusacak olan yanm Kurus ve Ozeri kOsuratlar bir Kurus'a
tamamlanacak, yanm Kurus'un altrndaki degerler dikkate almrnayacaktrr.

G- lsbu toplu i~ sozlesmeslnln yOrOrlOktarihinden sonra ise giren iscilerden deneme
sOresini dolduranlara Ocret zarnrru, iscinin i~e girdigi tarih ile zamrnm uygulama tarihi
arasmda gegen her tam ay icln 1/6 orarunda eksiltilerek uyqularur. Ancak, bu uygulama
sebebiyle yeni ise girenlerin Ocreti ayru nitelikteki krdernli iscilerin Ocretini gegemez.

MADDE 28 - i~ RisKi, MAKAM lAZMiNAll VE SEFER PRiMi:
A)Bu toplu i~ sozlesmesinin kapsammda bulunan i~9ilere (B bendinde sayilanlar

harte) mOktesep hak olmamak ve baska bir odemeyi etkilememek kaydiyla a~aglda
dOzenlenen gruplardaki gorevlerde cahstmlanlara her ay belirlenen miktarda i~ riski
tazminati odenir. Bu oderneden 1 ay icinde 3 gOne (3 gOn dahil) kadar Ocretli izin ve istirahat
hallerinde kist yapllmaz.

1.GRUP: Sorumlu Yonetici (MOdOrvb.)
Birinci YII 1.Altl ay : 89,12TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 94,02 TLlAy,

2.GRUP: idare Amirleri
Birinci Y111.Altl ay : 74,86TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 78,98 TLlAy,

3.GRUP: Ah9Iba~lan, Matbaa <;all~anlan, Ustaba~llar, GOverte Lostromalan, Makine
Lostroman, Ballk91 Reisler, Hem~ire.

Birinci YII 1.Altl ay : 60, 59TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 63,92 TLlAy,
4.GRUP: Ah9lba~1 Yardlmcllan, A~91Iar, Birim Amirleri ($efler), Ustalar, Teknik Elemanlar,
Teknisyenler, Laborantlar, Diger Gemi Adamlan, Ballk91lar,

Birinci YII 1.Altl ay : 53,50TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 56,44 TLlAy,
5.GRUP: BOro Elemanlan, $oforler, Hastabaklcllar, Bula~lk91Iar, Usta Yardlmcllan,
Satlnalmacllar, Traktor ve Tanm Makinalan Operatorleri, Kasaplar, Hayvan
Baklcllan, Ta~lYlcllar

Birinci YII 1.Altl ay : 46, 36TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 48,91 TLlAy,
6.GRUP: Garsonlar, Kantinciler, Bah9lvanlar, Bek9iler, Diger 1~9iler,

Birinci Y111.Altl ay : 39,21TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 41,37 TLlAy,

Bu odemeler, toplu i~ sozle~mesinin ikinci Yllintn birinci ve ikinci altl aylannda Ocret
Zamml orantnda ve Ocretin zamlandiQI tarih itibanyla artlnlarak uygulanacaktlr. Bu uygulama
sonucu olu~acak yanm Kuru~ ve Ozerindeki degerler bir Kuru~a tamamlanacak, yanm
Kuru~un altmdaki degerler dikkate allnmayacaktlr.

B) Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsammda bulunan ;
- Gemi Kaptanlan ve <;ark9Iba~llara (Ba~ Makinist) ayllk 91plak brOt Ocretlerinin % 50

(YOzdeellisi),
- GOverte ve Makina 1.Zabitlerine (2. Kaptan ve 2. <;ark91) ayllk 91plak brOt

Ocretlerinin % 35 (YOzdeotuzbe~i),
- GOverte ve Makina Zabitlerine (3.Kaptan, 3. <;ark91) ayllk 91plak brOt Ocretlerinin %

25 (YOzdeyirmibe~i),
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tutannda her ay brut makam tazrnlnatt odenir. Bu oderne rnuktesep hak teskil etmez
ve baska bir odemeyi etkilemez. Bu oderneden 1 ay icinde 3 gune (U9 gUn dahil) kadar
Ocretli izin ve istirahat hallerinde kist yapilmaz.

C) Rektorluge bagh Arasnrrna Gemilerinin seferde olduqu gunlerde; fiilen gem ide
bulunan gemi adamlanna fazla cahsrna ucreti odenmedigi hallere munhasrr olmak ve baska
bir oderneyi etkilememek kaydiyla her gun lcln toplu i~ sozlesmeslnin 1. YII 1. 6 aymda 2,16
TLlGun, 2. 6 aymda 2,28 TLlGun sefer primi odenlr, Geminin limanda bagh oldugu gunlerde
ise, fiilen gemide bulunanlara bu odemenin 1/2'si tutannda sefer primi odenecektir.

Bu oderne, toplu i~ sozlesrneslnin ikinci yihrun birinci ve ikinci aln aylannda Ocret
Zarnrruorarunda ve ucretin zamlandrq: tarih itibanyla artmlarak uyqulanacaktir. Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Kurus ve uzerindeki degerler bir Kurusa tamamlanacak, yanm
Kurusun altrndaki degerler dikkate almmayacaktir.

MADDE 29 - SOSYAL YARDIM :
Toplu i~ sozlesmeslnin kapsarrunda bulunan iscllere sozlesmenln birinci YII 1. 6

aymda her ay 75,24 TLlAy, 2. 6 aymda 79,38 TLlAy sosyal yardim odenir.
Bu odeme toplu i~ sozlesrneslnln ikinci ythrun birinci ve ikinci aln aylannda Ocret

Zarnrmorarunda ve ucretin zamlandiQItarih itibanyla artmlarak uyqulanacaktrr, Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Kurus ve uzerlndeki degerler bir Kurusa tamamlanacak, yanm
Kurusun altmdaki degerler dikkate ahnmayacaktrr,

Bu yardirmn odenmeslnde her tUrlu ucretli izinler ile i~ kazasl ve meslek hastahklan
sebebiyle istirahat halleri ve bir ayl a~mayandiger istirahat hallerinde klstelyevm yapllmaz.

MADDE 30- iLAVE TEDiYE VE iKRAMiYE :
Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamma giren i~yerlerinde 9all~an i~9ilere 6772 SaYlh

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

MADDE 31 - SiLDiRiM SORELERi
I~sozle~mesininsona erdirilmesi halinde bildirim sureleri a~agldaki gibidir.
i~yerinde hizmet suresi ;
a- 6 aya kadar olan i~9iye3 hafta ,
b- 6 aydan 18 aya kadar olan f~9iye5 hafta ,
c- 18 aydan 36 aya kadar olan i~9iye7 hafta ,
d- 36 aydan fazla olan i~9iye 10 hafta, Edebiyat ve Fen FakUltesi i~yerlerinde

9ah~anlari9in 20 hafta,
onceden biJdirimdebulunulmasl ~arttlr.
Toplu i~ sozle~mesinin kapsamlna giren i~yerlerine01.01.1988 tarihinden sonra giren

i~9ilere Kanunda yazlh sureler uygulamr. Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamlna giren
i~yerlerinde 9all~an gemi adamlanmn bildirim sureleri, geminin seyir durumunda mukerrer
liman degi~tirdigi takdirde ilk ugrayacagl limanda geminin emniyet altma almmasmdan sonra
ba~lar. i~veren gemi adamlnl geminin bagh oldugu limana kadar gotUrur. Gemi adamlnm
ucreti, geminin bagh bulundugu limana kadar odenir.

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

gun saYlsl 40 gundur. Ancak 01.01.1986 tarihinden sonra i~e girenler i9in yasal sureler
uygulamr.

MADDE 33 - YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI
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A) Bu toplu i~ sozlesrnesi kapsarmna giren i~yerlerinde cahsan lscilere (Gemi
Adamlan harte) fiilen calistrklan her gun iyin doyurucu nitelikte bir ogun, cahsrna sartlan ve
suresi gerekli kihyor ise iki ogun yemek verilir.

B) Sosyal Guvenlik Kurumunun anlasrnah oldugu Sagllk Kurulu~lanndan ahnan
doktor raporuna dayanarak perhize tabii olduklanru belgeleyen ve i~ icabt yemek yiyemeyen
iscller ile Ramazan ayinda oruc tutanlara cahstiklan her gun iyin toplu i~ sozlesrnesinlnbirinci
YII1. 6 aymda 3,56 TL./Gun, 2. 6 aymda 3,76 TLlGun yemek parast odenir. ..

Bu oderne, toplu i~ sozlesmesinin ikinci yilmm birinci ve ikinci aln aylannda Ucret
Zarnrruorarunda ve ucretin zamlandrq: tarih itibanyla artmlarak uyqulanacakttr. Bu uygulama
sonucu olusacak yanm Kurus ve uzerindeki degerler bir Kurusa tamamlanacak, yanrn
Kurusun altmdaki degerler dikkate ahnmayacaktir.

C) Bu toplu i~ sozlesmesinln kapsarnma giren gemi adamlanna lase Tespit Kurulu
Kararina gore yemek paras: odenlr. Bu iscllere sefere ylkl~lannda, sefer gunu kadar, lase
avansi verilir.

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

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

elbiseleri ( Elbise, ayakkabr, pantolon, gomlek vb.) isveren tarafmdan verilir. I~ elbiselerinin
ahrnmdasendikanm goru~u ahrur,

I~yiler hizmet gorurken i~ elbiselerini giymek zorundadlr.
Yazhk i~ elbiseleri Nisan, kl~hk i~elbiseleri Ekim aYIiyinde verilir.
B) I~veren, saghk ihtiyaylanna uygun olarak i~yilerin yah~tlklan i~lere gore yizme, 3

YIImiathderi ceket, bula~lk eldiveni, yagmurluk, mu~ambaonluk temin eder.
C) I~yerinden aynlan i~yi, 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. BuWn i~yilere

Yllda iki adet yuz havlusu ve bir adet banyo havlusu verilir. $ahsi temizlikleri iyin gemi
adamlanna 15 gunde bir kilogram, Cerrahpa~aTIp Fakultesi i~yerinde yah~an i~yilereayda 1
kg. beyaz sabun verilir.

MADDE 35 - HASTALIK DURUMU VE SiGORTA ODEMELERiNi TAMAMLAMA
I~yininhastahgl sebebiyle S.G.Kurumunun anla~maholdugu Saghk Kurulu~lanndan2

gunden fazla istirahat almasl halinde i~yinin ucreti tam olarak odenir. i~yiye S.G.K.
tarafmdan odenen geyici i~ goremezlik odenegi, istirahatl muteakip bir hafta iyinde evrakl ile
birlikte i~vereneodenir. Odenmedigi takdirde bir sonraki aym ucretinden kesilir.

MADDE 36 - QZEL DURUMLARA iLi$KiN SOSYAL YARDIMLAR :
Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamma giren i~yilerin,
a)Toplu i~ sozle~mesinin birinci YII 1. altl aYlndaevlenmeleri halinde 71,72 TL, birinci

YII2.altl aymda evlenmeleri halinde 75,66 TL evlenme yardlml,
b)Toplu i~ sozle~mesinin birinci YII1. altl aYlndayocugu dogan i~yiye 35,86 TL, birinci

yil 2. altl aYlndayocugu dogan i~yiye 37,83 TL dogum yardlml,
c) Toplu i~ sozle~mesinin birinci YII1. altl aymda Ana, baba, e~ ve yocuklanmn olumu

halinde i~yinin kendisine 107,56 TL, birinci YII 2.altl aymda Ana, baba, e~ ve yocuklannm
olumu halinde i~yinin kendisine 113,48 TL olum yardlml,
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d) Toplu i!? sozlesmesinin birinci YII 1. aln aYlnd~. lscinin .k.e~di~i~in..olu~u halinde
yasal rnirascrlanna 179,25 TL, birinci YII z.atn aytnda lscinin kendisinin olumu hahnde yasal
rnirascrlanna 189,11 TL olum yardrrm,

e) Toplu i!? sozlesmesinin birinci YII 1. alt: aymda lscinin I!? kazas: veya meslek
hastahq: nedeniyle olumu halinde yasal mlrascilanna 286,81 TL, birinci YII 2.altl aymda
lscimn I!? kazasi veya meslek hastaliQI nedeniyle olumu halinde yasal rnirascrlanna 302,58
TL olurn yardtrru,

f) Gemi Adamlanna, geminin batmasi veya yanqrn gibi sebeplerle hasara ugramasl
halinde veya zayi olan esyastru karsilamak uzere olaym toplu i!? sozlesmesinln 1. YII 1. 6
ayinda vukuu bulmasi halinde 16,16 TL, 2. 6 ayrnda vukuu bulmasi halinde 17,05 TL nakdi
yardnn,

g) Yanqm, sel, deprem veya benzeri dogal afetlere ugramasl halinde olaym toplu i~
sozlesmeslnin 1. YII 1. 6 aymda vukuu bulmasi halinde 16,16 TL, 2. 6 aymda vukuu bulmasi
halinde 17,05 TL sosyal yard im,

isverence yapihr.

Bu oderneler, toplu i!?sozlesrnestnln ikinci yrhrun birinci ve ikinci aln aylannda ucret
zarnrm orarunda ve ucretin zarnlandiq: tarih itibanyla artmlacak ve olayrn vukuu buldugu
sozlesme dilimine tekabul eden tutar uzerinden odenecektir. Bu uygulama sonucu olusacak
yanm Kurus ve uzerindeki degerler bir Kurusa tamamlanacak, yanm Kurusun altmdaki
degerler dikkate almmayacaktrr,

MADDE 37 - VASITA YARDIMI :
lsveren, i!?c;ilerin ise geli!? ve gidi!?lerini saqlamak uzere Belediye toplu tasirn kartl

veya bu mahiyetteki kartln 1 aya isabet eden bedelini net olarak oder. Ancak, i!?eyeni giren
i!?c;ilerebu odeme i!?e girdigi ayl takip eden ayba!?lndan itibaren yapllacaktlr. Aynca 1 ayl
a!?mayan (30 gun dahil) ucretli izin ve istirahat hallerinde kist yapllmaz. Veteriner Fakultesine
bagh c;iftlikte c;ah!?an i!?c;ilerin Esenyurt'tan c;iftlige geli!?-gidi!?leri i!?verence temin edilen
vasltalarla saglamr. Bu uygulama i!?c;ilerinkart bedelini almaslnl engellemez.

MADDE 38 - AVANS :
I!?c;ilereistedikleri takdirde hak edilmi!? olmak kaydlyla ve takvim aylmn son gunu ayhk

ucretinin % 50 ' si oramnda avans verilir.

MADDE 39 - YOLLUKLAR :
Bu konuda Butc;e ve Harclrah Kanunu hukumleri uygulanlr.

MADDE 40 - DisiPLiN KURULU, GOREVi VE CALI~MA DOZENi
Disiplin Kurulu, Ba!?kanl Oniversitenin ogretim uyelerinden biri olmak uzere i!?verenin

sec;ecegi 2 asil, 2 yedek uye ile sendikamn sec;ecegi biri i!?yerinde c;ah!?an i!?C;i,digeri
sendikamn yetkilisi olmak uzere 2 asil, 2 yedek uyeden olu!?ur

ASII uye mazereti dolaYlslyla i!?yerinde bulunmadlgl hallerde yedek uye kurula katilir.
Taraflar bu kurula sec;ecekleri aS11ve yedek uyelerini toplu i!? sozle!?mesinin imza

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

(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 hukumleri uyannca inceleyerek karar ahr.

Disiplin Kurulu i!?verenin IOzum gordugu hallerde toplamr. Kurul Ba!?kanl taraflndan
yapllacak c;agn 2 gun once uyelere duyurulur. Bu c;agnda toplantl yer, gun ve saati belirtilir.

Toplantl kurul ba!?kanl taraflndan onceden bildirilen gunde mevcut uyenin i~tiraki ile
yaplhr. Kurul en az UC;uye ile toplamr. Ancak, i!?verenin yazlll c;agnslna ragmen i!?C;i
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temsilcilerinin toplantrya katumamast halinde kurul iki Oye ile toplarup karar alabilir. Oylann
esit olmasi halinde Baskarun bulunduqu taraf c;ogunlugu saqlar.

Kurul karar vermek icin her tUrlO delili toplar, ilgili i~c;iyi dinleyerek savunrnasrru ahr.
Yapilan yazih tebligata ragmen davete icabet etmeyen ilgili hakkinda glyaben karar verilir.
Kararlar ilk toplantrdan itibaren 6 i~gOnOicinde verilir.

Alman kararlar isveren veya isveren vekilince onaylarur ve kesinlesir. lsveren,
cezalan hafifletebilir. lslenen fiilde; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden
fazlasina aykm hareket edildigi saptamrsa, uygulanacak cezalarm en agm, cezalar ayru ise
bir ust derecenin cezasi uygulamr.

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

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

fiilin bir YII iclnde tekran halinde fiilin karsrsrndaki tekrar sayisma gore gosterilen cezalar
uyqularur. Bu cezalar fiilin aglrllk derecesi ve tekrar sayrsina gore ihtar, Ocret kesintisi ve
ihractir.

i~ Kanunu'nun 25. maddesine gore isine son verilen i~c;inin son verme nedenleri yazih
olarak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlanna karst, yarqt organma basvurrna hakkt
sakhdrr,

MADDE 42 - iziN KURULU :
Bu toplu i~ sozlesrnesl kapsarnmda yer alan her lsyerinde i~ Kanunu uyannca

hazirlanan Ytlhk Ocretli Izin Yonetmeligine gore, Izin Kurullan olusturulur,
izin kurullan Toplu i~ Sozlesrnesi ve Yonetrnelik hOkOmlerine uygun olarak Yilhk

Ocretli izinleri dOzenler.

MADDE 43 - i~ SAGLIGI VE GOVENLiGi KURULU :
Toplu i~ sozlesrnesl kapsammda yer alan her isyerinde i~ Kanunu uyannca

hazlrlanan i~c;i Sagl@ ve i~ GOvenligi TOzOgO hOkOmlerinin uygulanmasml saglamak ve
denetlemek amaclyla I~ Sagllgl ve GOvenligi Kurulu olu~turulur.

MADDE 44 - iHALELi i~LERDE CALI~AN i~CiLER
Bu konuda mevzuat hOkOmleri uygulamr.

MADDE 45 - TOPLU i~TEN CIKARMA VE i~ GOVENCESi
Bu konuda yasa hOkOmleri uygulamr.

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

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.

GECici MADDE 1 - YARARLANMA:
Sozle~menin yOrOrlOk (ba~langIC;) tarihi ile imza tarihi araslnda i~yerinden bagll

olduklan kanunla kurulu kurum ve sandlklardan ya~lllIk, malullOk 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~lnda i~veren tarafmdan ve aynl Yasanln 24. maddesi geregince i~c;i
tarafmdan i~ sozle~mesi sona erdirilenlerin kendilerine, olenlerin kanuni mirasC;llanna, talep
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etmeleri halinde yOrOrlOktarihi ile isten aynldlgl veya olurn tarihine kadar olan sure icln toplu
i~ sozlesrnesi farklanna iliskln bGton hak ve alacaklan bu sozlesrnede .beli~lene~ miktarlar
Ozerinden hesaplanarak daha once odenenlerln mahsubu yapilrnak suretiyle odenir.

csclcl MADDE 2- FARKlARI ODEMEZAMANI:
Bu toplu i~ sozlesmesinin yOrOrlOkba~langlC;:tarihi He imza tarihi arasmda olusan

ucret ve diger tom odernelere ili~kin farklar isverenm butce imkanlan goz onune ahnarak
gecikmeden odenecektir.

GECici MADDE 3- iMZA TARiHiNDEN SONRA VORORlOGE GiRECEK
HOKOMlER:

Bu toplu i~ sozlesrneslnln Yemek ve Koruyucu Gida Yardrrm ve Ozel Durumlara
lliskin Sosyal Yardimlar bashkhmaddelerinde belirlenen yeni miktarlar toplu i~ sozlesrnesmn
lmzasrru takip eden aybasmdan itibaren uyqulanacaktrr.

GECici MADDE - 4:
lsbu toplu i~ sozlesrneslnm yOrOrlOkbaslanqrc tarihinden, imza tarihine kadar gec;:en

sure ic;:inde,kapsama dahil lsyerlerinde cahsan i~c;:ilerintamarmna veya bir krsmma: herhangi
bir gerekc;:eile isveren tarafrndan uygulanan ve bu sozlesrnenm ucret zarnrru ve parasal
maddelerinde yer verilen miktar ve dOzenlemelerlemOkerrerlik, aykmlrk veya farkhhk teskil
eden Ocret zamrm avans ve her torlO odemeier ile bunlara iliskln uygulamalar nedeniyle
meydanagelen farklar, isbu toplu i~ sozlesrneslHedogacak olan istihkaklardan mahsup edilir
ve uygulamalar isbu isletrne toplu i~ sozlesmesl hOkOmlerinegore dOzeltilir.

Bu toplu i~ sozlesmesi 46 ASII, 4 Gecici Madde ve 2 Ek'ten ibaret olup, taraflarca
17.09.2009tarihinde lmzalanrmsnr,

i$VEREN TEMSilCilERi
T.C. iSTANBUL ONivERSiTESi

KAMU-i$ ADINA REKTORlOGO TEZ-KOOp-i$ ADINA

ERHANPOLAT Prof. Dr. OMER EKMEK<;I HAKAN BOZKURT

ABDULLLAHKAHRAMAN BERNA ILGIN AYHAN KURTULU~ DEMiRER

AV. FILIz ATAY MEHMETOZTORK FIKRETOMAK

DR.SOLEYMANERYiGiT HOSEYINHOSEYIN HAYDAR OZDEMiROGLU

HASANKARSLI SALMAN BAL RABiA OZKARACA

<;IGDEMSEYDIOGULLARI SELAHATTIN KARAKURT

KUTLUHANEROGLU ENGiN KAHRAMAN

iSMET SERVI

~AHiN BAYDEMiR
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HOSEYiN HANOGLU

MUHARREM BIDAK

Ali QETINKAYA

TUNCER KOQER

SOLEYMAN AKSU

Ali OZMEN

SONER QAL

RUKiYE ILGIN

IRFAN TAN

EMiNVURAL

YAKUP TUNQKIRAN

MURAT QAMYEL

HAYDAR DUYAR

RAFET CENGiZ

YOKSEL GOYDAG

$ENEL YILMAZ

FERiDUN AKYOL

OMER QOLAK

MURAT DEMIREL
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iBRAHiM BiLDiK

MEHTAP DEVECi

BURCU GULLU

GEMi ADAMLARINA VERiLECEK "ZATi VE DEMiR8A~ E~YA" CETVELi
EK:1

A) KAPTAN, LOSTROMO, MAKiNiST)

ESYANIN CiNSi KULLANMA ~EKLI MIADIHizmetli elbisesi lK~'kz.l.azIJkl Zati 6C!Y_Hizmetli Paltosu
Zati 18 m3 k.!.§l!§_bC!§_1Elbisesi_{K~I'1
Zati 6 a.,t!§_bC!§!ElbisesiiYazIJI0_
Zati 6C!Y_Iska!:Q_in
Zati 6~Lastik _Qzme v~a Bot
Zati 12 C!Y_Yun_£orC!2_
Zati 3C!Y_Tref!£kot
Zati 2 k!§_Yun Kazak_{Kollul
Zati 24 C!Y_Kurklu Deri v~a Yun BC!1IJk
Zati 12 ~_§_a.2_ka1Be_y_azVinileksl
Zati 12 C!Y_.!§_ tulumu
Zati 6 mKC!Q_tan Har~Frenk Gomle_Q_i
Zati 6 a.,tHavlu
Zati 6C!Y_Deri Gocuk
Zati 36 C!i'_

8) USTA GEMiCi-GEMiCi-MiCO-YAGCI_SiLiCi VE 8ALlKCI-A~CI

~YANIN CrNSI KULLANMA_§_EKLI MIADIHizmetli Elbisesi iK~lk, VazIJ~
Zati 6C!lHizmetli Paltosu j_Zabitan KumC!§l
Zati 18C!i'_(3k.!§l!.§.bC!§_1Elbisesi_{K!§.IJk,VazIJ'1
Zati 6C!lYun _Q_orC!Q_
Servis 3<!tLastik.Q!zme v~a Bot
Zati 12 a_y_Gemici Ml!lambasl
Zati 12 a_y_Vun Kazak lKollul
Zati 24 C!Y_KurklU Deri v~a Yun BC!§Ilk
Zati 12 a.,t_§_C!Q_ka1GemicU_
Zati 12 <!tDeri Eldiven Uzun
Servis 12C!lIskare]n
Servis 6 a_y_Frenk Gomle_Q_i
Servis 6C!Y_Havlu
Servis 6C!lBe_y_azOnlUk
Servis 6<!tB~azK~
Servis 6C!l'_Deri Gocuk
Servis 36~
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CEZA YI GEREKTIREN HALLERCEZALAR
Tekerrur S~ISI Gore

1 2 3 4 51- 30 gun iltinde 2 defadan fazla 10 dakikaya Ihtar 1 G. 2G 3G.kadar olan..9_ecikmeler.
2- Birinci madde ile disiplin kuruluna bir Yllda Ult

3G. Ihraltdefadan fazla sevk edilmek .
3- 30 gun iltinde izinsiz ve mazeretsiz bir gun i~e

1 G. 2G. ihragL9..elmemek.
4- iZinsiz ve mazeretsiz ardl ardma iki gun veya bir
ay iginde iki defa

herhangi bir tatil gununden Ihraltsonraki i§._g_unu~e _gelmemek.
5- !.§. saati bitmeden izinsiz_gJtmek,

ihtar 1 G. 2G. 3G. ihrC!£
6- Hasta olmadl91 halde kendisini hasta..9_ostermek.

ihtar 1 G. 2G . 3 G. ihrC!£
7- i~yerine sarho~ gelmek, i~yerinde veya i~esnasmda alkollu iltki veya uyu~turucu madde lhrackullanmak.

8- I~ saatinde yapmasl gereken i~i yapmayarak
ihtar 1 G. 2G. 3G. ihrag

ozel !§_Ierleme.!9.ulolmak.
9- i~yerine ait malzeme, vas Ita alet veya ~ahlslan

Ihtar 1 G. 2G. 3 G. Ihrag
ozet l.§Jerindekullanmak .
1O-i~ saatinde ozel ziyaretlerde bulunmak veya

Ihtar 1 G. 2G. 3G. ihrag
izin almadan zlYare!Qjkabul etmek.
11-i~ saatinde etraflnJ rahatslz edecek ~ekilde

Ihtar 1 G. 2G. 3G. ihragbC!9_Irarakkon~mak ve.Y_a~arkl sO.i1emek.
12-11saatinde l!l_umak.

Ihtar 1 G. 2G. 3 G. IhrC!£13-I~yerinde veya i~ esnasmda amirlerine hakaretetmek veya amirlerini tehdit etmek ve i~ Ihragesnasmda amirlerine mIen tecavuz etmek.
14-I~yerinde veya i~ esnasmda i~yerimensuplanna i~ sahiplerine kaba muamelede Ihtar 1 G. 2G. 3G. ihrag
bulunmak.
15-Amirleri tarafmdan verilen ~eri..lC!e..mamak.

2G. 3G. IhrC!£16-Amirleri tarafmdan i~9isa9"9ml ve i~ emniyetini
ihlal etmemek kaydlYlaverilen gorevle ilgili emir vei~Ieri yapmamaya arkada~IannJ kl~klrtmak ve 3G. Ihralt.Y_C!e_tlrmamak.
17-Kendisine verilen i~i yapmadl91 halde yapml~

2G. 3G. Ihragill/bi_g_ostermek.
18-Gizli tutulmasl gereken goreve muteallik slrlan

ihra9if§_aetmek.

DisiPLiN CEZALARICETVELi EK2
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19-I~yerinde kavga crkarmak veya kavga 3 G. ihrayl£Ikmasma sebeblY_etvermek.
20- !.§. esnasmda sJyasi_QrqQC!9_anda_i'C!Q_mak. Ihtar IhrC!_£21-Hlrslzllk v~a hlrslzl!9_a t~ebbus etmek.

lhr~22-i~yerine ait alet malzeme veya vasltalann

ihtar 1 G. 2 G. 3 G. ihray
baktm ve temizligini ihmal etmek malzemeyi veklrtasIYe_l1hor kullanmak.

23-Kendisine teslim edilen malzeme ve vasuayr iyi
korumayarak kaybma bozulmasma sebebiyetvermek. (Hasann 30 (otuz) gundelik tutarrruesmamasi halinde) i~yinin ;

ihray
a) ihmal halinde,

1 G 2G. 3 G.b) Aglr Ihmalinde,
2 G. 3G. ihraycl Kastl halinde.
Ihra_£24-/~yerinde dikkatsizligi ve tedbirsizligi yuzunden 3G. Ihraybir_yal'!9_masebeb!Y_etvermek.

25-i~yerini kismsn veya tamamen durdurmakamaci ile sabotaja tesvtk etmek veya sabotaj ihrayl_yC!Q_mak.

26-G6revde lakayt kalmak ve kendisine verilen i~in
1 G. 2G. 3G. ihraybitt,!g!ni l§j veren amirine bildirmemek.

27-Kendisine verilen_yetki d!§_mdall~Qmak.
ihtar 1 G. 2G. 3G. ihra_£_2B-Vaslta kullananlar iyin trafik kurallarma ihtar 1 G. 2G. 3 G. ihray

riC!_Yetsizlik.

29-~erinde kumar o_ynamakve_yaqynatmak
ihr~30-/~in yapllmasmda amirlerine veya kendisi ile

birlikte yall~anlara i~i aksatacak ~ekilde zorluk Ihtar 1 G. 2G. 3 G. ihray
_g_6stermek.

31-I~yerinde i~Iedigi sUytan dolaYI 7 gunden az
3G. ihrayhcmse mahkum olmak.

32-/~yerinde i~Iedigi sUytan dolaYI 7 gun ve daha
Ihrayfazla sure ile hC!Q_semahkum olmak.

33-/~ s6zle~mesinin yaplldlgl slrada bus6zle~menin esasll noktalanndan birine muteallik
vaslflar veya ~artlar kendisinde bulunmadlgl haldehaiz oldugunu ileri surmek veyahut hakikate Ihrayuygun olmayan bilgi vermek ve beyanda bulunmaksureti ile i~yinin i~vereni veya i~veren vekilini_yanlltmasl.

34-Zaruret olmadlkya i~ munasebetlerinde veya
1 G. 2G. 3G. ihray~ahsi l§_lerdemerci tecavuzunde bulunmak.

35-/~yinin yapmakla mukellef bulundugu 6devlerii~in ifasl slrasmda amiri tarafmdan yapmasl 3G. IhrayIUzumu ikaz ve ihtar edilmesine ragmenE..Q.makta direnmek.
36-Resmi belgeler uzerinde tahrifat yapmak, sahte

IhraybeJ.g_edOzenlemek.

37-/~e gelmeyen i~yinin yerine imza atmak, kartml
bas.tlrmak v~a ~ 1§_e_gelm!l.gjbi_g_6stermek.

3G. /hr~3B-I~ gunO bittikten sonra, izinsiz olarak i~yerine
ihtar 1G 2G. 3G. ihray

_g_irmek.
39-Ri1§_vet almak,rO_§_vet vermek ve_ya bunlara ihra_y

17



, __--------------------~~--~-j--~-J
\1e§ebbOSetmek. -

. .'.

40-I~yi saghgl ve i~ guvenligi tGzugu geregince Ihray
kendilerine verilen koruyucu malzemeyi 2G. 3G.

kullanmamak.

141-hjyerinde faizle para vermek.
12 G. 13 G. Ilhrac;

G : GONLOK OCRET KESiNTisi
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