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GENEL Hüxüıvıı_En

MADDE 1- TARAFLAR VE TAN|MLAR

A- Taraflar:

Bu Toplu iş Sözleşmesinin tarafları T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığlnın Üyesi

bulunduğu, Kamu işletmelerl ışve_renİeri Sendikası 
-(KAMU-Iş) 

ile Türkiye Ticaret,

Kooperatif, Eğitim, Btiro ve Guzeı sunrİir.lşçileri Sendikası (TEZ_Koop_iş),dir,

B- Tanımlar:

a) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 'iŞVEREN',

b) Kamu işletmeleri işverenleri Sendikası (KAMU_iş; "işvrREN SENDiKASı ",

c) işveren adına hareket eden işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev

aıan ı<ıŞlıer "işVEREN VEKILi",

d) Bir iş sözleşmesine dayanarak bu işyerinde ücret karşıIığı çalışanlar "işçi,,

e) Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işçileri Sendikası

(TEZ-Koop-iŞı " SEND|KA ",

0 Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bu.lunan esas işin yapıldığı yerlerIe,

işin niteliği u" vürui*ü bakımından işyerine bağlı her türIü eklenti, araç ve

tamamlayıcı lar "iŞYERl",

g) işyerinde TEZ-KooP_iŞ Sendikasına kayıtlı işçiler "ÜYE",

h) işbu toplu iş sözleşmesi 
-SOZLEŞME", olarak tanımlanmıştır,

MADDE 2- AMAç

Bu sözleşmenin amacl; iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona

ermesiyle ilgili hususları düzenı6meı., işyerinde vbrimli ve düzenli bir Çalışmayla

üretimin arttırılmasına çaba gösterm;k, ığçi-ışveren iliŞkilerinde ekong.rnik, toPlumsal

hak ve çıkarları ı.orr.lı., g6ıiş_tirmeı< ve buzenıemeİ; iyi niyet ve güvenle çalışma

barışını sürdurmek ve oĞaniıeceı< uyuşmaz1ıkları mevzuat ve bu sözleşmede

neıirİenmiş ilke ve yönternlerle çözüme kavuşturmaktır.

MADDE 3 - SÜRE

Bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2019 tarihinde başlayıp 28.02,2021 tarihinde sona

i
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MADDE 4 - SÖZLEŞMENiN KAPSAMİVE YARARLANMA

A- Kapsam

Bu sözleşme; Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığınca tanzim edilen

05.o3.2O1 91562251 sayılı "yetki s"ığ".İ nde. belirtilen T,C, Gençlik ve Spor

Bakan.ığı Spor Geneı Muourıuou ,e'n5oıi 10 no'ıu ''Ticaret, KooPeratif' Eğitim' BÜro

ve Güzel sanatıarj iixoirnJi tJaııyet göğt"r"n işyerlerinde uygulanmak üzere işIetme

seviyesinde akdedilmiştir,

B- Yararlanma

Bu sözleşmeden yukarda belirtilen kapsam işyerlerinde çalışan sendika üyesi

işçiler, 6356 sayılı Sendixaıa, u" TopıL |i stı,ıe'şmesi Kanunu,nun 39, maddesi

çerçevesinde yararlan ı rlar,

TopluişsözteşmesininimzatarihiileyürürlüktarihiarasındaişsÖzleşmesi
sona eren üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş

sözleşmesinden yararlan ır,

MADDE5-ToPLuişsÖzı.eşMEsiNıNrıÜxıvıÜ
Toplu iş sözleşmesinde. aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş

sözleşmesine aykırı olamaz. ış 
"stızıeşmelerinin -toplu iş sözleşmesine aykırı

hükümlerinin yerini toplu lş sozıe-JmeJinJeki . 
hukumler iıır, iş sözleşmesinde

belirlenmeyen n ususlarÖa topiu iş sözieşmesindeki h ükü mler uygu lan ı r,

Toplu iş sözleşmesinde iş sö_zleşrnelerine. a.ykırı hükümlerin bulunması halinde;

iş sozlejm"rlnin işçi lerıinOeki hükümleri geçerlidir,

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine

ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe ginnc"v" kadai, iş iozıeşmesi hükmü olarak devam

eder.

BÖLÜM - lı

SENDİKA VE İşVERENiN HAK VE cÖnevı_rni

MADDE 6 _ sENDiKA YöNErici ve TEMSıLGiı_eniı,liı,ı TEM|NATı

işyerlerinde çalışan sendika yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan Ve

üyeleri ile işyeiı iendika temsiıciıeri sırf sendikal faaliyetler nedeniyle

cezalandırılamaz ve i|-sozıeşmeı"ri n, nedenle bozulamaz. Sendika Yönetici ve

temsilcileri rızaları J,şino, ,eslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemezler veya

başka bir işyerine oaıiii olarak yııda nir ayoin fazla ğonderilemezler, Sendika üyeleri,

yönetici ve temsilcilerinin teminatl 
-ıie iş sozleşmilerinin feshi konusunda yasal

hükümler uyguıanır. sendika yöneticileiind"n kanunda belirtilen Şartlara uygun

oÜrrl< işe bjğatılvnlar7 emsallerinin ücreti verilir, 
/,L ,l \,\, . : Lü'ti j
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MADDE 7 - lşyERi seııoirn rrıvısiı_ciueni

A- Atanmaları:

sendika, işyer|erinde çalışan ve toplu. iş_sözleşmesinin kapsamına giren işçi|er

arasından 6356 sayılı Sendikala, u" İopİu iş'sozıeşhesi Kanunu'nun 27 maddesine

uygun olarak tayintttiği sendika §verii"*riı.iı"rinin 
kimliklerini içeren listeyi en geç

15 gün içinde işyerine bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilir,

Listede olabilecek?"giiirıixıerde işverene aynı süre içinde bildirilir,

B- Görevleri:

Sendikaişyeritemsilci|eriyürürlüktekimevzuatVetopluişsözleşmesinin
kendilerine yonelttigi görevlere ek olarak:

Bu toplu iş sözleşmesinin ya da mevzuatın uygulanmasından doğan işçi ve

işveren yada işveren vekilince'renJiıeiıne yansıtı[a-n anlaŞmazlık ve ŞikaYetleri

ilgililere aracı olarak iIetip ,onrçİ"nJİrry, çalışmak, roPlu iŞ SözleŞmesinin

uygulanmasını y"ı.,norn 
'izlemek, işçiyle 

- 
ıŞveren arasındaki iliŞkiYi koruYarak

doğabilecek uyuşmazllk ve şikay.etlerİ,6aşıangıc,n.dr,9l]:l"^l" ,:.?I:,,n, 
işçilerin

bilgi ve oecerııeiini lrtt,np yetığtirİımeleri'am-acıyla işverence iŞYeri iÇinde Yada

dışında yapııacak nei tuiıu'egiiim çalışmalarında işverene yardımcı olmaya ve

işçilerin bu gibi çrİ,şr*ı"rr-xatılİıalann, ,İgı",aya çaba göstermek ile görevlidirler,

işveren ve sendika temsilcileri kendilerine bildirilen istek ve ŞikaYetlerle ilgili

görÜşlerinibirbirlerineenkısazamandayazılıolarakbildirmekzorundadır,

C- Hak ve Yükümlü!ükleri:

Sendikatemsilcileriişçilerlegörüşmehakkınasahiptir.Bunundışındatem.silci
veya baş temsiıciier nirir'jmirınd6n iiın almak suretiyle iş saatleri içinde de görev

yapabilirler, Temsilci ve baş temsilcilerin bu tÜr g-örev[erinde geçen süreler iş

süresinden sayı|ır. Bu süreler .oiüjrn"nin 1O, maddesinde belirtilmiŞtir' BaŞ

temsi|cinin goreuinl yapabilmesi için işveren de yardımcı olmaya çaIışır,

D- Güvenceleri:

işveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden

olmadıkça ,. n.i"nini-yaiııı olarak açık ve kesin Şekilde belirtmedikÇe feshedemez'

Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya Üyesi

bulunduğu sendika dava açabilir,

MADDE 8 - SENDıKA TEMsiı-ci ooası

işveren sendika temsilci ve yöneticilerinin sendikal çalışmalarını yürütebilmelerİ

için mümkun oıduğu takdirde (mevcudu koruyarak) işyerlerinde bir oda tahsis etmeye

çrıiş,r r" temsiıciĞiin çalışmjlarını kolaylaşiıracak santral çıkışlı telefon ile masa ve

sandalye sağlar.

MADDE 9 - SENDİKA DUYURU PANOSU

İşveren işyerinde işçilerin görebileceği
prno.qpOa bu fzl7smenin 

hüküm ve ilkeleri

{- / \\,\, l ",,, 1
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bir yerde ilan panosu bulundurur, llan

ile İlgili mevzuata aykırı olmamak Kayıt
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ve şartı ile sendikal çalışmalar ve sendikacı|ıkla ilgili her tÜrlü haber ve ilan ile

*rnün.n duyurulması ğereken ilan ve tebliğler asıIır.

Asılan ilanlarda işyeri baş temsilcisinin, onun yokluğunda vekalet eden

temsilcinin, ilan sendika şubesi u"yr!"n"l merkeze ait ise Şube veYa genel merkez

yetkililerinin imzaları bulunacaktıi. iİanlardan dolayı sendikanın ve temsilcisinin

sorumluluğu vardır.

MADDE 1o - sENDixıı_ iziıtı-en

sendika baş temsilcisi ve işyeri sendika temsilcilerine asıl işlerini aksatmamak

ve iş disiplinine ,vı.,i, oi.rrrx iJyo,yı, temsilcilik görevinin gerektirdiği faaliyetlerde

bulunabilmeleri için işverence aşagıda yazılı süreler kadar izin verilir,

A- BAşTEruısiı_ci izı,ıi

ışveri İşçi Mevcudu

01 - 50 işçi çalıştırılan işyerinde

51 - 200 işçi çalıştırılan işyerinde

201 -500 işçi çalıştırılan işyerinde

500'den fazla işçi çalıştırılan işyerinde

Haftalık Ücretli İzin süresi

4 saat

6 saat

8 saat

10 saat

Baştemsilcigündüzvardiyasındaçalıştırılır,Baştemsilcinini,]1',::l"^*]l:
işyerinde geçirmesiasıldır. Ancak sendika merkezi veya Şubesinin işverene yapacagI

yazılı veya sonr^J"i-vii, ile d.oğru|amaı< koşuluyla iozlu çağrısı üzerine bu süreyi

çağrı yapılan yerde de geçirebilir,

01-50 işçi çalıştırılan işyerinde

51 -200 işçi çaIıştırılan işyerinde

201 -5O0 işçi çalıştırılan işyerinde

SOO'den fazla işçi çalıştırılan işyerinde

c_ oiĞen iziııı_en

Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim,

disiplin kurulu, genel kuiul ve temsilcile"r meclisi gibi toPlantılara katılmaları iÇin

sendikanın yazılıtaıeni üzerine aşağıdaki düzenlenrniŞ Şekline göre ücretli izin verilir.

Haftalık Ücretli İzin süresi

2 saat

3 saat

4 saat

5 saat

ışveri İşçi Mevcudu

01 - 50 işçi ça|ıştırılan işyerinde

51 ,100 işçi çalıştırılan işyerinde

1 01 -200 işçi çalıştırılan işyerinde

201 -500 jşei galıştırılan işyerinde

Ll
.,"l ,/ ,"' ,,

,i

yıllık Toplam Ücretli İzin Şüresi

20 gün

30 gün

40 gün

60 gün 
l -,,(

4 ,t/lİ\ i,j

B_ TEMsiLci izı.ıi

eri İşçi Mevcudu



501 -1 000 işçi çalıştırılan işyerinde

1000'den fazla işçi çalıştırılan işyerinde

MADDE 14 _ İşE ALMA

ilX defa işe alınacak
Alınmasında Uyg9}anacak
uygulanır. l_

B0 gün

İşçi sayısının %o10'u

kadar gün.

Buizinlerherüyeiçinayrıayrıolmayıptümüyeleriçindir.Bir.seferdeişyeriişçi
saylslnın % 5,inden iarıa sayıda 

-tıyenın 
ıjiro"n bu izni kullanması işverenin onaylna

tanlOlr. Ancak genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz,

MADDE 11 - işVERENiN soRuMLULUĞu

Bu sözleşmenin hükümlerini zamanında ve eksiksiz olarak uygulamak, işçi hak_

edişlerinin zamanında ve noXsansız olarak ellerine geçmesini sağlamak, işçi

kuruluşla1 ue işçiıer" xrrş, gerek ,"urrrt gerekse. toplu iş sözleşmesinden doğan

yüküm|ülüklerini yerine getirmekle E;a" sorumlud'ur. işveren Çalışma ilişkileri

içerisinde işçileri tarXlı 
"muameleye tabi tutamaz, Ayrıca, Teşkilat içi mevzuat

düzenlemeleri ile T;pı; iş §ozıeşm".i r,uı.urnlerini ihlal edemez. Sendika ile işveren

arasında yapılan vriişrrı.rı tarafıar cevaplandırmak zorundadır.

MADDE 12 _ işYERLERİNE GıRME VE |şVERENLE oÖnÜşrvır

Sendika yöneticisi ve işyeri sendika temsilcileri, üyelerin sorunları ile ilgilenmek

amacıyla, y", ,"'riran njiımınoan işverenle u.y.ym sağlayarak çalışma düzenini

nozm jl.rİrİn işyerleri nde send ikal çal ışmalar yapabilirler.

işsaatleridlşındaçalışmahayatıveişçi-işverensendikailişkileriileilgili
konuları göruşmek üzere işuerenİn'ğosterecÖği 

"uygrn bir Yerde iŞÇilerle toPlu

görüşme yapabilii gerektiğinde öncede-n haber vererek işverenle de görüşebilirler,

MADDE 13 - sENDirı nioarı

işveren, sendikanın yazılı talebi halinde 6356 sayllı kanununa göre kesiImesi

gereken üyelik ," orv"n,şma. aidatlarını işçilere yapacağı ücret ödemelerinden kesip,

sendikanın göstereceği banka hesabıni-en geç 10 gün içinde yatırır, Gecikme

halinde yasa hükümleri uygulanır,

Kimlerden ne miktar kesildiğini gösteren listelerden bir suret sendika Genel

Merkezi adresıne gönderiıır. işv6ren- bu konuda yaptığı çallşma karşılığını ve

giderlerini sendikadan isteyemez,

aöLütvı - ııı

iş sözı_eşMELERiNiİ{ YAPıLMASı, çALışMA şAR.TLARI VE

SONA ERMESİ

işçiler hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi

üiuı ve Esaslar Hakkında yönetmelik" hükümleri

\
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MADDE 15 - DENEME SÜRESı

işe alınan işçiler 1 (Bir) ay, deneme süresine tabi tutulur. Deneme süresi

sonunda yeterli görülmeyenlerin iş sozıeşmeleri bildirimsiz ve tazminatsız olarak

feshedilebilir.

MADDE 16 _ ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALİŞMA

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebePle silah altına

alınan veyahut rıernangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan

ijçinin iş'sözleşmesi İşinoen ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence

feshedilmiş sayılır.

işçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte. en az bir yıl çalışmış olması

şarttır. Bir yıldan çoX çrl,şraya karşılık her fazla yt için, ayrıca iki gÜn eklenir, Şu

kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez,

iş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre iÇinde

işçinin ücreti işlemez. Ancak ozel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Devlet

tarafından yapılan 
-oo"r" 

ile işçinin ücreti arasındaki fark iŞverence ödenir. Bu süre

İçinO" lş sozlÖşmesinin Kanundan doğan başka bi1 sebebe dayanılarak işveren veya

iğii trüt,ndan t"rn"oiıoigi öteki taiafa ni[oiriımiş olsa bile, fesih için Kanunun

gösterdiği süre bu sürenii bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi

belirli süreli oıarak yapılmış ve sözleşme yukhrıda Yazılı süre iÇinde kendiliğinden

sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz,

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ay_rılan işçiler bu ödevin

sona ermesinden başıayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde iŞveren

bunları eski işleri ,"vj bbnzeri işleröe 6oş yei varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe

başka isteklilere tercirı ederek, o andaki §jrtıarıa ve kendi emsallerinin ücretiYle iŞe

almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iŞ sözle.Şmesi YaPma

yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınııia isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık

ücret tutarında tazminat öder.

MADDE 17 - çALışMA SÜRELERİ
Haftalık çaıışma suresi 45 saati geçemez. işveren haftalık çalışma süresini beş

gün çalışacrı. ş"riıoe mevcut uyguıimiyı oa diı<kate alarak düzenler, Cumartesi

ğü.u'işÇi oinıenoiriıır. Ancak, bu-çalışma sistemine tabi mevcut işçilerden yazılı

muvafakat verenler ile 01 Mart 2o1ö trıinino"n itibaren ilk defa işe alınan işçiler için

iş ve işyerinin zorunlu kıldığı hallere, ayrıca faaliyet konusu gereği Cumartesi ve

pazar günlerinde hizmet verlımesi gereken birimlere münhasır olmak ve münavebeli

uygulanmak kaydıyla akdi tatil gunÜ Cumartesi günü dışında farklı biı' EÜn olarak da

düzenlenebilir. Bu durumda aı<oi tatiı gününü takip eden g.ün hafta tatilidir, Bu

ışııerin kendileri için belirlenen akdi ta]ı| ve hafta tatiIi günlerinde Çalıştırılmalarl

halinde, hafta tatili ve ücreti ile ilgili rnaddede akdi tatil ve hafta tatili iÇin öngörülen

hüküm|er uygulanır.

MADDE 18 _ ÇALİŞMA VE FAZLA ÇALİŞMALARİN TESPİTi

, ve çıkış saatlerini puantaj defterine yazarak imza ederler,

1. ,rai,nou işyerinde bulunduğu yasal çalışma ve dinlenme
işçiler, işe

İşçilerin hangi
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sürelerinde işyerinde buluııup bulunmadığı söz konusu defter kayıtlarına göre

belirlenir. Ancjk, başka bir tesise geçici görevle gitmeleri halinde işçiye geÇici gÖrev

formu verilir. Puantaj defterinden işveren sorı-.ımludur.

MADDE 19 - İş sÜnesiııDEN SAYıLAN HALLER

a) Bu konuda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

b) yıllık iznin hesabında çalışılmış gibi sayılan haller açısından İŞ Kanunu
hükümleri uygulanır.

MADDE 20 - lş vE lşyERi oeĞişixı_iĞi ve NAKiLLER

A)İş ve İşyeri Değişikliği:

işçilerin, işe alınırlarken iş sözleşmesinde belirlenmiş olan iŞlerinde

çalıştıİıİmaları eİastır. işçilerin başka iş veya işyerlerine nakli aşağıdaki hallerde
gerçekleştirilir.

,l) işyeri gereklerinden kaynaklı zorunlu nedenler ile işin niteliğinde benzerlik
olması veyanuİ işçinin dosyasında mevcut belgeye göre sahip olduğu ehliYet ve

liyakate uygun olmak kaydıyla işyeri içinde veya il hudutları iÇinde muvafakat
aranmaksızİn geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. Bu

nakil ve yapacağı işle ilgili hususlar, yazı i|e işçiye tebliğ edilir.

2) işçilerin aynı işverene bağlı il hudutları dışındaki işyerlerine daimi olarak
nakıeoİıeniİmeleri yazılı rvaya bağlıdır. Bu nakle rıza gösteren işçiler nakledi|dikleri
işyerinde 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Daimi nakle rza
ğostermeyenlerin iş sözleşmeleri işveren tarafından bildirimli olarak feshedilebilir,
Geçici süreli nakillerde işçinin rızas| aranmaz. Ancak bu süre yılda (2) ayı geçemez.

3) Bakanlığa bağlı farklı işkollarındaki işyerlerinde işçinin sahip olduğu ehliyet
veya belgeye uygun işlerde işçi ihtiyacı doğması halinde bu işlere; öncelikle istekli
olanlar nakledilirler. İstekli olmaması halinde ise yılda üç ayı geçmemek üzere geÇici
görevlendirme yapı labilir.

4| işçilerden mesleki eğitimlere katılmış ve onaylı sertifika sahibi olanlar,
meslek lisesi, meslek yüksekokulu, lisans ve lisansüstü eğitim kurumları mezunları,
kurumda ihtiyaç duyulan mes|eki işlerde veya eğitimlerine uygun işlerde görülen
hizmetlerin aksamasına meydan vermeyecek şekilde yazıh rızaları alınmak kaydıyla
görevlend irilebi lirle r.

yukarıdaki fıkralarda öngörüien nakillerde, işçinin ücretinde bir azaltma
yapılamaz ve bu madde hükümleri hiçbir zaman cezai mahiyette olannaz.

B)İşçilerin Nakli:

1)Sağlık ve eş durumu öncelikli olmak kaydıyla işçinin isteği, çalıştığı yerin
işveren vekili ile istekte bulunduğu yerin işveren vekilinin uygun bulması ve talebin
Gençlik ve Spor Ba/<anliğınca onaylanması halinde işçinin başka bir işyerine nakli
yapılabilir. _l /-,/ ,\,',, f',$b / ı,('/ v ' \""
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2) Bu sözleşme kapsamındaki işçiler, aynı şartlarda olmak kaydıyla karŞılıklı Yer

değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık

tarafı ndan belirlenir.

3) (B) bendinde sayılan neden|erle İl hudutları dışındaki bir işyerine nakledilen

işçiler b'işbunu içinde yeni işyerlerinde görevö başlarlar ve bu sürelerde ücretli izinli

sayılırlar.

4) işçiler, bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığa bağll iŞYerleri

d ı ş ı ndaı<i' işyerlerine rızaları al ı n madan geçici dah i olsa görevlendirilemezler.

MADDE 21 _ TUTUKLULuK _ GözALTıNA ALıNMA VE MAHKUMiyer
HALİNDE FEsiH VE TEKRAR işE BAşLATMA

Bu konuda mevzuat hükümleri uygulanır,

MADDE 22-aş sAĞLıĞı VE GÜVENLiĞİ

Bu konuda iş SağIığı ve Güvenliği mevzuatı hükümleri uygulanır. Mevzuat

hükümleri uyarınca xapslıİa dahil işyerlerinde çalışan işçilere, yapılan.iŞin özelliğine

göre verilmÖsi gereken koruyucu mİlzeme ve tahaffuz eşyası toplu iŞ sözleŞmesi

ekinde düzenlemiş olup; bu eşyaların yazlıkları Nisan, kışlıkları EYlül aYı iÇinde verilir-

Ek listede (Bu lisiede'tadat edilmeyen unvanlara veya görevlerin karŞılığına 6331

sayı|ı yasaya göre verilmesi gereken koruyucu malzemeler dahil) tesPit edilen

eşyaıai iıe 
'oagi sayılı Kanun ğereği verilmesi lazım gelen eŞYaların verilmesinde

mükerrer uygulama yapı lmayacaktır.

işyerlerinde çalışan işçiler, işin devamı süresince, çalışanın ve iŞin niteliği ile

işyerinin tehlike s,nİf,n, 
- 
ğore mevzuatta belirlenen düzenli aralıklarla sağlık

muayenesine tabi tutulur.

MADDE 23 _ HASTALANAN işçiıtİıt BAşKA işe ııarıi
Hastalığı sebebiyle bulunduğu işte çalışamayacağı SGK mevzuatının

öngördüğü 
-hastane|erÖen alınmış "Sağlık Kurulu" raporuyla sabit olan iŞÇiler,

işyerindJsıhhatine uygun yapabileceği bir iş varsa o işe nakledilirler.

MADDE 24 İş sözLEşMELERlNiN soNA ERMEsl vE işcÜcÜNÜru
AZALTİLMASİ

iş veya işgücünün azaltılması gerektiği takdirde işveren, İş Kanunu hükümlerine
gore işlem yapar. Ancak, toplu işçi çıkarma hallerinde; yaşlılık aylığı almaYa hak

İazanİnlardan bqşlanı|tnası esas olup, diğer kriterler taraflarca belirlenir.

tl
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MADDE 25 - BiLDiniıvı süneı-eni

İş sözleşmeleri:

a) işi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından

başlayarak iki hafta sonra,

b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer larafa

yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) işi birbuçuk yıldan Üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa

yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz

hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Ancak, 23.05.,1987 tarihinden önce işe giren işçilerin bildirim süreleri 12 hafta

olarak uygulanır.

MADDE 26 - KıDEM TAZMiNATı

Kapsamişyerlerindeçalışansendikaüyesiişçilerinkıdemtazminatıhakkında
yasa hükümleri uyjuıan,r. hnöax, 23.o5.ıgtiz tarininden önce işe girenlerin kıdem

tazminatlarına esas gün sayısı ise 45 gündür,

eöuü]ı,ı - ıv

iziNı_en

MADDE 27 - sosYAL IHTİYAç iziNı-enİ

Kapsam işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere aşağıda yazılı hallerde

be|irtilen süre kadar ücretli izin verilir.

A) ÜcretIi Mazeret İzinleri

1- İşçinin evlenmesi halinde 8 gün,

2- İşçinin ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölÜmü halinde 5 gün,

kayınvalide, kayınpederinin ölümü halinde 3 gün,

3- Yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere uğı"amaları halinde ,15 gün,

4- Eşinin doğum yapması halinde 5 gün,

5- Çocuğunun evlenmesi halinde 2 gün,

6- İşçinin evlaÇedir;fnesi halinde 3 gün,
ı/
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7- işçilerin en az (o/o70) yüzde yetmiş oran.ında engelli veya süreğen hastalığı

olan çocuğunun tedavijinde, ııastaıı( rapoirn, dayalı o|arak ve çalışan ebeveynden

sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toPtan veYa bölümler

hölinde on güne kadar ücretli izin verilir,

Yukarıda sayılan izinlerin olayın vukuunu izleyen 10 gün içinde belgelere

istinaden kuIlanılması gerekir.

8_ işçiye resmi dairelere, mahkemeye, askerlik şubesin." r9 ş9[ mevzuatının

öngördüğü hastanelere gitmek üzere r"yj benrerimazeretleri sebebiYle Yılda toPlam

6 işgününü geçmemek klaydıyla ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler saatlik ve gÜnlük

xuııinııauıir. eu izinlerden yararlanmada personelin hizmet süresine bakılmaz.

B) Ücretsiz Mazeret İzinleri

Kapsam işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere taleplerine istinaden, meŞru

mazeretlerini tevsik etmek kaydıyla yılda 60 ğdne kadar ücretsiz mazeret izni

,"riı"nıii. işçiye 5620 sayılı (anunrn Ek Madde 1'inde belirtilen usul, esas Ve

sürelerde ücretsiz mazeret izni verilir,

işçilere ; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek anne,bab",eş ve çJcukıarı ile kardeşlerinden.birinin ağır kaza

ğeçirm'esi 
-ueya 

önemli 
'bir 

hasİalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin hekim

i.jop ile belğelendirilmesi şartıylaİstekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin

verilebilir.Aynİ şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir,

C) Doğum İzni

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan Sonra sekiz hafta olmak

üzere toplam onaltı haft"alık süre için çalıştırı|mamaları esastır. Çoğul gebelik halinde

doğumdan once |İııştırılmayacak-seİiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak,

sağlık durumu uyğun'oıougu tatoirde, doktorun onayı ile kadın iŞÇi isterse doğumdan

onöexı üç haftağ kadar işyerinde çalışabjlir. Bu durumda, kadın işçinin ça|ıştığı

süreler doğum sonrası sUreİLre eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde

ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrasl sürelere

eklenmek suretiyle kullandırılır.

isteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veYa

çoğul ge5elik halinde onsekİz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin

ueııır. ğu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri iÇin günde toPlam iki

saat süt izni verilir, 
'BÜ sürenin hangi saatler arasında Ve kaÇa bölÜnerek

kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışrna sÜresinden saYllır.

İşverence, "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası

Çal ışmalar Hakkı nd7Yöpetmelik" hükümleri uygu lan ır,
ll
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MADDE 28 - yıLLıK ücRETı_i iziı,ıuen

A_ kapsama dahil işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere_, en az bir yıl

kıdemi olmak rayoıyıa ao ğün yıllık ücretli izin verilir. izin süreleri tarafların anlaşmasl

ile bir bölümü on guhden Ğrgİolmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.

B_ yıllık ücretli izin süresi hesabında izin süresine rastlayan ulusal Bayram,

Genel Tatil ve Pazar günleri izin süresinden sayılmaz,

Ücretli izin döneminde işçi hastanede tedavi edildiğini SGK.. mevzuatının

öngördüğü hastanelerden aldığı-raporla belgelerse, hastalık süresi Yıllık ücretli izin

süresine ilave edilir.

C- iznini bulunduğu il dışında geçirecek olanlara, isterse 7 güne kadar ücretsiz

yol izni verilebilir. İrninİiı dışınoa xuİİanan işçilerin izin esnasında göreve Çağrılmaları
halinde Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır,

D_ yıllık ücretli izne hak kazanma ve bu izinlerin kullandırılmaslna ilişkin

konularda mevzuat hükümleri uygulanır,

Her yılbaşında izne çıkacakların listesi sendika temsilcileri ve iŞYeri il

müdürlüğünce oıuşturulan kjrulca tanzim edilir. Tanzim edilen liste ilan tahtasında

itan olun-ur , İtırazlar İzin kurulunda incelenir ve karara bağlanır,

eöı_ütvı - v

ücRer vE DlĞER öoervıeı_eR

MADDE 29 - ÜcRErir.ı reoİYesi

işçilerin her türlü istihkakı mevzuat gereği bankalar aracılığı ile ödenir.

İşyerlerİnOe gün|ük ücret ödeme esasına göre iş|em.yapılır, Ay veya dönem esasına

g'dĞ prrntaİyapııİrak çalıştırılan Sendil<JUyesl işçilere her ayın 't4. günü anlaŞmalı

bankalar aracılığı ile ücretleri ödenir.

işçilere ait olduğu ayın ücret tutar ve kesintilerini gösteren bir Ücret hesaP

pusulası verilir.

Olen işçinin o aya ait ücretleri tam olarak ödenir,

MADDE 30 - ÜGRET ZAMLARi

A_ iviı_eşriRıvır:

O1.03.2019 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerden, 01-03.2019 tarihi

itibariyle günlük brüt çıpıai' ücretleri 116,67 (Yüz on Altı virgül Altmış Yedi)

TL/Gün,ün a|tında olanların günlük brüt çıplak ücretlerine 116,67 (Yüz On Altı virgül

Altmış yedi) Tyç46üBeçmemek üzere 5,00 (Beş) TL/Gün iyileştirme yapılacaktır.

L/-/ .,.,\,,, 
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B- eini},lci yıı_ ainiNci nı_rı Ay zAMMı:

01.03.2019 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 01.03.2019 tarihi

itibariyle almakta oldukları gÜhıuk brüt-çıplak ücretlerine (iyileştirmeden yararlanan

iİçiı.ın A fıkrası ile oluşan ğcretlerine) O,1.0e,ZO19 tarihinden geÇerli olmak Üzere0/o

a ryUzOe Sekiz) oranında zam yapılacaktır.

c_ einiı{ci yıL lKlNci ıı_rı Ay zAMM|:

01.09.2019 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 31.08 2019 tarihi

itibariyle almakta oldukları ğunıuı< nrut çıplak ücretIerine 01.09.2019 tarihinden

geçerİi olmak Üzere % 4 (yÜzde Dört) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.c. Türkiye istatistik Kurumu'nun 2O03=100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları ruİxiye Geneli §ubat 2020 İndeks sayısının, Ağustos 2019 İndeks SaYlSına

göre değişim oranının o/o 4'ü (Yüzde Dört) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci

yıl birinci İltı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.

D_ ixiııci yıL BlRiNcl ALTı Ay zAMMI:

01.o3,2o2o tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 29.02.202a tarihi

itibariyle almakta oldukları ğunluk Orut çıplak ücretlerine 01.03,2020 tarihinden

geçerİi olmak üzere % 3 (yüzde Üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Türkiye istatistik Kurumu'nun 2003='100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları ruİı<iye Geneli Agustos 2020 İndeks sayısının, Şubat 2020 İndeks SaYlSlna

göre değişim branının % ğ'ü §üzde Üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci

yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.

E- ixiıtci yıL lKlNci ıı_rı Ay zAMMı:

01.09,2020 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 3'1.08.2020 tarihi

itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.09.2020 tarihinden
geçerii olmak üzere % 3 (yüzde Üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Türkiye istatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2021 İndeks sayısının, Ağustos 2020.İndeks SaY|Slna

göre değişim oranının o/o 3'ü (Yüzde Üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı,
'oı.oı.zoz,1 

tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 28.02.2021 tarihindeki günlük brüt

çıplak ücretlerine zam olarak uygulanacaktır.

F- Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar
bir Kuruş'a tamamjjnacak, yarım Kuıruş'un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

G_ Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinden itibaren kapsam
işyerlerine ilk defa işe-alınacak işçiler, asgari ücretle işe başlatılırlar. Bu iŞÇilerin,

deneme sürelerini başarı i|e tamamlamaları kaydıyIa, sendikaya üyeliklerinin
işverene bildirildiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, günlük brüt

ğıplak ücretleri; bu top|u iş sözleşmesinin birinci yıl birinci altı ayında vasıflı işçiler
İçİn 97,00 TL/Gün'e, vasıfsız işçiler için ise 87,00 TL/Gün'e; ikinci a|tı ayında vasıflı
iğçiler için 100,88 T/€,üI'e, vasıfsız işçiler için ise 90,48 Tl-/Gün'e yükseltilecektir,

t / l_",J- 
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Bu işe giriş Ücreti; sözleşmenin ikinci yılında işverence ücretin zamlandığı tarih

itibariyle ücret zammı oran,nda artırılirak yeniden belirlenir. iŞe Yeni a|ınan iŞÇilere

işe alındıkları Oonem için öngörülen ücret zamları ayrıca uygulanmaz, ancak takip

eden dönemlerin ücret zamlaİından yararlandırılırlar, hncak, bu uYgulama sebebiYle

sonradan işe alınan işçilerin ücretleri'hif nir şexiıde aynı nitelikteki kendinden kıdemli

işçilerin ücretini geçemez.

işbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinden itibaren kapsam

işyerlerine devreİ geleİek işçilerden, toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya

başlayanların fiili günlük ücretleri; ilk defa'işe alınacak işçinin işe giriş ücretinin

altında kalır ise toöü iş soiıeşmesinden yararlanma tarihini takiP eden aYbaŞından

geçerli olarak ,"r"rt 'gunıüt "ücretleri işÖ giriş ücretine yükseltilir, üstÜnde ise fiili

ğunlul< ücretini almaya devam eder,

MADDE 31 -FAaLA çALışMA VE Ücneri

Memleketin genel yararları ya da işin niteliği, üretimin artırılması gibi nedenlerle

bu toplu iş sözleşmesinde belirlenen günlük çaı,şma süresinin dışında fazla çalışma

yapılabilir.

a| Fazla çalışma süresi günde 3 saati geçemez,

b) Fazla çalışmanın toplamı ynda270 saatten fazlaolamaz.

c) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ya da daha az çalışılması

gereken işIerde fazla çalışma yapılamaz,

d)Birgündeyapılanfazlaçalışmasüresininbirsaattenazolmasıdurumunda
ücreti bir saat olarak ödenir.

e|Fazlaçalışmayapılacağıöncedenbilinenhallerdeişçiyazılıolarakhaberdar
edilir.-işçinin yirııİtaıeıji ÖımaoÖn fazla çalışma ücreti yerine izin kullandırılamaz,

f) Zorunlu nedenlerle yasal sürelerin üzerinde fazla çalışma yaPtırılmıŞsa, ücreti

de ödenecektir.

g) işçilere faz1a çalışma yaptırmada vasıf gerektiren işler dışında sıra yöntemi

uygulanır.

Bu toplu iş sözleşmesinde belirtilen haftalık çalışma saatlerinin üzerindeki her

tÜrlü çalış ma, fazla çalışma olup, her bir saat fizla çalışma için verilecek ücret,

normal çalışma ücretİnin"saat başİna düşen miktarının % 100 Yükseltilmesi suretiYle

ödenir.

MADDE 32 - HAFTA TATıLı VE ÜCRETı

a) işçilerin hafta tatili pazar günüdür |ıaft3 tatili günün_de ça|ıştırılan işçilere

ücretleri % 100 zamlı olarak ödenir.lçalışmadan hak ettiği dahil toplam 3)

Ancak bu günlerde normal gÜnlük çalışma süresini aşgn g9!§malar için işçiye,

her bir saat çalışr,q k"/ş,ı,gı ucöti, norma[ saat ücretinin % 200 zamlı (Toplam 3

saat) tutarı Odenirçf \.
/_ 
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b} Haftalık çalışmanın 5 gün üzerinden düzenlendiği işyerlerinde işÇilerin

Cumartesi günü çalıştırılmaları halinde işçilere ücretleri % 100 (Yüzdeyüz) zamlı

ödenir. (Örnek: i§çinln Cumartesi günü tam çalıştırılması halinde çalıştırılan her

Cumartesi günü için aylık istihkaklarına 2 yevmiye ilave edilir.)

MADDE 33 _ ULUsAL BAyRAM, GENEL TATiL cÜı.ıı_Enİ VE ÜcRETi

1- U|usal Bayram Günü
Ulusal Bayram 29 Ekim günüdür. 28 Ekim günü saat'13.00'ten itibaren baŞlar

ve 29 Ekim günü devam eder.

2- Resmi Bayram Gün|eri
a} 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
b) 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

c) 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

3) Dini Bayram Günleri
Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13,00'ten itibaren 3,5 gündür.
Kurban Bayraml; Arefe günü saat 13.00,ten itibaren 4,5 gündür.

41 1ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü,15
Temmuz Günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

Bu günlerde çalıştırılmayan işçilere bir iş karşılığı olmaksızın o günün normal
ücretleri tİm olarak ödenir. İşçilerin bu günlerde çalıştırılmaları halinde ise o güne ait

ücreti o/o 100 zamlı (toplam 3 yevmiye) o|arak ödenir.

Bu günlerde, günlük normal mesai saatlerini aşan çalışmalar için işçiye her bir

saat fazla çalışma karşılığı normal saat ücreti o/o 200 zamlı (Toplam 3 saat) olarak
ödenir.

MADDE 34 - ıLAVE TEDiYE VE iKRAMıYE

a) İşçilere 6772 sayılı Kanun esas|arına göre ilave tediye ödenir.

b) işçilere 6772 sayılı Kanuna göre verilmekte olan ilave tediyeler dışında ve 30
günlük ücretleri üzerinden yılda iki akdi ikramiye ödenir. Bu iki akdi ikramiyenin hak
edilmesind e de 6772 sayılı Kanundaki esaslar göz önünde tutulur.

c) Akdi ikramiyeler Mart ve Eylül aylarının 15 ile 20. günleri arasında ödenir.

MADDE 35 _ YoLLUK VE cÜıtppı_iKLER

Yolluk ve gündeiik|er konusunda tsütçe Kanunu ve Harcırah Kanunu hükümleri
uygulanır.

işveren, işçiyi, il sınırları içerisinde, asıl işyerinde çalışmakta iken başka bir
işyerine görevlendirmesi halinde, gidiş gelişi için bir araç temin eder veya gidiş
dönüş için bilet veya bedelini verir.
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SOSYAL YARDİMLAR

MADDE 36 - sosYAL YARDıM

işbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan sendika üyesi iŞÇilere, toPlu

iş sözleşmesinin bİrinci y,[,n,n birinci altı ayında 349,49 TL/AY, ikici altı aYında 363,47

TL/Ay sosyal yardım ödenir.

Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aYlarında

ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. Bu

uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım kuruş ve üzerindeki küsuratlar bir kuruŞa

taıİamlanacak, yarım kuİuşun altındaki küsuratlar dikkate alınmaYacaktır.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek

hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde

kıstelyevm yapılmaz.

işe yeni giren işçiler ile işten ayrılan işçilere bu yardım, o ay iÇinde ÇalıŞtıkları
süre ile orantılı olarak yapılır.

MADDE 37- YEMEK YARDıMı

işçilere 2000 kalori ve 3 kaptan az olmamak üzere öğlen yemeği verilir. Ancak,

ııerııanğı bir sebeple görev yapılan işyerinde yemek verilemediği takdirde VeYa

Ramazİn ayında 
'yemex 

yemeyen işçilere; perhizli olduğunu SGK mevzuatının

öngördüğü 
-hastan'elerden aldığı raporla belgeleyen işçİlere; iŞyerİnde Çıkan

yeİıexte-n faydalanmak istemediğinl, bunun yerine her takvim yılının baŞında yazlı
olarak bu maddede belirlenen yemek bedelini almak istediğini iŞverene bildiren

işçilere çalışılan günlere münhasİr kalmak kaydıyla sözleşmenin birinci Yılının birinci
jıİ, ay,no, İo,ı5 TL/Gün, ikinci altı ayında 11,18 TL/Gün yemek yardımı yapılır.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret

zammı oranında ve üĞretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygUlanacaktır. Bu

uygulama sonucu oluşacak yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir KuruŞa

tamamlanır, yartm Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Verilecek yemeğin kazan maliyeti yazıh yemek ücretiyle sınırlı değildir. Genel
tatil günlerinde çalıştİrılan işçilere ve yemek saatinde İşveren tarafından il hudutları

içeriJindeki işyeİlerihe görevli o|arak gönderilen işçilere yukarıda yazılı yemek bedeli
ödenir.

MADDE 38_ VAsıTA YARDıMı

a) İşbu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde Büyükşehir Belediyesi
statüsündeki illerİn, İl Merkezlerinde çalışan üyelere (münhasıran kadroları ll

Merkezinde olan üyeler); sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında her ay net

354,51_TL, ikinci altı ayında her ay net 368,69-TL Vasıta Yardımı ödenir. İş bu

sözleşmenin imza tarihinden sonra Büyükşehir Belediyesi statüsüne dahil olacak
illerde çalışanlara ise ilir; Büyükşehir Belediye statüsüne dahil olma tarihini takip
eden aybaşındanitif7rey' bu yardım ödenir.
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Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yı|ının birinci ve ikinci altı aYlarında ücret

zammıoranında ve ücİetin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uYgulanacaktır.

Bu uygulama sonucu oluşacaİyanm Kuryş ve üzerindeki değerler bir KuruŞa

tamamlanır, yarım Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz,

Bir ayı işan izin ile istirahat ha|lerinde bu ödeme yapılmaz.

b) Yukarıda sayılan yerler dışında çalışan üyelere; işbu maddenin (a)

bendindeki miktarın 2li,ü aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir.

MADDE 39_ EVLENME, DoĞUM VE öLÜM YARDıMı

A_ EVLENME YARDİMİ

işyerinde çalışan işçilerden sözleşmenin birinci yılının birinci altı aYında

evıenenlere 206,42'TL, ikİnci altı ayında evlenenlere 214,68 TL evlenme Yardımı
yapılır.

B- DOĞUM YARDİMİ

işyerinde çaIışan işçilerden sözleşmenin birinci yılının birinci altı aYında Çocuğu

ooganiira 1o3,19 fı, i(inci altı ayındaçocuğu doğanlara 107,32 TL doğum yardımı

yapılır.

c_ öı_ürvı yARDıMı

a) işyerinde çalışan işçinin sözleşmenin birinci yılının nringi altı ayında ölümü

halinde işçive 516,14 iı_, ırinci altı ayında ölümü ha|inde 536,79 TL,

b) işyerinde çalışan işçilerin, eş ve çocuklarının, bakmakla mükellef olduğu ana,

baba ve'iaroeşıeİinin soİıbşmenin nirinci yılının birinci altı aYında ölümü halinde

işçiye 3o9,75 TL, ikinci altı ayında ölümü halinde 322,14TL,

c) işçinin iş kazası sonucu sözleşmenin birinci yıIının birinci. altı aYında ölümü

halinde kanuni mirasçılarına 825,83 TL, ikinci altı ayında ölümü halinde 858,86 TL,

tutarında ölüm yardımı yapılır,

d) Bu ödemeler top1u iş sözleşmesinin ikinci yılının bİrİncİ ve İkinci altı aYlarında

ücret zammı oranında ve ücretin 2amlandığı tarih itibariyle artırılacak ve evlenme,

doğum veya ölüm olaylarının olduğu sözleşme dilimine tekabül eden tutar üzerinden

ödenecektir. Bu uyguİama sonucu oluşacak yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir

Kuruşa tamamlanır, yarım Kuruşun altındaki değer|er dikkate alınmaz,

MADDE 40 - DOĞAL AFET YARDİMİ

yangın, sel, deprem vb. afetlere uğrayan ve blı hali resmi belge ile tevsik eden

işçilere, o'iry,n toplu'iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı aYında olması halinde

İoa,+zıı_, İkinci altı ayında olması halinde 2'14,68 TL doğal afet yardımı YaPılır.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında üCret

zammı oranında ,e ucİ"tin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanacak ve doğal

afetin olduğu sözleşme dilimine tel<anUl eden tutar Üzerinden ödenecektir. Bu

uygulama ionucu bluşacak yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir KuruŞa

tjmamlanır, yarım W"ş# altındaki değerler dikkate alınmaz.
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MADDE 41 _ GıYıM YARDıMı

Sendika üyesi işçilere toplu iş sözleşmesinin birinci yılında ve Ekim aYında

235,01 TL|/ıl giyim yardımı yapılır.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılı için Ekim ayına kadar olan ücret

zammı uygulama tarihlerinde ücret zammI kadar artırılaırak uygulanacaktır. Bu

uygulama sonucu oluşacak yarım Kuruş ve üzerindelii değerler bir KuruŞa
tamamlanır, yar|m Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

MADDE 42 - KREş YARD|Mı

işveren, işyerlerinde çalışan işçilerin altı yaşına (Ana sınıfı kaydı yapılıncaya)
kadar-çocuklarİnın eğitilmesi ve bakılmasına katkı sağlamzık amacıyla ve belge ile

tevsik edilmek kaydıy|a her ay T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütçe uygulama
talimatında belirtilen miktarda ödeme yapar. Ancak, işvereııce sağlanan kreşlerden
yararlananlara bu yardım yapılmaz.

MADDE 43 _ SAĞLıK YARDıMı

işçinin Sosyal Güvenlik Mevzuatı uyarınca. Sağlık Hizmeti Sunucularından
istirahİİ alması halinde ücreti tam olarak ödenir. İşçiye istirahatli bulunduğu günler
için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici işgöremezlik ödeneği,
ödemeyi müteakip bir hafta içinde evrakı ile birlikte işverene ödenir.

Bu madde gereğince; Sosyal Güvenlik Kurumu'nca işçilere verilen iŞgöremezlik
ödeneği belirtiİen süre içinde işverene ödenmemesi durumunda, bu günler iÇin

işveren tarafından işçilere yapı|an ücret ödemesi tüm maliyeıt unsurları ile işÇilerin bir

sonraki aya ait istihkakından kesilir.

aölütu - vıı
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MADDE 44- DİsiPLiN KuRULU, FESİH VE iş oÜveııcrsi

Disiplin kurulu işveren vekili tarafından seçilecek 2 üye ile sendika tarafından
seçilecek 2 üyeden teşekkül eder. Kurul Başkanı işvereni temsi| eden üyeler
arjsından işveren vekilince atanır. Her kurul üyesinin bir oy hakkı vardır. Oylar eŞit

o|duğu takdirde Başkanın oyu çift sayılır.

Disiplin Kurulu'nun görevi, işyerinde uygulanan işyeri talimat ve nizamlarına,
işyeri disiplinine, urnumi ahlök ve adaba aykırı hareketleri ceızalandırmaktır.

DisipIin Kurulu'na işler, işveren tarafından intikal ettirilir. Disiplin Kurulu Başkanı
toplantı yeri, günü ve saatini üyelere 3 gün önceden bildirir. Bu bildiri üzerine Kurul,
katılan üyelerle toplanır ve kendisine tevdi edilen işleri ilk tııplantı tarihinden itibaren
15 gün içinde kararını verir.

Disiplin Kuruluna sevk edilen işçinin savunması a|ınır. Savunma her halükarda
yazılı olarak alınır._Apıcak, savunmasını vermekten imtinıı eden işçinin gıyabında
karar verilir. CereÇtiğiılde 15 günlük süreyi artırrnaya Disiplin KtıruIu yetkilidir,

l./
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işveren verilen cezayı işçi lehine değiştirebilir veya tamıamen kaldırabilir,

Disiplin Kurulunca verilecek cezalar, Sözleşmenin CEZ^ CETVELİ başlıklı

ekinde gösterilmiştir. Ceza cetvelinde olmayan fiil ve harekeıtlerin tesPiti ile bu fiil ve

r,areı<eĞrden dolayı cezayı gerektiren durumlarda disiplin kuırulu yetkilidir,

işten çıkarmalarda Disiplin Kurulu kararına karşılık ilgili iŞÇi, kararın tebliği

tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir,

işten çıkarmalarda itiraz, personel Genel Müdürü veya Genel Müdürün

belirleyeceği yardımcısının başkanlığında, Hufuk Hizmetlıeri Genel Müdürü veya

y"tırıı"noirJ."ği bir üye, personel Ge"nel Müdürlüğünde işÇilerle ilgili birimden Yetkili

bir üye ve personel Genel Müdürü tarafından seçilecek bir üye olmak üzere toPlam 4

ı.işiJln oluşacak kurulca karara bağlanır. Karar1ar Bakan ya da yetkilendireceği

makamın onayı ile yürürlüğe girer.

aöı_üıvı - vııı
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MADDE 45- TESiSLERDEN YARARLANMA VE KAMP

iı içınoe ı.C. Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzen|enen sPortif faaliYetlere

girişlerinöe bu sözleşme kapsamındaki işçilerden herhangi bir ücret ta.lep edilemez,

ivri", işveren r.ö. 
-cençli* 

ve Spor Biianlığına bağlı Spor Eğitim kuruluşları ve

ı<jmpıaröan işçileİin eş've ço.rklann,n nelirli bir orar] ve imkanlar dahilinde

yararlandırılmalarını temin eder.

MADDE 46 _ SpoRTlF FAALiyErı_en vE yARDIML,ı\şMA SAND1Ğı

işveren, işçi|er arasında sosyal dayanışmayı artırmak ve karşılıklı

yardımlaşmayı jigıamaı< için kurulmuş bulunan yardırnlaşma sandığını uygun

ğorecegi'ş"üı veiartlarda mali yönden destekler ve çalışanların spor yapmaları

sağlanır.

MADDE 47_ TARAFLAR|N işginı_iĞi

işyerini yaşatmak, istihdamı kolaylaştırmak ve artırmak amacıyla, çalışma
hayatımızı düzenleyen' mevzuatta esneXlll< sağlayacakı düzenlerneler gerektiği

konusunda taraf|ar mutabıktı rlar.

Bu nedenle taraflar, bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi iÇinde esneklik

konusunda birlikte çalışmayı planlı bir şekilde sürdüreceklerdir,

MADDE 4s- İHALEı_i işı_enoE ÇALIşAGAK işçİLER

Bu konuda meuz,,ıdİ, hükümleri uygulanır.
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MADDE - 49: Ex Öoervıg:

işçilere, müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek
kaydıyla, toplu iş sözleşmesinin birinci yılında yılda bir defa ı,,e Mayıs Ayında brüt 810
(Sekizyüzon) TL ek ödeme yapılacaktır.

Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl Mayıs Ayında ise, birinci yıl Mayıs
Ayından itibaren ikinci yıl Mayıs Ayına kadar gerçekleşııcek olan ücret zammı
oranlarında artırılarak uygulanacaktır.

Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz,
yarım kuruş ve üzeri kesirler bir kuruşa tamamlanır. Bu ö,Ceme yıl içinde çalışılan
süre ile orantılı olarak ödenir.

GEçİcı MADDE 1_ FARKLARı öDEME ZAMANı

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret
ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar işverenin bütçe imkanları göz önüne alınarak
gecikmeden ödenecektir.

GEçİcİ MADDE 2 _

Bu Toplu iş Sözleşmesinin Çalışma Süreleri başlıklı 17. maddesinde, İş ve
işyeri Değişikliği ve Nakil|er başlıklı 20. maddesinde ve Yemek Yardımı başlıklı 37.

maddesinin son paragrafında yapılan yeni düzenlemeler ile Evlenme, Doğum ve
Ölum Yardımı başlıklı 39. maddesi ve Doğal Afet Yardımı başlıklı 40. maddesinde
be|irlenen yeni miktarların ve EK-2 Ceza Cetvelinde yapılan düzen|emelerin
uygulamasına sözleşmenin imza tarihini takip eden aybaşından itibaren
başlanacaktır.

GEçİci MADDE 3 _

T C. Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve bağlı (10 no'lu işkolunda
faaliyet gösteren) işyerlerinde uygulanan 01.03.2017-28.02.',20'19 yürürlük süreli toplu
iş söz|eşmesinin kapsamında olan işyerlerinden 703 say lı KHK düzenlemelerine
istinaden Bakanlık teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler nedeni ile iş bu
toplu iş sözleşmesinin kapsamında tadat edilmeyen işyeırlerinde görevlendirilmiş
bulunan Tez-Koop-İş Sendikasına üye işçiler bu toplu iş sözleşmesinden
yararlanırlar.

GEçİci MADDE 4 _
İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işç;ilerin iş sözleşmelerinde

belirtilen veya işyerleı"inde görevlendirildikleri işleı" ile ilgili görev tanımlarına yöneiik
çalışmalar; işveren ve tarafların temsilcilerinden oluşturulacak komisyon marifetiyle
en kısa sürede tamamlanır ve bir protokol ile topiu iş sözleşrnesine eklenir.

İşbu toplu iş sözleşmesi 49 Asıl ve 4 Geçici Madcle, EK - 1

GiYiM EŞYALARL CETVEL|, EK 2- CEZA CETVEL|,nden
taraflar ca1 a, l O .ZY| O ty'rirı i nOe tanzim ve i mza ed i l m işti r.
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(EK-2)
pisipı-iıı suç vr crze cervr,ı_i

IŞÇILERIN RIAYETLE MUKELLEF
OLDUGU HUSUSLAR

irrr.q.n ,E\,T\{ IYE X:ESIM I IŞTEN
ÇtKARMA

1 2 J 6 9

1 - Iş esnasında gerek kendileri ve gerekse
arkadaşları için tehlike teşkil edecek her türlü ihmal
ve dikkatsizliklerde bulunmak.

X X X X X X

2- Işyerlerinde gördükleri tehlikeli herhangi bir
halden ve alet veya ınakinelerdeki noksan ve
arıza|ardan hemen en yakın amiri veya ilgilileri
haberdar etmeırrek.

X X X X X X

3- Her ne surette o]ursa olsun işyerinde yangına
sebebiyet verecek hareketlerde bulunmak, yangln
başlangıcı veya yangln vukuunda keyfiyeti itfaiyeye
ve ilgililere haber vermekle beraber bu konuda
emirlerde beliıtilen şekilde hareket etmemek.

X X X X X X

4-İşyerinde arkadaşların ın kazay a uğraması,
hastalanması veya bayılması halinde en yakın
amirine bildirmemek.

X X X X X X X

5- Gerek kendilerinin ve gerekse işyerinin
temizliğine riayet etmemek.

X X X X

6- Yerlere tükürmek, sümkürmek, havayı
sıhhati bozacak şeyleri yerlere atmak
surette olursa olsun işyerini kirletmek.

Ve
ve her ne

X X X X

'/- Iş emniyeti ve işçi sağlığının korunması
bakımından mer'i mevzuat ile bu konuda alınmış
veya alınacak ve yazılı olarak kendilerine
duyurulmuş ve duyurulacak bütün karar, tedbir ve
emirlere harfiyen riayet etmemek.

X X

8- İşçilerin sağlığını korumak ve iş emniyeti
nizamnamesi hükümleri gereğince servislere
verilecek koruma levazımınr giymemek veya
kullanmamak.

X X X X X X

9- Iş hayatı ile ilgili kanun, nizamname ve karaıname
ile bu toplu sözleşmede yazılı olan hususlar ve
I(anun, nizamname ve talimatname hükümlerine
uygun olarak işvererı tarafindan tebliğ ve ilan
edilecek emirlere avkırı hareket etmek.

X X X X X X X

10- Puantaj veya çalışma belgeleri üzerinde
tahribat yapmak

X X X X

l1- Amirlere karşı nezaket ve terbiye kaideleri ile
telif edilıneyecek tavür ve hareketlerde bulunmak, iş
arkadaşları ile işyerinin disiplin ve ahengi bozacak
şekilde geçimsizlik yapmak.

Y X X X X Y X

l2- İş saatleri esnasında iş arkadaşlarını her ne

şekilde olursa olsun fuzuli yere meşgul etmek ve
şakalaşmak.

X X ,)(

13- Vazifesiıri ifada kayıtsızlık ve iırtizamsızlığı
imtiyaz haline setirmek.

X X X X X

14- Kendisine verilen işi sebepsiz yere
geciktinnek verilen işten başka işlerle meşgul
olnıak. /

X X X X X X

I
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l5- Işin yapılmasında amirlerine veya
kendisi ile birlikte çalışanlara zorluk gösterınek.

X

l6-Işe muntazam deyam etmemek. X
17-Işverence belirlenen usullere göre fazla mesaiyi
zamanında yapmamak.
18-Iş saati bitiıninden izinsiz olarak işi terketmek. X
l9- Iş saatinde özel işler yapmak. X
20-Iş saatlerinde izinsiz olarak başka kısım ve
servislere gitmek veyaziyaretçi kabul etmek.

X

21-Iş saatlerinde etrafinı rahatsız edecek şekilde
bağırarak konuşmak veya şarkı söylemek, ıslık
çalmak, kitap, gazete, mecmua vs. okumak.

X

22- lş saatinde uyumak. (Bekçi ve kalorifercilerde
ceza yevmiye kesiminden başlıyarak 1 misli
aıtırılarak verilir.)

X

23- Arkadaşları ve öğrenciler hakkında yalan
veya yanlış,mesnetsiz ihbar ve şikayetlerde
bulunmak.
24- Iffet, edep ve ahlak ile örf ve adete aykırı
hareketlerde bulunmak.
25-Işverene ait malzeme, kırtasiye vs.'yi israf
etmek.

X

26-Işyerinde mevcut, alet, ma|zeme veya
şahısların maruz kaldıkları tehlike karşısında
gereken tedbirin alınmasına yardım etmemek.

Y

21-Zaruret olmadıkça iş münasebetlerinde ve şahsi
işlerdemercitecavüzünde bulunmak.

X

28-Çöpleri veya faydalı imalat artık]arını
işverenin gösterdiği yerlerden başka yerlere
dökmek.

X

29-Verildiği taktirde tanıtma kartını işyerinde
daimi olarak yakasına takmamak.

X

30-Şahsi nakil vasıtasını işverenin göstereceği
yerlere park etmemek.

X

31-Işverene ait malzeme, makina ve araçları yazılı
müsaade almadan dışarı çıkartmak veya özel
işlerinde kullanmak.
32-Işyerinde işçilik şeref ve haysiyetini kıracak,
terbiye ve nezaketle kabili telif olmayacak
hareketlerde bulunmak, iş saati içinde ve dışında
iş yerinde kumar oynamak veya oynatmak.

X

33-Hastalığı doktor raporu ile sabit olmadığı halde
lebql. ederek iş yapmaktan kaçınmak.

X

34-Idarece kendisine verilen naki1 vasıtasını
görev emri olnıadan veya görev emri mahalli
dışında özel maksatla kullaıınrak.
35-1şçinin işvereırin veya vekilinin idare veya
mtilkiyeti altında bulunan yerlerde ikaırıet ettiği
taktirde, yaşayış iarzınfil o yerin adap ve erkanına
qygun veya ahlak bakımından düzgün olııaması.

X

36-Izinsiz ve özürsüz göreve geç gelmek (3'üncü
tekeırürden sonra işyeri amiri işçiyi işbaşı
yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. İşbaşı
yaptıımazsa ayrtca o güne ait ücreti ile ilk hafta
tatili ücreti ödeırmez) ,,, /

X

l

LJV-

X X X X

X X X X X
X X X X X

X X X X X
X X X X X
X X X X X

X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X Y X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X Y

X X X
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37-1ş esnasında siyasi propaganda yapmak veya
siyasi parti faaliyetlerine açıktan veya fiilen
katılmak.
3 8-Hırsızlığa teşebbüs etmek.

Ceza cetvelinde yer almayan hususlarda ve Toplu İş Sözleşmesinde beliıtilen diğer
hususlara riayet edilmediği a|ıvaldq fiil ve hareketin mahiyetine göre benzeri olan'cezalle
cezalandırı]ır. ı iLl l,,1 ıi i\ı., ilfi , .,,, il ,,i,.
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