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

i~letmeleri lsverenleri Sendikasi (KAMU-i$) ile diger tarafta, TOrkiye Ticaret, Kooperatif,
Egitim, BOro ve GOzel Sanatlar i~c;:ileri Sendikast ( TEZ-KOOP-i$ ) a~agldaki sertlarta
anlasarak RektorlOge bagll isyerlerinl kapsamak uzere isbu Isletrne toplu is sozlesmeslni
akdetrnislerdir,

Bu toplu i~ soz'esrnesi metni ic;:inde ;
a) Kamu isletrneler: lsverenlen Sendikast (KAMU-i$) "i$VEREN SENDiKASI"
b) TOrkiye Ticaret, Kooperatif, Egitim, Buro ve GOzel Sanatlar i~c;:ileriSendikas: (TEZ

KOOP-i$) " i$Ci SENDiKASI "
c) T.C. istanbul Oniversitesi RektorlOgO ve bagll isyerlen "i$YERi"
d) T.C. istanbul Oniversitesi RektOrlOgO" i$VEREN", RektOrlOge bagll isyerlerini

sevk ve idareye yetkili olanlar "i$VEREN VEKiLi",
e) Bu isletrne toplu i~ sczlesrnes: " SOZLE$ME" ,
f) lsyerinde calisan ve kanunen i~<;isayrlan TEZ-KOOP-i$ Oyeleri "OYE" ,
g) Bu sozle~mede taraf olan KAMU-i$ ile TEZ-KOOP-i$ "TARAFLAR",
diye adlandlnlml~lardlr.

MADDE 2- SbZLE~MENiN AMACI
Bu toplu i~ sozle~mesinin arnaci i~ sozle~mesinin yaoumasi, muhtevasi ve sona

ermesi ile ilgili hususlan dOzenlemek, isyerinde dOzenIi ve verimli cansmay, saqlarnak,
Oretimi artirrnak, isveren ve i~<;ilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, kar~llikll iyi niyet ve
gOvenle i~ barisrrn saqlarnak, taraflar arasinda dogabilecek farkluiklan uzlasnnci yollarla
<;ozOmlemektir.

MADDE 3- YORORLOKVE SORE
Bu toplu i~ soztesrnesi 01.01.2011 tarihinde yOrOrlOgegirmek ve 31.12.2012 tarihinde

sona ermek Ozere 2 (iki) YII sOrelidir.

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

i~kolunda faaliyet qosteren) i~yerleri ile bu i~yerlerine ait eklentilerin bOtOnOnOkapsamJnaallr.

B- Bu toplu i~ sozle~mesinden taraf sendika Oyesi i~<;ileryararlanlrlar. Sendika Oyesi
olmayanlann yararlanmalan hakkJnda yasa hOkOmleri uygulanlr.

MADDE 5 - TOPLU i~ SbZLE~MESiNiN HOKMO VE i~ SbZLE~MELERiNETESiRi:
A-Toplu i~ sozle~mesinde, aksi belirtilmedik<;e, i~ sozle~meleri, toplu i~ sozle~mesine

aykln olamaz. i~ sozle~melerinin toplu i~ sozle~mesine aykln hOkOmlerinin yerini toplu i~
sozle~mesindeki hOkOmler alir. i~ sozle~melerinde, dOzenlenmeyen hususlarda, toplu i~
sozle~mesindeki hOkOmler uygulanlr.

Toplu i~ sozle~mesinde, i~ sozle~melerine aykln hOkOmlerin bulunmasl halinde i~
sozle~mesinin i~c;:ilehindeki hOkOmleri gec;:erlidir.

B- Ancak i~veren, i~in niteligi geregi ozel bilgi, beceri veya uzmanllk isteyen i~ler
hari<;, i~ sozle~meleri ile sendikall i~<;iler arasJnda ya da sendikall ve sendikaslz i~c;:iler
araslnda aYJrlm yapamaz. i~ sozle~meleri ile diger i~c;:ileredaha Ostun hak ve menfaatler
saglanamaz. i~ sozle~mesi ile <;:all~lrken sendikaya Oye olmak suretiyle veya dayanl~ma
aidatl 6demek suretiyle toplu i~ sozle~mesinden yararlanmak istedikleri takdirde Ocretleri
aynl veya en yakln nitelik ve kldemdeki i~c;:ilerinOcretini gec;:emeyecegi gibi bu i~c;:ileretoplu
i~ sozle~mesi ile saglanan hak ve menfaatlerin Ozerinde, hak ve menfaat saglanamaz.
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MADDE 6- SENDiKA TEMSiLCiLERi VE YONETiCiLERiNiN GUVENLiGi :
a) Sendika yonetirn kurullannda veya Ba~kanllglnda gorev aldlgl icln kendi istegi ile

isyerindar; aynlan i~e;iler bu gorevlerinin seclrns girmemek, yeniden see;ilmemek veya kendi
istekleriyle c;ekilmek suretiyle son bulmas: halinde aynldlklan i~yerinde i~e yeniden
alinmalanru istedikleri takdirde lsveren, talep tarihinden itibaren en gee; 1 (Bir) ay ie;inde 0
andaki sartlaria eski islerine veya eski i~lerine uygun diger il?e, diger isteklilere nazaran
oncetlk vererek almak zorundadlr. Bu takdirde i~e;inineski kidern haklan ve Ocreti sakhdrr. Bu
hak yoneticilik gorevinin sona ermesinden baslayarak 3 ay icmde kullanllabilir.

Yoneticilik gorevleri ile ilgili fiillerinden dolayI hOkOm giymi~ olanlar bu haktanyararlanamaz.

b) lsveren, lsyer. sendika temsilcilerinin i~ sozle~melerini hakll bir sebep olmadrkca
ve sebebini acik ve kesin bir ~ekilde belirtmedikc;e feshedemez. lsverenin bu hOkme
uyrnarnas: durumunda il?e;inindava hakki saklidrr.

c) Diger hususlarda 2821 sayrh Sendikalar Kanunu'nun 29. ve 30. maddelerihOkOmleri uyqu'amr.

MADDE 7- SENDiKA UYELiGiNiN TEMiNATI
Bu konuda ; 2821 sayil: Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi hOkOmleri uygulanlr.

MADOE 8- SENOiKA TEMSiLCiLERi :
A} Gorevleri :

Sendika temsilcileri yasalarda ve bu sozle~mede kendilerine verilen gorevlerindenbaska;

1- il?yerinde, Oyelerle isveren arasrnda ilil?kiyi ve e;all~ma huzurunu saglamak ,
2- Sendika ile Oyeler arasmda bag Ian gOe;lendirmek ,
3- il?yerinde c;all~ma saatleri iclnde asil i~ini aksatmamak kaydtyla Oyelerin sikayetve muracaatlann, dinlemek ,

4- Oye ve il?veren arasrnda uyul?mazllklann c;ozOmOnee;all~makla gorevlidir.

8) Atanmasl :
Sendika bu sozlel?me kapsamlna giren ve il?letmeye bagll i~yerlerinde e;all~an Oyeleri

araslndan her i~yeri ie;in ayn ayn olmak Ozere Ana TOzOk ve Sendikalar Yasasl uyannca
il?yeri sendika temsilcilerini atar.

Bal?temsilci ve temsilcilerin listesini, il?verene yazl ile bildirir. Oniversiteye bagll,
ara~tlrma gemilerinin, her birine ayn bir temsilci atanlr.

C) Cah~ma Tarzlan :
1- Temsilciler, birlikte toplantl yapmak ve kendilerine i~yerinde iletilmi~ sorunlan

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

2- Temsilciler, kendi gorevlerine giren konulan gorO~mek Ozere, i~veren veya
vekillerinden, toplantl talebinde bulunabilirler. OlaganOsto bir sebep olmadlke;a, bu istekleri,
toplantl nedenlerini belirtmek suretiyle, yaz"l olarak bal?vurduklan tarihten itibaren 3 i~gOnO
ie;inde yerine getirilir. Bal?temsilcinin gorevlerini, kendisi bulunmadlgl durumlarda diger
temsilcilerden biri yerine getirir. .

MAOOE9- SENOiKA TEMSiLCiLiK OOASI VE OUYURUTAHTASI
A- Sendika Temsilcilik Odasl :
i:;;veren, Beyazlt Merkez Kampusunda, Cerrahpa~a tiP fakOltesinde, Veteriner

FakOltesinde, Fen ve Edebiyat FakOltelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler MOdOrlOgOnde
sendika temsilcilerinin, temsilcilik gorevlerini yapabilmeleri ie;in e;alll?ma ve sagllk kOl?ullanna
uygun bir oda verir ve bu konudaki diger hususlarda mevcut uygulamaya devam edilir. Aynca
bu odalara imkanlar nispetinde dahili konul?malar ie;inbir telefon saglanlr. i;;veren imkanlan
dahilinde istanbul TIp FakOltesi (9apa), Orman FakOltesi, Avcllar Kampusu ve Ara~tlrma ve
inceleme 9iftli,Agindebir temsilcilik odasl temin e2tmeyegayret eder l ~
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B) Sendika Ouyuru Tahtasi :
lsveren Sendikal cahsmalarin duyurulmast ve sendikarun i~9ilere iletmek gereglnl

duyduqu haberler ile her tOrlO sendikal yazilann asrlrnasim teminen kilitli duyuru tahtalan
yaptmr. Bu tahtalara asilacak yazr, brosur ve duyurular, mevzuata aykm olamaz. Asilacak
turn ilanlar, Sendikanm rnuhurunu ve yetkililerin imzastru tasir. Duyuru tahtasrrun anahtan ,
basternsilcide bulunur. Astian tum ilanlann sorumluluqu sendikaya aittir.

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

Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantilara katilrnatan ic;in sendikarun yazil: talebi
uzerine a§agldaki duzenlenrnis sekline gore ucretli izin verilir.

isyeri isci Mevcudu
01- 50 i§C;icahstmlan isyerinde
51- 100 i§C;icalistmlan lsyerinde

101- 200 i§C;icahstmlan lsyerinde
201- 500 i§C;icahstmlan isyerinde
501-1000 i~9i cahstrrilan isyerinde
1001 'den fazla i§C;icahstmlan lsyertnde

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

i~C;isayisrrun % 1O'u kadar
gun

Bu izinler her Oye lcin ayn ayn olrnayrp, turn Oyeler lcinoir, Bir seferde isyeri i~C;i
sayismm %5' inden fazla sayida Oyenin birden bu izni kullanmasi isverenln onayma tabidir.

Ancak, Genel Kurullar icin bu % 5 oraru aranmaz.

MAOOE 11- SENOiKA AioATLARI :
lsveren, kanunlar geregi, kesmesi gereken aidatlan, her ay keserek, isci Ocretlerinin

odendigi gOnu takip eden 10 gun lcinde, sendikarun bilcireceqi banka hesabma yattrmakla
yOkumludur. lsveren bu islernler ic;in, sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

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

MAOOE 12- 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~i aksatmamak ~artlyla, i~ saatleri
ic;inde de Oyelerle gorO~ebilirler. Bu gorO~meler i~veren veya vekillerinin gosterecegi bir
yerde yapilir.

MAOOE 13- i~YERiNOE CALI~MA BiCiMi
A- i~letme bOnyesinde i~C;ikadrolannln tespiti ve uygulanmasl, i~ programlannln

tanzim ve tadili, c;all~ma bic;imi, i~in icap ettirdigi miktar ve nitelikte i~C;iistihdam etmek, yeni
i~C;i allml veya bo~alan kadrolann doldurulmasl gibi i~in ve i§yerinin idaresine mOteallik
yetkiler mevzuata ayklrl olmamak ~artlyla sadece i~verene aittir. Ancak, bo~alan kadrolann
doldurulmasl slraslnda i~yerinde c;all~makta olan ve niteligi bu i§e uygun olan i~c;ilere oncelik
tanlnlr. Aynl nitelikte birden c;ok i~C;iolmasl halinde kldemi yOksek olana oncelik tanlnlr.

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

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

C- i~veren, i~yerinden her ne nedenle olursa olsun, aynlan gemi adamma <;all~ma
sOresini ve gorevini gosterir bir beige verir. Gemi adami, bu belgeye <;all:;;masl hakklnda bir
kaYlt konulmaslnl yazill olarak i§verenden isterse, durum aynca belgeye ge<;irilir.

0- i§veren ya da i§veren vekilleriyle gemi adamlan araslnda yapllacak i§
sozle:;;melerinin bi<;im ve i<;erigi854 saYll1Deniz i:;;Kanunu hOkOmlerine gore olur.

E- i§veren <;all:;;tlracagl gemi adamlan ic;in, " Gemi adamlannln Yeterliligi ve SaYlsl
Hakkmdaki Nizamname " hukumlerini esas allr. $u kadar ki, yeterlilik dereceleri aynl alan
gemi adamlan a~da liyakat tercih nedenini30Iu~turur. 1 ~ ()!,
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MADDE 14- DENEME SORESi
lse annan iscinin deneme surest bir aydir. Bu sure icinde taraflar i~ sozlesrnesiru

ihbarsiz ve tazminatsiz feshedebilirler.

MADDE 15- ASKERliK HizMETi
i~<;inin muvazzaf askerlik hizmeti disrnda manevra veya herhangi bir nedenle silah

altma almmasi nedeniyle isinden aynlmasi halinde, bu konudaki mevzuat hOkOmleri
uyqularur, Bu sure icinde isciye ucreti tam olarak odenir, Aneak bu sure icinde Milli Savunma
Bakanllgl tarafmdan isciye bir odemede bulunulursa, bu oderne isverene iade edilir.

Herhangi bir askeri veya kanuni odev dolayisiyla lsinden aynlan iscilerden, bu odevin
sona ermesinden baslayarak iki ay icinde ise girmek icin basvuranlan isveren, bos yerlere
oncelikle ve ayru krderndeki emsali iscinin Oereti ile ise altr.

Diger hususlarda yasa hOkOmleri uyqularur.

MADDE 16- GOREV 80lUMU, ts VE i~YERi DEGi~iKliGi
A- Her isyerinde, 0 isyerinin kapsadrqi hizmet dallan ve kadrolara gore, gerekli gorev

daqrlrrru mevzuata aykm olmamak kaydryla isveren veya vekilinee yaprlrr,

8- Her il?<;i,i~ sozlesrnesinde yazil: olan veya fiilen cahsrnakta oldugu iste cahstmhr,
i~<;i fiilen yapmakta olduqu gorevinden sorumludur. Aneak hizmetin zorunlu klidlgl
durumlarda isveren ya da vekilinin yaztlt onayi ile daha vasifh bir iste gorev verilen i~<;ilere,
goreve devam ettigi surece fiilen yaptlgl isln kar~lilgl olan ucret drsmdaki haklar verilir.

Aynea, lsciler isyeri i<;inde unvanl veya niteligi benzer olan ba~ka i~e veya i~verene
bagll Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) i<;indeki diger bir il?yerine i~verenee
nakledilebilirler. i~<;ilerin Belediye Hudutlan (BOyOk~ehir Belediye Hudutlan) dl~mdaki
i~yerlerine daimi nakli, il?<;ininyazlll nzasma bagildlr. Ge<;ici sOreyle nakillerde i~ginin nzasl
aranmaz. Aneak, bu sOre Yllda 3 ayl ge<;emez. i~ ve i~yeri degil?ikligi, hi<; bir zaman eeza
mahiyetinde olamaz.

c- Ayn iki gemide <;all~an gemi adamlan, birbirlerinin yazlll becayil?ini istedikleri
takdirde, il?verenee bir sakmea gorOlmezse, istekleri yerine getirilir.

MADDE 17- i~ SORElERi VE FAZlA C;ALI~MAlAR :
A- a) Bu toplu i~ sozlel?mesinin kapsamlna giren i~yerlerinde <;all~ma sOresi gOnde 8,

haftada 40 saattir. Pazar gOnOhafta tatilidir.
Vardiyall <;all§ima hallerinde " Postalar Halinde i§i<;i<;all§itlnlarak Yuruti.ilen i§ilerde

<;all~malara ili§ikin Bazl Ozel Usul ve Kurallar Hakkmda Yonetmelik" hOkumleri uygulanlr.
<;all~ma gun ve sOreleri ile il?e bal?lama, dinlenme ve bitirme saatleri il?in geregine ve

i§iyerlerinin ozelligine gore i§iveren tarafmdan tespit edilir ve ilan olunur.
b) Yaptlklan i§iler geregi klsa sOreli <;all§imasl gerekenler hakkmda ilgili mevzuat

hukOmleri uygulanlr. Aneak, hizmetin kesif olmadlgl yerlerde bu sOre normal mesai saatlerine
kadar arttlnlabilir

c) i§i<;inini~yerinde ve i§iverenin emrinde hazlr durumda <;all~madan ge<;irdigi zaman
i~ sOresinden saYlilr.

d) il?<;ilere <;all§ma suresinin ortalama bir zamanmda mevzuata uygun bir ~ekilde
verileeek ara dinlenmesi (Yemek Paydosu) <;all§imasOresinden saYllmaz.

e) il?yerlerinde vardiyall gall§ima gerekiyorsa vardiyalann tespiti, ba~lama ve biti§
zaman Ian ile dinlenme zamanlan i~verenee dOzenlenir ve bir gOn oneeden i~yerinde ilan
olunur.

f) Normal <;all§ma sOresini a~an <;all~malar fazla <;all§madlr. Her fazla <;all~ma saati
i<;in, i§<;iye normal <;all§ma saati Oeretinin ; Ogrenei Yemekhaneleri ve Kantinler MOdOrlOgU
i~yerinde % 75, Cerrahpa~a TIp FakOltesi ve Edebiyat FakOltesi i~yerlerinde % 100,
kapsamdaki diger i~yerlerinde ise % 50 zamll tutan Odenir.
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B- Arastrrrna Gemileri ( Gemi Adamlan ) i~in :

a) Gemi adamlannm genel baklmdan ( Liman veya seferde ) normal i§ sures: gOnde
8 ve haftada 48 saattir. Bu sure haftanm i~ gOnlerine esit olarak bolOnmek suretiyleuygulanlr.

i~ sOresi gemi adarmnn, i~ba~Jnda c;all~tlgl veya vardiya tuttugu sOredir.
Bu i~ sOrelerine, gemi adarrurun i~in ortalama bir zamanmda gerekirse srra ile

verileeek bir saatlik yemek ve ara dinlenmeleri dahildir. Gemi adamlanna her 24 saatlik gOn
devresi ic;inde 8 saat araliksrz bir dinlenme sOresi saglanmasl zorunludur. Liman seferi yapan
ve limanda bagll bulunan gemilerde cahsan gemi adarnlan istedikleri zaman bu izinlerinigemi dl~mda gee;irebilirler.

b) i~ sOresinin gOnlOk ve haftahk azami hadleri dl~mdaki c;all§malar fazla c;all~ma
sayihr. Normal i~ gOnlerinde bu kabil e;all~malar ie;in isveren, gemi adamma her bir saat fazla
cahsrnas: ic;in Oereti, normal Oeretinin saat bastna dO~en miktannm % 50 fazlaslyla odemeyi
kabul eder. lsbu fazla saatlerle cahsrna, ulusal bayram ve genel tatil gOnleri veyahut da, hafta
tatili gOnleri yaprnrsa, beher saati, normal saat Oeretinin % 100 fazlasryla odenir. Su kadar ki,
Gemide fiilen cahsan gemi adamlan bu haktan faydalanlrlar.

MADDE 18 - ARA DiNlENMESi :
a) i~yerinin hie; bir bolOmOnde ara dinlenmesi toplam 1 saatten fazla olamaz. Ara

dinlenmesi i~c;ilere nobetle~e kullandlnlabilir. Ara dinlenmesi ic;inde iscinin c;a"~tlnlmasl
halinde bu sOre fazla cansma olarak degerlendirilir, Arastrrrna Gemileri Isyerinds bu konudamevzuat hOkOmleri uygulanlr.

b) Ara~tlrma Gemileri (Gemi Adamlan) dl~mdaki i~yerlerinde e;all~makta olan i§e;ilere
gOnlOk e;all~ma sOreleri ie;inde ogleden onee ve ogleden sonra olmak Ozere i§in ortalama bir
yerinde 15'er dakikallk c;ay dinlenmesi verilir. Bu sOreler i~ sOresinden saYlllr.

MADDE 19 - HAFT A TATiLi OCRETi :
Pazar gOnOhafta tatilidir. i~e;ilerin hafta tatili Oeretleri ayllk Oeretlerine dahildir ayneaodenmez

Aneak, i~e;ilerin hafta tatili gOnO e;all~tlrllmalan halinde, bu gOn ie;in (<;all§madan
aldlklan gOndelik dahil) toplam 3 yevmiye odenir.

i~bu toplu i~ sozle~mesinin uygulandlgl i~yerlerinde e;all~an Gemi Adamlanna i~
ba~mda kaldlklan takdirde hafta tatili gOnOie;intoplam 3 yevmiye odenir.

Veteriner FakOltesi Uygulama <;iftliginde hafta tatili gOnO c;all~tlrllan i~e;iye, talep
etmesi halinde ilave 2 yevmiye yerine, mOteakip hafta ie;inde2 gOn Oeretli izin verilebilir.

MADDE 20 - GECE CALI~MASORESi VE OCRETi :
Geee c;all~malan konusunda mevzuat hOkOmleri uygulanlr. Ancak, bu toplu i~

sozle!?mesi kapsamma giren i!?yerlerinde e;all~an i!?e;ileree;all!?malannm yansmdan fazlasl
veya tamammJn geee sOresine rastiamasl halinde bu sOrelere ait Oereti % 30 (YUzdeotuz)
zamll odenir. Cerrahpa!?a TIp FakOltesi i!?yerinde ise i!?in yanslndan fazlaslnln veya
tamamlnm geee sOresine rastlamasl halinde i!?e;ininbu sOrelere ait Oereti % 60 (YUzdealtml!?)zamll odenir.

MADDE 21 - DEVAM DURUMU, CALI~IlAN GONlER VE FAZlA CALI~MANIN
SAPTANMASI :

Uye i!?C;iler,i!?yerine giri~ ve C;lkl~ta imza foyUnO imzalarlar. Bu foyleri, idare amirleri
devamll kontrol ederler. i~yerinde Cumartesi gUnO, Hafta Tatili gOnO ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatil gUnlerinde c;all~ma ile fazla c;all!?ma,c;all!?manJnyapllacagl gOnden bir gUn once
bolOm amirinin yazlll istegi ile olur ve i!?yerinde ilan edilir.

i~c;iden istenen c;all!?manm gUn ya da saat sOresini belirleyen bir beige olmakslzm
Cumartesi ve Hafta Tatili gOnO ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnlerinde c;:all~mave fazla9all§ma i§9iden istenemez. }b

It 5 \
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istanbul Universitesi emrinde bulunan deniz vasttalannda calisan gemi adarnlannin
puantajlanrn 0 geminin kaptarn tutar ve "Seyir Jurnaline uygundur" ibaresini yazarak onaylar,
geminin seyir jurnali kaptandan baska kisiler tarafindan tutulamaz. Seyirde ve limanda
kaptarun hareketlerine kimse mOdaha Ie edemez. Kaptan geminin tek yetkili amiridir.

MADDE 22 - SOSYAL TESisLERDE CALI~MA BiCiMi VE OCRETi :
a- Enez Sosyal Tesislerinde calrsma blcirni ve sOresi Rektorlukce duzenlenir. Burada

goreviendirileeek i§<;ilerin secimi: ihtiyac turu ve oraruna gore Rektorlukce yapih r.
b- Sosyal tesislerde cahstrnlacak iscilere isveren sagllk kosullarina uygun yeme,

yatma, bartnrna, din lenme vs. imkanlan saqlar, Buna mukabil iscilerin ueretlerinden kesinti
yapilmaz.

c- Enez Sosyal Tesislerine gonderilen lscilere Tesislerde caltstrklan her gOn icin
ucretlerinden ayn olarak toplu i~ sozlesmesinin 1. YII 1. 6 ayrnda 1,75 TL, 2. 6 aymda 1,82
TLlGun odenlr.

Bu oderne, toplu i~ sozlesmesinin ikinci yrhnm birinci ve ikinci altt aylannda ucret
zarnrm orarunda ve Oeretin zamlandlgl tarih itibariyle artmlarak uyqulanacaktrr. Bu uygulama
sonucu olusacak yanrn Kurus ve Ozerindeki degerler bir Kurusa tamamlanaeak, yanrn
Kurusa kadar olan degerler dikkate ahnmayacaktrr.

MADDE 23 - ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER :
A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri hakkmda ilgili Vasa HOkOmleri uyqularur.

B) Uyeler bu gOnlerde nzalan ile cahstmlabilirler. Aneak, Sagllk ve Veteriner FakOltesi
Uygulama Ciftligi isyerlerinde isin ozelligi bu gOnlerde cahsrnay: gerektiriyorsa i§<;inin nzas:
aranmaz.

C) Bu gOnlerde calismayarak izin yapan iscilere bir i§ kar§llIgl olmaksrzin Oeretleri
tam olarak odenir,

D) Bu gOnlerde tatil yapmayarak <;all§an i§<;ilere <;all§tlgl her gun i<;in toplam 0<;
gOndeligi tutannda Oeret odenir. i§bu toplu i§ sozle§mesinin uygulandlgl i§yerlerinde <;all§an
gemi adamlanna i§ba§lnda kaldlklan takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri i<;in
toplam 0<;gOndeligi tutannda Oeret odenir.

E) Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnlerinde i§<;inin gOnlOk <;ah§ma sOresinden fazla
<;all§ma yapmasl halinde fazla <;all§llan saatler i<;inbu gOnlere ait Ocretinin saat ba§lna isabet
eden miktan bu toplu i§ sozle~mesinin " i§ SOreleri ve Fazla Calr§malar" ba:;;llkll 17.
maddesinin (f) bendinde i:;>yerleri itibariyle tespit edilmi§ olan fazla <;ali§ma zam oranlan
kadar artlrllmak suretiyle fazla mesai parasl odenir. Bu hOkOmAra§tlrma Gemileri i§yerinde
(gemi adamlan i<;in)uygulanmaz.

MADDE 24 - YILLIK OCRETLi iziNLER :
A) i~yerindeCall~ma Suresi :
a- 1 Ylldan 5 Ylla kadar (5 YII dahil) olan i§c;i1ere25 i:;;gOnO,
b- 6 YII ve daha fazla olan i§<;i1ere30 i§gOnOOeretli izin verilir.

B) izin sOresine rastlayan Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil gOnleri izin
sOresinden saYllmaz. Aneak, Ylllik Oeretli iznin hesabmda Cumartesi i:;;gOnOolarak kabul
edilir.

C) iznini i:;;yerinden uzak bir yerde gec;ireeek olan i:;;<;ileretalepleri halinde 7 gOne
kadar Oeretsiz yol izni verilir.

D) Bu toplu i:;; sozle:;;mesi kapsamma giren Ara:;;tlrma gemilerinde c;all§an gemi
adamlannm Yllilk Oeretli izin sOreleri 40 gOndOr.

E) Rontgen, Radyum, Fizyoterapi hizmetlerinde c;all:;>anve zararll I:;>mlara maruz
kalan i§c;ilere Yllilk Oeretli izninden ayn olarak bir ay Oeretli sagllk izni verilir.
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MADDE 25 • MAZERET iziNLERi
A) Onceden veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydiyla ;
a- lscinin evlenmesi durumunda 7 gOn ,
b- i~<;ininana, baba, kardes, e~ ve cocuklarmdan birinin olOmOhalinde 5 gOn ,
c- i~<;ininesinin doqurn yaprnasi halinde 3 gOn ,
d- Yangm, sel, deprem gibi dogal afetlere ugrayan i~<;ilere 10 gOn,
e- i~<;inincocuklanrun evlenmesi veya sOnneti halinde 2 gOn ,
f- i~<;ininYllilk askerlik yoklamas: halinde 1 gOn, Ocretli mazeret izni verilir.
g- lscilere, zorunlu ihtiya<;lannl karsuamalanm teminen yuda 0<;gOne kadar, ucretn

mazeret izni verilebilir.
B) Diger izinler :
a- Kadrn Oyenin doqurn yapmas: halinde ilgili mevzuat hOkmOuyqularur.
b- lsveren iscilere (hizmet mOddeti 1 YIII ge<;mi~ olmak sartryla) staj, imtihan, kurs,

tahsil gibi halrerde ve diger gerekli sebeplerden dolayi 6 aydan 1 yila kadar Ocretsiz izin
verebilir.

c- Baslmevinde, kursun eritme isleri, i~ saatleri drsinda yaprhr. Eritme islemi yapan
i~9iye, ertesi gOn, ucretu izin verilir.

C) Bu toplu i~ sozlesrnes: kapsarrunda calrsar: gemi adamlanrun baglama limanlan
dismda (istanbul-Gakgeada) gemi ile gittiklerinde tekrar merkezlerine danO~te sefer icmde
gegen hafta tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram izinleri kar~lllgl kendilerine, danO~lerinde
ucretll izin olarak verilir.

MADDE 26 . OCRETODEMEZAMANI :
Bu konuda 289 sayrh Kanun hOkmOnde Kararname hOkOmlerine gore islem yaprhr.

ademe gOnOnOntatile denk gelmesi durumunda, bir gOn once ademe yapilir.

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

01.01.2011 tarihinde i~yerinde <;all~makta olan i~<;ilerden, 01.01.2011 tarihi
itibariyle gOnlOkbrOt <;Iplak Ocretleri ;

1) 33,33 (OtuzO<; Lira Otuz09 Kuru~) TLiGOn'On altmda olanlann gOnlOk brOt
<;Iplak Ocretlerine 37,33 (Otuzyedi Lira OtuzO<;Kuru~) TLiGOn'O ge<;memek Ozere 5,00 (Be~)TLiGOn,

2) 33,37 - 40,00 TLiGOn arasmda olanlann gOnlOk brOt C;:lplakOcretlerine 43,00
(KlrkOc;:)TUGOn'O ge<;memek Ozere 4,33 (Dart Lira Otuz09 Kuru~) TLiGOn,

3) 40,03 - 47,50 TLiGOn arasmda olanlann gOnlOk brOt <;Iplak Ocretlerine 47,50
(Klrkyedi Lira Elli Kuru~) TL/GOn'O ge<;memek Ozere 3,33 (0<; Lira OtuzO<;Kuru~) TLiGOn,

iyile~tirme yapllacaktlr.
B- BiRiNCi YIL BiRiNCi ALTI AY ZAMMI :
01.01.2011 tarihinde i~yerinde <;all~makta olan i~<;ilerin, 01.01.2011 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk brOt <;Iplak Ocretlerine (iyile~tirmeden yararlanan i~c;:ilerin,A flkrasl
ile olu~an Ocretlerine) 01.01.2011 tarihinden gec;:erliolmak Ozere % 4 (YOzde Dart) oranmda
zam yapllacaktlr.

C- BiRiNCi YIL iKiNCi ALTI AY ZAMMI :
01.07.2011 tarihinde i~yerinde <;all~makta olan i~<;ilerin, 30.06.2011 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk brOt <;Iplak Ocretlerine 01.07.2011 tarihinden ge<;erli olmak Ozere
% 4 (YOzde Dart) oranlnda zam yapllacaktlr.

0- iKiNCi YIL BiRiNCi ALTI AY ZAMMI :
01.01.2012 tarihinde i~yerinde <;all~makta olan i§<;ilerin, 31.12.2011 tarihi itibariyle

almakta olduklan gOnlOk brOt <;Iplak Ocretlerine 01.01.2012 tarihinden gec;:erliolmak Ozere %
3 (YOzde 0<;) oranlnda zam yapllacaktlr.

Ancak, T.C. Ba§bakanllk TOrkiye istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel YI"I TOketici
Fiyatlan TOrkiye Geneli Haziran 2012 indeks saYlsmln, Arallk 2011 indeks saYlsma gore
degi~im oranlnln % 3'0 (YOzde 0<;:)a~masl halinde, a~an klsmm tamaml ikinci YII ikinci altl ay
Ocre! zamml oranlna ilave edilecek!ir. /{J
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E- iKiNCi YIL iKiNCi ALTI AY ZAMMI :

01.07.2012 tarihinde i~yerinde cahsrnakta olan i~9ilerin, 30.06.2012 tarihi itibariyle
almakta olduklan gOnlOk brut 91plak Ocretlerine 01.07.2012 tarihinden gegerli olmak Ozere %
3 (YOzde 09) orarunda zarn yapuacaknr,

Ancak T.C. Basbakanhk TOrkiye istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel YIIII TOketici
Fiyatlan TOrkiye Geneli Arahk 2012 indeks sayrsmm, Haziran 2012 indeks sayisma gore
degi~im oramrun % 3'0 (YOzde 09) asmas: halinde, asan krsmrn tarnarru, 01.01.2013
tarihinden gegerli olmak Ozere i~9ilerin 31.12.2012 tarihindeki gOnlOk brOt 91plak Ocretlerine
zam olarak uygulanacaktlr.

F-Bu uygulamalar sonucu oiueacak olan yanrn Kurus ve Ozeri kOsuratlar bir Kurus'a
tamamlanacak, yanm Kurus'un altmdaki degerler dikkate annmayacaknr

G- lsbu toplu i~ soztesmeelmn yOrOrlOktarihinden sonra lse giren iscilerden deneme
sOresini dolduranlara Ocret zarnrni, i~9inin i~e girdigi tarih ile zarnrnm uygulama tarihi
arasmda gegen her tam ay i9in 1/6 oranmda eksiltilerek uygulamr. Ancak, bu uygulama
sebebiyle yeni ise girenlerin Ocreti ayrn nitelikteki krdernli i~9ilerin Ocretini gegemez.

MADDE 28 - i~ RisKi, MAKAM TAZMiNATI VE SEFER PRiMi:
A)Bu toplu i~ sozle~mesinin kapsammda bulunan i~9ilere (B bend inde sayuan'ar

harlc) mOktesep hak olmamak ve basks bir oderneyi etkilememek kaydryla a~aglda
dOzenlenen gruplardaki gorevlerde cahstmtantara her ay belirlenen miktarda i~ riski
tazrninan odenir. Bu odemedan 1 ay lcinde 3 gOne (3 gOn dahil) kadar Ocretli izin ve istirahat
hallerinde kist yapllmaz.

1.GRUP: Sorumlu Yonetici (MOdOrvb.), Mimar, MOhendis
Birinci YII 1.Altl ay : 104,05TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 108,21 TLlAy,

2.GRUP: idare Amirleri
Birinci YII 1.Altl ay : 87,40TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 90,90 TLlAy,

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

Birinci Y111.Altl ay : 70,74TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 73,57 TLlAy,
4.GRUP: Ah9lba~1 Yardlmcllan, A~91Iar, Birim Amirleri (~efler), Ustalar, Teknik Elemanlar,
Teknisyenler, Laborantlar, Diger Gemi Adamlan, Ballk91lar, Kre~ Ogretmenleri

Birinci YII 1.Altl ay : 62,46TLlAy, Birinci YII 2.Altl ay : 64,96 TLlAy,
5.GRUP: BOro Elemanlan, ~ofOrler, Hastabaklcllar, Bula~lk91Iar, Usta Yardlmcllan,
Satmalmacllar, Traktor ve Tanm Makinalan Operatorleri, Kasaplar, Hayvan
Baklcllan, Ta~IYlcllar

Birinci Y111.Altl ay : 54, 12TLlAy, Birinci Y112.Altl ay : 56,28 TLlAy,
6.GRUP: Garsonlar, Kantinciler, Bah9lvanlar, Bek9iler, Diger i~9iler,

Birinci Y111.Altl ay : 45,78TLlAY, Birinci YII 2.Altl ay : 47,61 TLlAy,

Bu odemeler, toplu i~ sozle~mesinin ikinci yllmm birinci ve ikinci altl aylannda Ocret
Zamml oranmda ve Ocretin zamlandlgl 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.

8) 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),

tutannda her ay brOt makam tazminatl odenir. Bu odeme mOktesep hak te~kil etmez
ve ba~ka bir odemeyi etkilemez. Bu 5demeden 1 ay i9inde 3 gOne (09 gOn dahil) kadar
"crelli izin Ye~at hallenndekist yaPIlmaZ8 ~ ~ ~n~
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C} Rektorluqe bagll Arastrrrna Gemilerinin seferde oldugu gOnlerde; fiilen gem ide
bulunan gemi adamlanna fazla calrsrna Ocreti odenrnedip: hallere rnunhasir olmak ve baska
bir oderneyi etkilememek kaydiyla her gOn lcin toplu i~ sozlesrnesinin 1. Yil 1. 6 ayinda 2,53
TLlGOn, 2. 6 aymda 2,63 TLlGOn sefer primi odenir. Geminin limanda bagll olduqu gOnlerde
ise, fiilen gem ide bulunanlara bu odernenin 1/2'si tutannda sefer primi odenecektir.

Bu oderne, toplu i~ sozlesrnesinin ikinci yrhrun birinci ve ikinci altt aylannda Ocret
Zarnrru orarunda ve Ocretin zarnlandiq: tarih itibanyla artmlarak uyqulanacaknr. Bu uygulama
sonucu olusacak yarim Kurus ve Ozerindeki deqerler bir Kurusa tamamlanacak, yanrn
Kurusun altindaki deqerler dikkate almrnayacaktrr.

MADDE 29 - SOSY AL YARDIM :
Toplu i~ sozlesrnesinin kapsarrunda bulunan iscilere sozlesrnenin birinci yilmda her

ay 145,00 TL sosyal yardrrn cdenir.
Bu oderne toplu i~ sozlesrnesinin ikinci yihnrn birinci ve ikinci alti aylannda Ocret

Zarnrru orarunda ve ucretin zarnlandiqi tarih itibanyla artinlarak uyqulanacaktrr. Bu uygulama
sonucu olusacak yanrn Kurus ve Ozerindeki degerler bir Kurusa tamamlanacak, yanm
Kurusun altmdaki deqerler dikkate almmayacaktir.

Bu yardrrrun odenrnesinde her tOrlOOcretli izinler ile i~ kazasi ve meslek hastaliklan
sebebiyle istirahat halleri ve bir aYI asrnayan diger istirahat hallerinde kistelyevm yapilmaz.

MADDE 30- iLAVE TEDiYE VE iKRAMiYE :
Bu toplu i~ sozlesrnest kapsarnma giren isyerlerinde calisan iscuere 6772 SaYll1

Yasaya gore ilave tediye verilir. Aynca, yasada ongorOlen ~artlara gore Haziran ve EylOI
aylannln ilk haftasmda odenmek Ozere 30' ar gOnlOk Ocretleri tutannda iki ikramiye daha
verilir.

MADDE 31 - SiLDiRiM SORELERi
i~ sozle~mesinin son a erdirilmesi halinde bildirim sOreleri a~agldaki gibidir.
i~yerinde hizmet sOresi ;
a- 6 aya kadar olan i~<;iye3 hafta ,
b- 6 aydan 18 aya kadar olan i~<;iye5 hafta ,
c- 18 aydan 36 aya kadar olan i§9iye 7 hafta ,
d- 36 aydan fazla olan i~<;iye 10 hafta, Edebiyat ve Fen FakOltesi i~yerlerinde

<fall§anlar i<fin20 hafta,
onceden bildirimde bulunulmasl ~arttlr.
Toplu i§ sozle§mesinin kapsamlna giren i§yerlerine 01.01.1988 tarihinden sonra giren

i~<filere Kanunda yazlll sOreler uygulanlr. Bu toplu i§ sozle§mesi kapsamma giren
i§yerlerinde <;all§an gemi adamlannm bildirim sOreleri, geminin seyir durumunda mOkerrer
liman degi§tirdigi takdirde ilk ugrayacagl limanda geminin emniyet altma allnmasmdan sonra
ba§lar. i~veren gemi adamml geminin bagll oldugu limana kadar gotOrOr. Gemi adammm
Ocreti, geminin bagll bulundugu limana kadar odenir.

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

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

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

Adamlan hari9) fiilen <fall§tlklan her gun i<;indoyurucu nitelikte bir ogOn, 9all§ma §artlan ve
suresi gerekli killyor ise iki ogOn yemek verilir. ~ rf> ~r--.
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B) Sosyal GOvenlik Kurumunun anlasrnah oldugu Sagllk Kuruluslartndan alman
doktor raporuna dayanarak perhize tabii olduklanru belgeleyen ve i§ icab: yemek yiyemeyen
i§yiler ile Ramazan ayrnda oruc tutanlara cahstrklan her gOn lcin toplu i§ sozlesrnesinin birinci
Yll 1. 6 ayinda 4,16 TL.lGOn, 2. 6 ayrnda 4,33 TLlGOn yemek paras: odenir.

Bu oderne, toplu i§ sozlesmesinln ikinci yrhrun birinci ve ikinci alt: aylannda Ocret
Zarnrru orarunda ve Ocretin zarnlandiqt tarih itibanyla artmlarak uyqulanacakttr. Bu uygulama
sonucu olusacak yanrn Kurus ve Ozerindeki degerler bir Kurusa tamamlanacak, yanrn
Kurusun altmdaki degerler dikkate almrnayacaktrr.

C) Bu toplu i§ sozlesrnesinin kapsarnma giren gemi adamlanna lase Tespit Kurulu
Karanna gore yemek paras: odenir. Bu iscilere sefere <;:lkl§lannda, sefer gUnO kadar, ia§e
avansi verilir.

D) Gemi adamlanna ve bahkcrlara Kasun, Arahk, Ocak, Subat ve Mart aylannda
gemide fiilen calrstrklan sOrece her gOn 100 gr. helva ve 250 gr. kuru uzurn verilir.

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

elbiseleri ( Elbise, ayakkabi, pantolon, gomlek vb.) isveren tarafmdan verilir. ls elbiselerinin
ahrrunda sendlkarun gorO§Oahrur.

i§<;:ilerhizmet gorOrken i§ elbiselerini giymek zorundadir.
Yazhk i§ elbiseleri Nisan, kl~llk i~ elbiseleri Ekim ayl lcinde verilir.
B) lsveren, sagllk lhtiyaclarma uygun olarak i§<;:ilerinc;:all§tlklan i~lere gore c;:izme,3

YII miatll deri ceket, bula~lk eldiveni, yagmurluk, mu~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 zorundad,r.
D) Gemi adamlanna i~in geregi olarak bu toplu i~ sozle~mesine ekli cetvelde yer alan

giyim e§yalan verilir.
E) i§yerlerinde banyo ve lavabolarda yeteri kadar sabun bulundurulur. BOton i§yilere

Yllda iki adet yOz havlusu ve bir adet banyo havlusu verilir. $ahsi temizlikleri iyin gemi
adamlanna 15 gOnde bir kilogram, Cerrahpa~a TIp FakOltesi i~yerinde yall~an i~yilere ayda 1
kg. beyaz sabun verilir.

MADDE 35 - HASTALIK DURUMU VE SiGORTA ODEMELERiNi TAMAMLAMA
i~yinin hastallgl sebebiyle S.G.Kurumunun anla~mall oldugu Sagllk Kurulu~lanndan 2

gUnden fazla istirahat almasl halinde i~yinin Ucreti tam olarak odenir. i~<;:iyeS.G.K. tarafmdan
odenen geyici i~ goremezlik odenegi, istirahatl mOteakip bir hafta i<;:indeevrakl ile birlikte
i~verene odenir. Odenmedigi takdirde bir sonraki aym Ocretinden kesilir.

MADDE 36 - OZEL DURUMLARA iLi~KiN SOSYAL YARDIMLAR :
Bu toplu i~ sozle~mesi kapsamlna giren i~<;:ilerin,
a)Toplu i~ sozle§mesinin birinci YII 1. altl aymda evlenmeleri halinde 83,73 TL, birinci

YII 2.altl aymda evlenmeleri halinde 87,08 TL evlenme yardlml,

b)Toplu i~ sbzle~mesinin birinci yll 1. altl aymda yocugu dogan i~c;:iye41,87 TL, birinci
YII 2. altl aymda c;:ocugudogan i~c;:iye43,54 TL dogum yardlml,

c) Toplu i~ sozle~mesinin birinci YII 1. altl aymda Ana, baba, e~ ve c;:ocuklannm olOmO
halinde i~c;:inin kendisine 125,60 TL, birinci YII 2.altl aymda Ana, baba, e~ ve c;:ocuklannln
olUmO halinde i~c;:ininkendisine 130,62 TL blUm yardlml,

d) Toplu i~ sozle~mesinin birinci YII 1. altl aymda i~c;:ininkendisinin olOmO halinde
yasal mirasyllanna 209,29 TL, birinci YII 2.altl aymda i~c;:ininkendisinin olOmO halinde yasal
mirasyllanna 217,66 TL olOm yardlml, ~
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e) Toplu i~ sozlesrnesinin birinei yll 1. alt: ayrnda i~<;inin i~ kazasi veya meslek
hastallgl nedeniyle olurnu halinde yasal mirascuar.na 334,86 TL, birinei yil 2.altl ayrnda
i~<;inin i§ kazas: veya meslek hastallgl nedeniyle alOmO halinde yasal rn'rascuanna 348,25
TL olurn yardrrru,

f) Gemi Adamlanna, geminin batmasi veya yangm gibi sebeplerle hasara ugramasl
halinde veya zayi olan esyasirn kar~llamak Ozere olayrn toplu i~ sozlesmasmln 1. Yil 1. 6
ayinda vukuu bulrnast halinde 18,88 TL, 2. 6 ayrnda vukuu bulmasi halinde 19,64 TL nakdi
yardtrn,

g) Yangm, sel, deprem veya benzeri dogal afetlere ugramasl halinde olaym toplu i§
sczlesmesinln 1. YII 1.6 aymda vukuu bulmast halinde 18,88 TL, 2. 6 ayinda vukuu bu'rnas:
halinde 19,64 TL sosyal yardrrn,

isverence yaprhr.

Bu odemeler, toplu i~ sozlesmeslntn ikinci yitmm birinei ve ikinei aln aylannda Oeret
zarnrru orarunda ve Oeretin zamlandrq, tarih itibanyla amnlacak ve olayrn vukuu buldugu
sozlesme dilimine tekabOI eden tutar Ozerinden odenecektir. Bu uygulama sonueu olusacak
yanrn Kurus ve Ozerindeki degerler bir Kurusa tamamlanaeak, yanm Kurusun altmdaki
degerler dikkate almrnayacaktrr,

MADDE 37 - VASITA YARDIMI :
lsveren, il?<;i1erinise gelil? ve gidi~lerini saqlarnak Ozere Belediye toplu tasim kart:

veya bu mahiyetteki kartm 1 aya isabet eden bedelini net olarak oder. Ancak, ise yeni giren
iscilere bu oderne lse girdigi ayl takip eden ayba§lndan itibaren yapllacaktlr. Aynca 1 aYI
a§mayan (30 gOn dahil) Ocretli izin ve istirahat hallerinde kist yapilmaz. Veteriner FakOltesine
bagll 9iftfikte <;all§an i§<;ilerin Esenyurt'tan <;iftlige gelil?-gidi§leri i§verence temin edilen
vasltalarfa saglanlr. Bu uygulama i§<;ilerin kart bedelini almaslnl engellemez.

MADDE 38 - AVANS :
i§<;ilere istedikleri takdirde hak edilmil? olmak kaydlyla ve takvim aymln son gOnGaylik

Ocretinin % 50 ' si oranlnda avans verilir.

MADDE 39 - YOLLUKLAR :
Bu konuda BOt<;eve Harelrah Kanunu hOkOmleri uygulanlr.

MADDE 40 - DisiPLiN KURULU, GOREVi VE CALI~MA DOZENi
Disiplin Kurulu, Bal?kanl Oniversitenin ogretim Oyelerinden biri olmak Ozere il?verenin

se<;eeegi 2 asil, 2 yedek Oye ile sendikanm se<;ecegi biri il?yerinde <;all§an i§<;i, digeri
sendikanm yetkilisi olmak Ozere 2 asil, 2 yedek Uyeden olul?ur

ASII Oyemazereti dolaYlslyla il?yerinde bulunmadlgl hallerde yedek Oye kurula katilir.
Taraflar bu kurula se<;ecekleri aS11ve yedek Oyelerini toplu i§ sazlel?mesinin imza

tarihinden itibaren bir ay i<;inde birbirlerine bildirmek zorundadlrlar.
. i§veren bizzat tespit ettigi, tetkik ve tahkiki icap etmeyen hallerde disiplin cezasml
(Ihra<; cezasl hari<; ) kendisi uygular.Bunun dll?mdaki hallerde meseleyi disiplin kuru luna
intikal ettirir.

Disiplin Kurulu i~verence intikal ettirilen konulan, mevzuat, tamim ve emirler ile i~bu
toplu i§ sazle§mesinin hUkUmleri uyannca inceleyerek karar alir.

Disiplin Kurulu i§verenin IOzum gordUgU hallerde toplanlr. Kurul Ba§kanl taraflndan
yapllacak 9agn 2 gUn once Oyelere duyurulur. Bu <;agnda toplantl yer, gUn ve saati belirtilir.

Toplantl kurul ba§kanl tarafmdan onceden bildirilen gUnde mevcut Uyenin il?tiraki ile
yapillr. Kurul en az 0<; Oye ile toplanlr. Ancak, i§verenin yazlll <;agnslna ragmen i§<;i
temsilcilerinin toplantlya katilmamasl halinde kurul iki Oye ile toplanlp karar alabilir. Oylann
e§it oimasl halinde Bal?kanm bulundugu taraf <;ogunlugu saglar.

Kurul karar vermek i<;in her torlO delili toplar, ilgili i§<;iyidinleyerek savunmasml allr.
Yapilan yazlll tebligata ragmen davete icabet etmeyen ilgili hakkmda 91yaben karar verilir.
Kararlarilk tOjdan itibaren6 i.giinii i,inde verilir. . ~. 1b 'no

11 tLJ
iSTANBUL UNivERSiTESi T.i.S. /



Alman kararlar isveren veya isveren vekilince onaylarur ve kesinlesir. lsveren,
cezalan hafifletebilir. lslenen fiilde; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden
fazlasma aykrn hareket edildigi saptarursa, uygulanacak cezalann en aglrl, cezalar ayrn ise
bir Ost derecenin cezasi uyqularur.

Ekli ceza cetvelinde yer almayan disiplin suclan ic;:in;disiplin kurulu fiilin niteligine gore
cetveldeki mOeyyidelerinden birine kiyasen deqerlendlrme yapar ve buna gore karar ahr.

MADDE 41 - DisiPLiN CEZALARI :
Disipline uymayan i~c;:ilereisledikleri fiillere gore ekte gosterilen cezalar verilir. Ayn:

fiilin bir YII icinde tekran halinde fiilin karsrsmdaki tekrar sayisma gore qosterilen cezalar
uyqularur. Bu cezalar fiilin aglrllk derecesi ve tekrar sayisma gore ihtar, ucret kesintisi ve
lhractir.

i§ Kanunu'nun 25. maddesine gore i§ine son verilen iscinin son verme nedenleri yazih
olarak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlanna kars), yarq: orqaruna basvurrna hakki
saklrdrr.

MADDE 42 - iziN KURULU
Bu toplu i~ sozlesrnesi kapsarrunda yer alan her isyerinde i~ Kanunu uyannca

hazirlanan Yllilk Ocretli izin Yonetrneliqine gore, izin Kurullan olusturulur.
izin kurullan Toplu i§ Sozlesmesi ve Yonetmelik hOkOmlerine uygun olarak Yilhk

Ocretli izinleri dOzenler.

MADDE 43 - i~ SAGLIGI VE GOVENLiGi KURULU :
Toplu i~ sozlesmesi kapsarrunda yer alan her isyerinde i!? Kanunu uyannca

haztrlanan i!?<;iSagllgl ve i~ GOvenligi TOzOgO hOkOmlerinin uyqulanmasrru saqlarnak ve
denetlemek arnaciyla i~ Sagllgl ve GOvenligi Kurulu olusturulur.

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

MADDE 45 - TOPLU i~TEN <;IKARMAVE i~ GOVENCESi
Bu konuda yasa hOkOmleri uyqularur.

MADDE 46 - TARAFLARIN i~BiRLiGi
lsyerin: yasatmak, istihdaml kolayla~tlrmak ve artlrmak amaclyla c;:ali!?mahayatlmlzl

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~maYIplanll bir §ekilde sOrdOreceklerdir.

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

olduklan kanunla kurulu kurum ve sandlklardan ya~lllik, maluliOk veya emeklilik ayllgl almak
veya toptan odeme almak amaclyla aynlanlar ile muvazzaf askerlik nedeniyle aynlanlara ve
48.57 saYll1 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§<;i
tarafmdan i~ sozle~mesi son a erdirilenlerin kendilerine, olenlerin kanuni mirasC;:llanna, talep
etmeleri halinde yOrOrlOktarihi ile i~ten aynldlgl veya olOm tarihine kadar olan sOre ic;:intoplu
i§ sozle§mesi farklanna ili~kin bOtOn hak ve alacaklan bu sozle!?mede belirlenen miktarlar
Ozerinden hesaplanarak daha once odenenlerin mahsubu yapllmak suretiyle odenir.

GECici MADDE 2- FARKLARI ODEMEZAMANI:
Bu toplu i!? sozle§mesinin yUrOrlOk ba§langl<; tarihi ile imza tarihi araslnda olu§an

Ocret ve diger tom odemelere ili§kin farklar Kurumun bOt<;eimkanlarl goz onOne almarak
gecikmeden odenecektir.
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cectci MADDE 3- iMZA TARiHiNDEN SONRA YORORLOGE GiRECEKHOKOMLER:

Bu toplu i~ s6zle~mesinin Yemek ve Koruyucu Grda Yardrrm ve Ozel Durumlara
ili~kin Sosyal Yardrmtar ba~llkll maddelerinde belirlenen yeni miktarlar toplu i~ s6zle~mesinin
lrnzasuu takip eden aybasindan itibaren uygulanacaktlr.

Bu toplu i~ s6zle~mesi 46 ASII, 3 Gecici Madde ve 2 Ek'ten ibaret olup, taraflarca19.09.2011 tarihinde imzalanml~tlr.

AV. rtuz ATAY

UTLUHAN EROGLU

kf

VEREN TEMSiLCiLERi
T.e. iSTANBUL UNivERSiTESi

REKTORLUGU TEZ-KOOP-iS ADINA~\'JA~OC?
Prof. Dr. SAliM ATES OKTAR

~E~~l

Dos;. Dr. SALiH SERDAR ERTURAN YALC;IN C;ALISKAN

HUSEYIN HUSEYIN ISMAIL AYDIN

NEVRiYE YAVUZ
HAYDAR OZDEMIROGLU

CENGIZOR"
HOSEYIN HAMURCU

RABIA OZKARACA QVERF-H'=----'

SELAHATTiN KARAKURT

ALi (:ETiNKA YAAU
ELVAN DEMIRCIOGLU

ENGIN KAHRAMAN

TOLAYPlRAT ~~

SENELYILM~

isMET SERVI

SAFIYE C;AKICr:~~ ,
- ) \"

AHMET KESiM ~

ALIOZMEN

EMiNVURAL

ENGiN AKTAS
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FERiDUN AKYOL

FUZULiKARABAL~

HAYDAR DUYAR ~J1
METiN DURMU~

MURATDEMi~

MURATYAMAK ~~~

~UZAFFER DEMi~

OMURPARKIN ~

bZCAN SAYGILI ..s«..

RAFET CENGiZ ~

RECEP <'::ALI~~V" rfJ;_
SAADETTiN UST ABA~I s(j:j)
SE<,::KiNSUKAYAR ~

SEDAT AKDERE ~

SEVTAP DbNKAL~;

SOLEYMAN AKSU
/'

TAHiR BiLDiK

UMUT GAGLAR KAHRAM~
, () r: (.

iBRAHiM BiLDiK It,,J
BURCU AKHANLI

BEGOM DiLAN KUTAY

FERiDE CO$KUN



EK:1

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

A) KAPTAN, LOSTROMO, MAKiNiST)

E$YANIN CiNSi KULLANMA $EKLI MIADIHizmetfi elbisesi _(K~llk,yazllkl Zati 6~Hizmetli Paltosu Zati 18 ~3 k.!.§ll§b~1 Elbisesi (K!§IIkj_ Zati 6 ay.!§_bC!§_1Elbisesi _{Yazllkl Zati 6C!Y_Iskarpin Zati 6qy_Lastik J;izme veya Bot Zati 12 ~YOn_Qora_Q Zati 3<!yTref}_£kot Zati 2 kl§YOn Kazak_{_Kollul Zati 24 C!Y_KOrklO Deri ve_y_aYOn BC!§_llk Zati 12 qy__§_a_Qkai B~az Vinileksl Zati 12 C!Y_I~ tulumu Zati 6 mKC!Q_tan Har.k2_Frenk Gomle_9j Zati 6 a_y_Havlu Zati 6~Deri Gocuk Zati 36 ~

B} USTA GEMiCi-GEMiCi-MiCO-YAGCI_SiLiC; VE BALlKCI-A$CI

E_§_YANINCiNSI KULLANMA _§_EKLI MIADIHizmetfi ElbisesiiK~llk,Yazllkl Zati 6eyHizmetfi Paltosu_{_Zabitan Kuma~) Zati 18 a_yj3 k.!.§l!§_b~1 ElbisesilK_!§_Ilk,Yazlll5l Zati 6eyYOn_Q_or~ Servis 3 a_y_Lastik J;izme veya Bot Zati 12 qy_Gemici Mu_§_ambasl Zati 12 C!Y_YOn Kazak _{_Kollul Zati 24 a_y_KOrklO Deri v~a YOn B~lk Zati 12 a_y__§a_Qka_(GemicU_ Zati 12 a_yDeri Eldiven Uzun Servis 12 qyIskarpin Servis 6 a_yFrenk Goml~i Servis 6C!Y_Havlu Servis 6 a_y_Be_y_azGnlOk Servis 6 a_y_B~azK~ Servis 6c!yDeri Gocuk Servis 36 ax
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DisiPLiN CEZALARI CETVELi
EK2

CEZAYI GEREKTIREN HALLER
CEZALAR Tekerrur Savrsi Gore

1 2 3 4 5
1- 30 gun icinde 2 defadan fazla 10 dakikaya Ihtar 1 G. 2G 3G.
kadar olan qecikrneler.
2- Birinci madde ile disiplin kuruluna bir yrlda uy 3 G. ihray
defadan fazla sevk edilmek .
3- 30 gun icinde izinsiz ve mazeretsiz bir gun ise 1 G. 2 G. lhrac
qelmemek.
4- Izinsiz ve mazeretsiz ardt ardrna iki gun veya bir
ay icinde iki defa herhangi bir tatil gunOnden lhrac
sonraki is ounu ise qelmemek.
5- 1$saati bitmeden izinsiz qitrnek, Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. lhrac6- Hasta olmadrq: halde kendisini hasta
costerrnek. lhtar 1 G. 2 G. 3 G. lhrac7- i~yerine sarhos gelmek, isyerinde veya i~
esnasmda alkollO iyki veya uyusturucu madde lhrac
kullanmak.
8- i~ saatinde yapmasi gereken i§i yapmayarak Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. ihray
ozel islerle mescul olmak.
9- lsyerine ait malzeme, vasrta alet veya sahislan Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. lhracoze] lslerinde kullanmak .
1O-I~ saatinde ozel ziyaretlerde bulunmak veya lhtar 1 G. 2 G. 3 G. Ihray
izin almadan ziyaretci kabul etmek.
11-1~ saatinde etrafrm rahatsrz edecek sekilde Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. lhrac
baqrrarak konusrnak veya sarki sovlemek.
12-ls saatinde uvurnak, Ihtar 1 G. 2 G. 3 G. lhrac
13-I~yerinde veya i§ esnasmda amirlerine hakaret
etmek veya amirlerini tehdit etmek ve i§ lhrac
esnasmda amirlerine fiilen tecavOz etmek.
14-I~yerinde veya i~ esnasinda isyen
mensuplanna i~ sahiplerine kaba muamelede lhtar 1 G. 2 G. 3 G. lhrac
bulunmak.
15-Amirleri tarafindan verilen isleri vaprnarnak . 2G. 3 G. lhrac
16-Amirleri tarafindan i§yi sagllglnl ve i~ emniyetini
ihlal etmemek kaydiyla verilen gorevle ilgili emir ve
isleri yapmamaya arkaoaslanm kiskrrtrnak ve 3 G. lhrac
yaptrrmamak.
17-Kendisine verilen i~i yapmadlgl halde yaprrus 2G. 3 G. lhrac
qibi costerrnek.
18-Gizli tutulmasi gereken goreve moteallik sirlan ihrac
ifsa etmek.
19-i§yerinde kavga ylkarmak veya kavga 3 G. ihray
Clkmaslna sebebiyet vermek.
20- Is esnaslnda siyasi propaganda yapmak. Ihtar ihrac
21-Hlrslzllk veya hlrslzllqa tesebbus etmek. Ihrac
22-I$yerine ait alet malzeme veya vasltalann

ihtar ihraybaklm ve temizligini ihmal etmek malzemeyi ve 1 G. 2 G. 3 G.
klrtasiyeyi hor kullanmak.
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23-Kendisine teslim edilen malzeme ve vasrtay: iyi
korumayarak kaybina bozulmasrna sebebiyet
vermek. (Hasann 30 (otuz) gOndelik tutanru
asmamasi halinde) isclnin ;

lhraca) lhrnal halinde, 1 G 2 G. 3 G.
b) Aglr ihmalinde, 2 G. 3 G. lhrac
c) Kastl halinde. lhrac

24-I~yerinde dikkatsizligi ve tedbirsizliqi yuzunden 3 G. lhrac
bir yanqma sebebivet vermek.
25-I~yerini kismen veya tamamen durdurmak
arnaci ile sabotaja tesvik etmek veya sabotaj lhrac
yapmak.
26-G6revde lakayt kalmak ve kendisine verilen i~in 1 G. 2 G. 3 G. lhrac
bittiqini i~iveren amirine bildirmemek.. . . ,
127-Kendisine venlen yetkl dismda 1$ yapmak .
28-Vaslta kullananlar icin trafik kurallanna Ihtar
ria etsizlik.
129-!~yerinde kumar ovnarnak veya ovnatmak
30-I~in yaprlrnasmda amirlerine veya kendisi ile
birlikte calrsanlara i~i aksatacak sekilde zorluk lhtar 1 G. 2 G. 3 G. lhrac
costermek.
31-I~yerinde i§ledigi suctan dolayi 7 gOnden az 3 G. lhrac
hapse mahkum olmak.
32-I~yerinde i§ledigi suctan dolayi 7 gOn ve daha lhrac
fazla sure ile haose mahkum olmak.
33-1~ sozlesrnesinin yaplldlgl sirada bu
sozlesmenin esash noktalanndan birine mOteallik
vasiflar veya sartlar kendisinde bulunmadrq: halde
haiz olduqunu ileri surrnek veyahut hakikate lhrac
uygun olmayan bilgi vermek ve beyanda bulunmak
sureti ile i~<;inin isverenl veya isveren vekilini
vanrltmasr,
34-Zaruret olmadikca i§ mOnasebetlerinde veya
sahsi lslerde merci tecavuzunde bulunmak.

1 G. 2G. 3 G. Ihrac;

3 G. lhrac

Ihra<;

3 G. ihrac
ihtar 1G 2 G. 3 G. ihra<;

Ihra<;

2 G. 3 G. ihra<;

2 G. 3 G. Ihrac;;

~ rP JJ

35-1~<;inin yapmakla mOkelief bulunduqu 6devleri
i§in itas: strasrnda amiri tarafrndan yaprnasi
IOzumu ikaz ve ihtar edilmesine ragmen
yapmakta direnmek.
36-Resmi belgeler uzerinde tahrifat yapmak, sahte
belqe dOzenlemek.
37-I~e gelmeyen i~<;inin yerine imza atmak, kartlnl
bastlrmak veya iscivi ise qelmis qibi q6stermek.
38-1~ gOnO bittikten sonra, izinsiz olarak i~yerine
girmek.
39-RO~vet almak,rO~vet vermek veya- bunlara
tesebbOs etmek.
40-1~<;i sagllgl ve i~ guvenligi tozOgO geregince
kendilerine verilen koruyucu malzemeyi
kullanmamak.
41-I~yerinde faizle para vermek.

G : GONLOK OCRET KESiNTisi
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ANLASMA TUTANAGI
19.09.2011

Kamu Isletmeleri Isverenleri Sendikasi (KAMU-i$) ile TEZ-KOOp-i$ Sendikasi
arasmda T.e. istanbul Universitesi Rektorlugu ve bagh (17 nolu iskolunda faaliyet gosteren)
isyerlerinde uygulanmak uzere akdedilecek toplu i$ sozlesmesi gorusmelerine 19.09.2011
gunu saat 14.00'de KAMU-i$'in Filistin Sokak No : 23 GOP/ANKARA adresinde devam
edilmis, kalan maddeler uzerinde asagidaki sekilde anlasma saglannus olup, uyusmazhk
konusu hicbir husus kalmarmstir.

Yapilan gorusmeler sonunda,
1) Sendika Teklif Tasansmm asagida bashk ve numaralan belirtilen maddeleri suresi

sona eren toplu i$ sazle~mesindeki yazili sekliyle aynen kabul edilmistir;
MADDE : 8- SENDiKA TEMSiLCiLERi
MADDE: 10- SENDiKAL iziNLER
MADDE: 17- ts SURELERi VE FAZLA <;ALI$MALAR
MADDE : 20- GECE <;ALI$MA SUREsi VE UCRETi
MADDE : 21- DEVAM DURUMU, <;ALI$ILAN GUNLER VE FAZLA
<;ALI$MANIN SAPTANMASI
MADDE : 23- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATiLLER
MADDE : 25- MAZERET iziNLERi
MADDE : 34- GiYiM VE KORUMA MALZEMESi YARDIMI
MADDE : 35- HASTALIK DURUMU VE SiGORTA ODEMELERiNi
TAMAMLAMA
MADDE: 37- VASITA YARDIMI
GE<;ici MADDE: 1- YARARLANMA
oectct MADDE : 3-
EK: 1 ve EK: 2

2- Sendika teklif tasansirun SOSYAL TESiSLERDE <;ALI$MA Bi<;iMi VE
DCRETi baslikh 22. Maddesinin madde metninin suresi sona eren sozlesmedeki yazili
sekliyle, parasaI kismi ise sozlesmenin 1. Yil 1. 6 aymda 1,75 TL, 2. 6 aymda 1,82 TL olarak
kabul edilmistir,

3- Sendika teklif tasansmm DCRET ZAMMI bashkli 27. Maddesi asagidaki
yazih sekliyle kabul edilmistir.

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

01.01.2011 tarihinde isyerinde cahsrnakta olan iscilerden, 01.01.2011 tarihi
itibariyle gunltik brut ciplak ucrctleri ;

1) 33,33 (Otuzuc Lira Otuzuc Kurus) TLlGun'un altinda olanlann gunluk brut
ciplak ucretlerine 37,33 (Otuzyedi Lira Otuzuc Kurus) Tf./Gun'u gecmemek uzere 5,00 (Be9)
TLiGun,

2) 33,37 - 40,00 TLiGiin arasinda oIanlann gunluk brut ciplak ucretlerine 43,00
(Kirkuc) TL'Gun'u gecrnemek uzere 4,33 (Dart Lira Otuzuc Kurus) TLiGiin,

3) 40,03 - 47,50 TLiGun arasmda olanlann gunluk brut ciplak ucretlerine 47,50
(Kirkyedi Lira Elli Kurus) TLlGun'u geymemek uzere 3,33 (Uy Lira Otuzuy Kuru~) TLiGun,

iyile~tirme yapIlacaktlr. /tJ
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5- Sendika teklif tasansmm SOSYAL YARDIMI bashkh 29. Maddesinin l. Paragrafi
asagidaki duzenlenmis sekliyle, madde metninin diger kisirnlan ise suresi sona eren
sozlesmedeki yazih sekliyle kabul edilmistir.

1. Paragraf : Toplu i~ sozlesmesinin kapsammda bulunan iscilere sozlesmenin 1.
Yilmda her ay 145,00 TL sosyal yardim odenir.

6- Sendika tekliftasansmm YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI bashkli 33.
Maddesinin madde metni suresi sona eren sozlesmedeki yazih sekliyle, parasal kisrm ise
sozlesmenin 1.Yil 1 6 aymda 4,16 TLigiin, 2. 6 aymda 4,33 TLigiin olarak kabul edilmistir.

7- Sendika tekliftasansmm bZEL DURUMLARA iLiSKiN SOSYAL YARDIMLAR
bashkh 36. Maddesinin madde metni suresi sona eren sozlesmedeki yazili sekliyle, parasal
kisrru ise sirasiyla sozlesmenin 1. Yil l. ve 2. 6 aylannda 83,73 TL - 87,08 TL, 41,87 TL-
43,54, 125,60 TL - 130,62 TL, 209,29 TL - 217,66, 334,86 TL - 348,25 TL, 18,88 TL - 19,64
TL, 18,88 - 19,64 TL olarak kabul edilmistir.

8- Sendika teklif tasansmm GEC;iCi 2. Maddesi asagidaki yazih sekliyle kabul
edilmistir.

GEC;iCi MADDE : 2-
Bu toplu is sozlesmesinin yururluk baslangic tarihi ile imza tarihi arasmda olusan ucret

ve diger tUm odemelere iliskin farklar Kurumun butce irnkanlan goz onune ahnarak
gecikmeden odenecektir.

9- Sendika teklif tasansmm SENDiKA TEMSiLCiLiK ODASI VE DUYURU
TAHTASI bashkli 9. Maddesinin A bendi asagidaki duzenlenmis sekliyle, metnin diger
kisirnlannm ise suresi sona eren sozlesmedeki yazili sekliyle kabul edilmistir.

A- Sendika Temsilcilik Odasi :
lsveren, Beyazit Merkez Kampusunda, Cerrahpasa tip fakultesinde, Veteriner Fakultesinde,

Fen ve Edebiyat Fakultelerinde, Yemekhaneler ve Kantinler Mudurlugunde sendika ternsilcilerinin,
temsilcilik gorevlerini yapabilrneleri icin cahsma ve saghk kosullanna uygun bir oda verir ve bu
konudaki diger hususlarda mevcut uygulamaya devam edilir. Aynca bu odalara irnkanlar nispetinde
dahili konusmalar icin bir telefon saglamr. lsveren imkanlan dahilinde istanbul TIP Fakultesi (Capa),
Orman Fakultesi, Avcilar Kampusu ve Arastirma ve inceleme c;iftliginde bir temsilcilik odasl temin
etmeye gay ret eder

10- Sendika tekliftasansmm YURURLUK VE SURE ba~hkh 3. Maddesi aynen kabul
edi1111i~tir.

11- i~bu Anla~ma Tutanagl taraflarca 19.09.2011 tarihinde Ankara'da imzalanml~t1r.

i~VEREN TEMSiLCiLERi

KAl\1U-i§ ADINA
T.e. iSTANBUL UNivERSiTESi

~ R$KTORLD~D TEZ-KOOp-i§ ADINA
__ ,_.."

Prof. Dr. SALiM ATE~ OKTAR

AN ~EKr:;l KURT
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Do~, Dr. SALiH SERDAR ERTURAN YAL<;IN <;ALI$KAN

HOSEYiN HOSEYiN iSMAiL AYDIN

HOSEYiN HAMURCU
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