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………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :Hatay Valiliği İl Milili Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2015 tarih ve 1976240 sayılı
yazısı.

İlgi yazı gereği,Belediyelerde istihdam fazlası iken 6360 sayılı kanun ile
Müdürlüğümüze devredilen ve İlçemize bağlı okullarda görev yapmakta olan daimi işçilerin
özlük ve mali haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle,

Söz konusu toplu iş sözleşmesinin ilgili maddelerine göre; yevmiye, ikramiye, sosyal
yardım, yemek yardımı, vasıta yardımı ve giyim yardımları fiilen çalışılan gün sayısı
hesabına göre ödeneceğinden daimi işçilerden her ay günlük devam çizelgesi alınması
gerekmektedir.

Buna göre 15 Şubat-14 Mart 2015 döneminden başlamak üzere ilçenizde görev
yapmakta olan tüm daimi işçilerin günlük devam çizelgelerinin tanzim edilerek en geç takip
eden ayın 1-4. günleri arasında Müdürlüğümüze resmi (günlük devam çizelgesi, izin ve rapor
belgeleri imzalı ve mühürlü ) olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve günlük devam çizelgelerinin aksatılmadan düzenli olarak gönderilmesi
hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M.Erdal CERİTLİOĞLU
Müdür a.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

EKLERİ :
1-Puantaj Örneği (2 Adet)
2- Toplu İş Sözleşmesi ( 26 Sayfa)
3-İzin Dilekçe Örneği

DAĞITIM:
Daimi İşçi Kadrosu Bulunan Okullara



İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sokak- Antakya/HATAY Ayrıntılı bilgi için: M.ALKAN Şef
Http : www.hatay-meb.gov.tr Tlf : 0326- 227 6868
E-posta : hataymem@meb.gov.tr Faks: :(0326) 227 69 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3548-e8c7-3311-a2f0-4bbf kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
HATAY VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 79884513/903.99/1976240 23/02/2015
Konu: Günlük Devam Çizelgeleri

………………….KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Belediyelerde istihdam fazlası iken 6360 sayılı kanun ile Müdürlüğümüze devredilen
ve halen çeşitli ilçelerde ve merkeze bağlı okullarda görev yapmakta olan daimi işçilerin
özlük ve mali haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle,

Söz konusu toplu iş sözleşmesinin ilgili maddelerine göre; yevmiye, ikramiye, sosyal
yardım, yemek yardımı, vasıta yardımı ve giyim yardımları fiilen çalışılan gün sayısı
hesabına göre ödeneceğinden daimi işçilerden her ay günlük devam çizelgesi alınması
gerekmektedir.

Buna göre 15 Şubat-14 Mart 2015 döneminden başlamak üzere ilçenizde görev
yapmakta olan tüm daimi işçilerin günlük devam çizelgelerinin tanzim edilerek en geç takip
eden ayın 1-4. günleri arasında Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesine resmi (günlük
devam çizelgesi, izin ve rapor belgeleri imzalı ve mühürlü ) olarak gönderilmesi
gerekmektedir.

Bilgi ve günlük devam çizelgelerinin aksatılmadan düzenli olarak gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EKLERİ :
1-Puantaj Örneği (2 Adet)
2- Toplu İş Sözleşmesi ( 26 Sayfa)

DAĞITIM :
Altınözü, Antakya, Defne, Hassa,
Samandağ ve Yayladağı İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
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NOT: İşçi İşyerine Ait Lojmanda  mı  

          İkamet Ediyor?  
/HAYIR 

                                                                                                                                                                      
AÇIKLAMA :    

1- Devam Çizelgeleri işçilere ödenecek ilgili ay maaşının hesabında değerlendirileceğinden  en geç ertesi ayın 1-4. günleri arasında Hatay İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümüne elden teslim edilecektir. 

2- İşçi (İMZA**) Bölümünü Günlük Olarak İmzalayacaktır. Devam Çizelgesi doldurulurken işçi yıllık izin, raporlu v.b. nedenlerle görevi 
başında değilse; (İMZA**) Bölümüne  “YILLIK İZİNLİ,  RAPORLU, AYLIKSIZ İZİNLİ, v.b. “ gibi açıklamalar yazılacaktır. İzin ve 
Rapor Belgesi Çizelge Ekinde Gönderilecektir. Ayın 4. gününden sonra izin/rapor alanlar bir sonraki ayın puantajına eklenecektir.  

3- Devam Çizelgesi Okul/Kurum Müdürü tarafından imza ve onay edilecektir. 
4-  (*) Görevi (Fiilen Yaptığı İş) Bölümüne; İşçinin Fiilen Yapmış Olduğu İş ; TEMİZLİK İŞİ, BÜRO İŞİ, ŞOFÖR, SEKRETER, GECE 

BEKÇİSİ, v.b. net ifadeler yazılacaktır. 
5- İşçinin Haftalık Çalışma Saati 45 Saat’dir.  Bu nedenle CUMARTESİ, PAZAR, ULUSAL BAYRAM, GENEL TATİL, V.B. TATİL 

GÜNLERİNDE   işçilerin kesinlikle çalıştırılmaması Gerekmektedir. 
6- “İşçi İş Yerine Ait Lojmanda İkamet Ediyor İse (Vasıta İle Gidiş Geliş İmkanı Olmayan) NOT: Kısmına EVET/HAYIR Seçeneğini   

 İşaretlenmesi Zorunludur. Ayrıca Lojman Giriş/Çıkış Tutanakları da İlgili ayın Devam Çizelgelerine Eklenecektir.  
7- İşçiler Maaşlarını ilgili ayın 15’günü ile takip eden ayın 14. Günü arası  çalışmış oldukları maaşlarını takip eden ayın 15. günü aldıklarından 

Devam Çizelgesinin de  ilgili ayın 15 günü ile takip eden ayın 14. günleri arası için tanzim edilecektir. 
8- Devam Çizelgesini Usulüne Uygun Olarak Tanzim Etmeyen/Yanlış Beyanda Bulunanlar Hakkında Yasal İşlem Yapılacaktır. 
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sözLEşMENiN  AMAcı
MADDE  1:

Bu  işIetme  Toplu  iş _Sözleşmesi,nin 
amacı,  iş sözleşmesinin  yapılması,  muhtevası,

yürütümü  ve sona  ermesi  iıö  iıgiıi  r,r.r* ]aİ,  düzenlemek,  işyerihde  düzenli  ve  verim| i  ÇalıŞ maYı

sağ lamak,  üretimi  artırmak,  işverenin  ve  i,sçiıerin  hakve  menfaatlerini  dengelemek,  karŞ llıklı  iYi

niyet ve  güvenle  i,s'naİ,§ıni  sağ lamak,'t lraflar  aı:asında  doğ abilecek  farklılıkları  uzlastırıcı

yollarla  çözümlemektir.

TARAFLAR  VE TANİMLAR
MADDE  2:

Bu  toplu  iş  sözleşmesinin  tarafları  T.C.  Milli  Eğ itim  Bakanlığ ı'nın  üYesi  bulunduğ u,^ u.TY

işıetmelli  Lşverenleri  Sendikası  (KAMU    iş)  ile  Türkiye  KooPeratif  ,Ticaret  ve Büro  lŞ Çileri

Sendikası  (KOOPIŞ )  dır.

Bu  Toplu  İş Sözleşmesi  metni  iç_inde,

a)  T.Ö.  ıı,ıiİıi  r5itlm  Bakanlığ ı  "| şVEREN",

b)  İşveren  adına  hareket  eden  işin,  işyerinin  ve  işletmenin  yönetiminde  görev  alan  kiŞ iler

"işVEREN  VEKlLı".

c) Kamu  işletmeleri  işverenleri  Sendikası  (KAMUiş),işvenrııı  SENDlKASı",

d) Türkiye  Kooperatif,  Ticaret  ve  Büro  işçileri  Sendikası  (KooP_ış)  ,işçi  srııoiKASı",

e) T.C.  Milli  Eğ itim  Bakanlığ ına  bağ lı  Merkez  ve  Taşra  Teşkilatla,rı,,q.?f9j3] "un  Ticaret,

Büro,Eğ itim  ve  cuzeıbanatlar  (,1O İo'lu)  iş[ olunda  faaliyet  gösteren  iŞ Yerleri  'lŞ YERI",

f)  (e)  fıkrasındaki  işyerlerinde  4857  sayılı  kanuna  göre  bir  iş sözleŞ mesine  dayanarak

çaI ışanlar  "| Ş Ç| ",

g)  (e)  fıkrasındaki  işyerlerinde  çalışan  Koop_iş  üyesi  işçi| er  "ÜyE",

h)  Bu  İşletme  Toplu  İş Sözleşmesi  "SÖZLEŞ ME',

diye  ad!and  ırılm  ışIard  ır.

sözLEşMENlN  KApsAMı  vE vARARLANMA
MADDE  3:

Bu  Söz| eşme,  T.C.  Milli  Eğ itim  Bakanlığ ına  bağ lı  Merkezve  Taşra  Teşkilatlarıng3.y9'

alan  Ticaret,  Büro,  İoiti*   ve Güzğ ı  Sanatlar  (1b  no'lu)  işkolunda  sözleşmenin  imzası  tarihinde

iuiııv"t  gösteren  nıi| tı"n  İşyerlerini  ve  bu  işyerlerinde  çalışin  taraf  Sendika  üYesi  iŞ Çileri  kaPsar,

Sözlesmenin  imzası  tarihinde  sendika  üyesi  bulunanlar  yürÜrlük  tarihinden,  imza

tarihinden  sonra  üye  olanlar  üyeliklerinin  sendikaca  işverene  bildirilme  tarihinden  it ibaren

sözleşmeden  yararlan  ırlar.

Toplu  İş Sözleşmesinin  imza  tarihi

* ona er"n üyÖ  işçiler,  iş sözleşmelerinin
yararlanırlar.

ile yürürlük
sona  erdiğ i

başlangıç tarihi  arasında  iş sözleşmesi
u iş sözlesmesinden

qrl'{ $
tarihe
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Üy"oImayanlarınyararlanmalarıhakkında6356sayılı
SözleşmÖsi  Kanunu  hükümleri  uygulanır,

Sendikalar  ve Toplu  İş Sözleşmesi  Kanunu  kapsamındaki

sözleşmesı  görüşmelerine 
'işvereni  temsilen  katılanlar  bu

yaraılanamazlar,

Sendikalar  ve  Toplu is

isveren  vekilleri  ile  toplu  iş

tbplu  iş  sözleşmesinden

Toplu  iş sözlesmesinde  aksi  belirtilmedikçe  iş sözleşmeleri  toplu  iş sözleşmesine  aykırı

oıamaz.  iş  ,orı"şii,"i"iinil"öil 
iş 

sozıeşmesine.  ayk,r,  hükümlerinin  Yerini  toP.u  iŞ

sözIesmesindeki  hükffi; ;   aı,r.Topır'işrtı= ıöşresinde  iş sözleşmelerine  aYkırı  hükümlerin

ili,,; il,;= .; ,# ; ; ; ; '; iş,trı"şr"sihin  işçi yararina  olan  hükümleri  geÇerlidir.

SonaerentopluişsözleşmesininişsözleşmesineilişkinhÜkümleriyenisiyÜrürlüğ e
girinceye  kadar  iş sozleşmbsi  hükmü  olarak  devam  eder,

SENDiKA  AİDATLARİ
MADDE  5:

İşveren,  sendikanın  yazılı  isteğ i.,",,111,1  l: : ,§: :_k,üye 
işçilerin  listesini  vermesi  üzerine,

yasal  üyeliı<   ve oayanİşma'aidatlarırıı  | ıeil9r,  ya9acağ ı  üciet  6cemesinden  kesip,  Sendikanın

göstereceğ i  aanı< a,hesbb,n"  en geç  oo  öun  içinoe  yatırır.  isverenin  alt YaPı  imkanlarının  aidat

kesilen  üyelerin  listesini  Sendikiya  göıidermeye  uygun  oimas'  halinde'  aidat  kesinti  I istesi

Sendikaya  gönderilir.

SENDİKA  TEMSİLCiLERİ
MADDE  6:

işyeri  Sendika  ternsilcilerinin  atanması  ve  görevleri  konusunda  yasa  hüküı'nleri  uYgulanır,

Ancak kapsam  işyerlerinin  tamamında  atanacai  temsilci  sayısı  baştemsilciler  döhil  250,nin

üzerinde  olamaz.  Taraf  sendikaca  niİJen  çok  temsilci  atanan  yerlerde  temsilcilerin  arasından

biri baştemsilci  olarak  atanabilir.  atanan  vÖ görevden  alınan  temsilci  veya  baŞ   temsilci  listesi

sendikaca  işverene  gönderilir.

işyeri sendika  temsilcileri,  yürürlükteki  mevzuat  ve  Toplu  İş Sözleşmesinin  diğ er

maddelerinde  kendilerine  verilen  gor"rl"rinin  yanında  işyerindeki  sendika  üyesi  iŞ Çilerin  yasal

temsilcisi  ve  sözcüsü  olup,  görev  ve  yetkileri  aşağ ıda  belirtilmiştir,

a)  işyerinde,  üyeler  ve  işveren  arasında  işbirliğ i  ve çalışma  barışını  sağ lamak,

b) Üyeler  tarafından  yapılan  talep  v9 şiköyetleri  tetkik  ederek,  makul  olmaYan  taleP  ve

şikayetteice  ıiyeyl  iı.na  ederek,'tenoi  tatdirine  göie  makul  bulduğ u  talep ve  şiköyetleri  isverene

intikal  ettirmek,

c)  Üyeler  ile  işveren  arasında  çıkacak  uyuşmazlıkların  dostça  çözümlenmesine

çalısmak,

d)  Sözleşmenin  uygulanması  ile  ilgili  konularda  çıkabilecek  uYuŞ mazlıkların  Çözüm

yollarını  bulmak  ve  gereXirs6  konry,  sendikaya  ve  isverene  intikal  ettirmek,

sozLEşM
MADDE  4:

eıııı.ı  rıüxıvıü

e) Kanuna  aykırı  teşebbüs  ve  davranışları  kendi  yetkileri  dÖhilinde  önlemeYe  ÇaI ıŞ mak  ve

kanu  na  İyl< ı  rı  teşebbüs  ve'davran  ışlarda  bulun  mamak,

\\ )F
i

\
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0  sözleşmenin  eksiksiz  ve aksaksız  uygulanmasını  sağ lamak,  işyeri  sendika

temsilcilerinin  görevidir.

işyeri  sendika  temsilcileri  lüzum  gördükleri  zamanda  veya  belli  zamanlarda  iŞ Yeri  ile  ilgili

konuları  görüşüp  ı< arara  varmak  t lr"rJ  işv"rinde  yetki.i 
,olan 

isveren  temsilcileri  ile  toPlantı

yaparlar.  au  topıanii  tarafların  gerek  göroü"ğ ü  gtın  ve  saatte  yağ ılır,  Görüşmelerin  gündemi  ve

alınan  kararlar  üç  nüsha  tutaiakla  t"rp,i""oiiir.  Tutanağ ın  bir nüshası  işveren  vekiline,  bir

nüshası  sendika  şube başkanlığ ına,  oiİ  ,lıisnaİı  da  işyeriİ"nJiı.u  baş  temsilcisine  verilir,  iŞ Yeri

sendika  baş  temsilcisine  lerilen  nüsha  iendika  temiiıciıiı<   odasında  muhafaza  edilir,  periyodik

toplantılar  dışında  lüzumlu  hallerde  yapllacak  toplantılarda  da  aynı  uygu| ama  yapılır,

Temsilciler,  temsilcilik  görevlerini  iş saatleri  .dışında  veya  işveren ya da  işveren

vekilinden  izin almJ; il,ri;   ğ  saatıeri  içinoe  gerçekle,stirirler.  Bu g6revleri  dolayısıyla  asıl

islerini  aksatamazlar.

SENDİKAL  TEMINATLAR
MADDE  7:

A  İşçi  kuruluşu  yöneticiliğ inin  güvencesi

işçi  kuruluşunda  yönetici  olduğ u  için  çaI ıştığ ı  .işyerinden 
ayrılan  iŞ Çinin.  iŞ  sözleŞ mesi

askıda  (alır.  yönetici'  oiı"ii"  lşĞ n  ,vrilJıgİ  tar'ıııte'  işsöilesmesini  bildirim  süresine  uYmaksızın

veya sözleşme  surJsinin  oitiri.,ini  oeı< ıem"eı< iizin  febheder  ve kıdem  tazminatına  hak kazanır,

yönetici,  yöneticilik  .ür"rı  içerisindJ"i,s 
'ioiıeşmesini 

feshederse  kıdem  tazminatı  fesih

tarihindeki  emsal  ücret  üzerinden  hesaplanır,

iş sözleşmesi  askıya  alınan  yönetici;   sendikanın  tüzel  kişiliğ inin  s_ona.  9!T9"j_  i"_gT:
glrmemtjı(,  venibenseçı; ; ; ;k 

'"yd 

kenoi  isteğ i  ile çekiimek  suretiYle  görevinin  Sona  ermesl

hdlinde,  sona  erme  taiihinden  it ibiren  bir ay  iğ nde  byrıldığ ı  işyerinde.  iŞ e  .baslatılmak 
üzere

isverene  başvurabiir'i.u"i"n,  triep  trrİnlncen  it ioaren  di, Jy"içiriÜ"  n, xişi"ri  o hndaki  Ş artlarla

eski  islerlne  veva 
"rı.i 

işl"i,""  ,vgln  oiİ  Jİğ e,  işe başlatmak  zorundad;r.  Bu  kiŞ iler  süresi  iÇinde

İş;H,si3i  iiliğ ,  trı.oirb",  iş  sö2ieşmeıeri  işveience  feshediımiş  sayılır,

yukarıda  sayılan  nedenler  dlşında  yöneticilik.görevi.so!a,  eren  sendi!?  vöneticisine  ise

basvuruları  halinde'işVeren  tarafından  k,d; ,  tazminatiödenir.  Ödenecektazminatın  hesabında,

irlÜffi"  ; rıö',iriĞ ;ü; ; ; ;   ğ tı,  öpuı"qe  nuıunouruıur  ve  fesih  anında  emsalleri  iÇin  geÇerli  olan

ff; i"; ; iğ ",  nuı.ırr, 
"rrl 

rj,n,r.  işçinin  iş kanunlarından  doğ an  hakları  saklıdır,

B  İşyeri  sendika  temsilciliğ inin  güvencesi

işveren,  isyeri  sendika  temsilcilerinin  i.ş.söz| eşmelerini  haklı  bir  neden  olmadıkÇa  ve

nedenini  yazılı  olarak  açık  ve kesin  ş;kilJ;   belirtmedi(çe  feshedemez.  Fesih  bildiriminin  tebliğ i

tarihinden  it ibaren  n,r  r,iiçinJ",  i"* siıci  veya  üyesi  buluhduğ u  sendika  dava açabilir,

Dava  basit  yargılama  usulüne  göre  sonuçlandırılır.  Mahkemece  verilen  kararln  temYizi

h6linde  Yargıtay  kesin  olarak  karar  verir,

Temsilcinin  ise  iadesine  karar  verilirse  fesih  geçersiz  sayılarak  temsilcilik  süresini

aşmamak  kaydıyla  tĞ iıj"trnn,'lı" 
'[ "İ"r,n 

tesinıe_şme  t irirıi  arasındaki  ücret  ve diğ er  hakları

ödenir.  Kararın  ke; in6;; ; ; inJ"n  it inaÖn  aİtİİş  ga.jhü  içinde  temsi| cinin  işe başvurma.sı.Ş artıYla,

altı  iş  günü  içinde  ise  daşlatılmaması  naıİnoe,  İş"ilişkisİnin  devam  ettiğ i  kabul  edilerek  ücreti  ve

diğ er  hakı"r,  t"rriliıii  tü; ; ; i; iJto"n.eye  'devam  edilir.  Bu  hüküm  Yeniden  temsilciliğ e

atanma  hölinde  de uygulanır.
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Bu madde  hükümleri  işyerinde  çalışmaya  devam  eden  yöneticiler  hakkında  da uygulanır,

C  Sendika  özgürlüğ ünün  güvencesi

işçilerin  işe alınmaları;   belli bir sendikaya  girmeleri  veya  girmemeIeri,  belli  bir

sendikadaki  üyeliğ i  sürdürmeleri  veya  ı;v"ıxi".  ğ lımöıeri  veya  herhangi  bir sendikaya  üye

oümaları  veya  Ölmİmaları  şartına  bağ lı  tutulamaz,

işveren,  bir sendikaya  üye  olan  işçilerle  sendika  üyesi  olmayan  işçiler  veya  ayrı

sendikalara  üye olan  işçiler  ur".,njr,'  .Ğ j;ş; .?  şr.tı"r,  veya  ÇalıŞ tırmaya  son  verilmesi

bakımından  herhangi  bir ayrım  yrp^ * ^ i.  Ücret,  ikrahiye,  prim  ve  paraya  ilişkin  sosyal  yardım

l< onularınCa  toplu  iş sözteşmesi  hükümleri  saklıdır,

işçiler,  sendikaya  üye  olmalarl  veya  olmamalarl,  iş saatleri  dışında  veya  isverenin  izni  ile

is  saatleri  içinde  işçi  kuruluşların,n'Jriiiv"tıeri19  katılmaları  veya  sendikal  faaliyette

İİ,ıĞ r] ij i,no'an  ooıaüiişt"n  çıkdrılamaz  veya  farklı  işleme  tabitutulamaz,

isverenin  fesih  dışında.  yukarıdaki  fıkralara  aykırı".hareket  etmesi  hölinde  iŞ Çinin  bir  Yıllık

ücret  tutarından  azolmarhak  üiere  sendikal  tazminata  hükmedilir,

SendikalbirnedenleişsözleşmesininfeshihÖlinde.iş9i,19?1| ?yl1,15un,nunlB,20ve
21  incimadde  hükümlerine  göre  oara 

"İrc 
naı< Lına  sahiptir.  [ Ş  sözleŞ rnesinin  sendikal  nedenle

feshedildiğ inin  tespit  edilmesi  rralinoe,  ?s57  sayılı  kanunun'21  inii  maddesine  göre  işçinin

basvurusu,  işvereiin  işe başlatm.as.ı  veya  başlatmaması  sartına  bağ lı  olmaksızın  sendikal

tazminata  xara* eriiii.  An"ir  işçinin  işe o'aşıatııriıaması  höI inde,  aYrtca  4857_saYılı  Kanunun  21

inci maddesinin  oirİncİ  t,ı< rjs,nöİ  beli* ilen  thzminata  hükmedilmez.  işçinin  4857  saYılı Kanunun

; rk"; i; ;kinİı< timıerine  göre  dava açmaması  ayrıca  sendikal  tazminat  talebini  engellemez,

is sözlesmesinin  sendikal  nedenle  feshedildiğ i  iddiası  ile aÇılacak  davada,  feshin

neoeninİiJpŞ 'Ş Ü'ı.rırıt,ırğ ü  işverene  aiİtİİ.  iesnın  işverönin  ileri sürdüğ ü  nedene  daYanmadığ ını

iool, 
"J"n'işçi 

jtesrıin  seioiı.bı  nedene  dayand  ığ ını  ispa1a  yükümlüdür,

Fesih  dışında  işverenin  sendikal  ayrımcılık 
.. 
yaptığ ı  iddiasını  iŞ ei  isPat  etmekle

vuı< ümıııJür.  nncbı<   iŞ çi  s'endikal  ayrımCılıı<   yapİıoıgını  g.üğ ıü  biğ imde  gösteren  bir  durumu  ortaYa

'kovOuOrnOa,  işveren'  davranısın  ın hedenini  ispat  etmekle  yükümlü  olur,

YukarıdakihÜkümlereaykırlolantopluişsözleşmesiveişsözleşmesihükümleri
geçersizdir.

işçinin  iş  kanunları  ve  diğ er  kanunlara  göre  sahip  olduğ u  hakları  saklıdır,

iı_aı.ı  rRrırAsı  VE  TEMslLci  oDASı
MADDE  8:

Fii| en  eğ itim  ve öğ retim  yapllan  işyerleri  dışında  kalan  ve  temsiIci  atanmasına  esas

alınan  işyerlerinde;  işçiıeri"n  göreoiıecekleri'yerlere  yeteri  kadar  camlı  ve  kilit li  ilan  tahtası  konur,

Bildiri  vöya  bültenİÖrÖÖ  v"r  İlan  konulardan  doğ acak  soruı'nluluk  sendikaYa  aittir,

işveren,  isyeri  sendika  temsilcilerine  belge,  evrak  ve  kayıtlarını  muhafaza  edebilmeleri  ve

çalısmalarını  t< oıa'ylaşİ,İmrıan  için  fiilen  eğ itimve  ö_ğ retim  yapılan  iŞ Yerleri  dıŞ ında  kalan  ve  il

geneli  veya  işletme  merkezinde  top1amso  iıe,l0b  arasında  işçi.sayısı  olanlara  imkÖnlar

ölçüsünde;  iı geneiiVey,  işı"t* "  ,erkezinde  toplam 
,1oO'ün  üzerinde  iŞ _Çi  sayısı  olan  iŞ yerlerinin

merkez  biriminde,  ,"İk",  biriminde  uygrn  yer  olmaması  halinde  bağ lı  birimlerin  birinde  oda

tahsis  eder.

Temsilcilik  odasına  haiz  olunan  yerlerde  görevli  Baştemsi| ciler,  i,sbu.  sözleŞ menin

Sendikal  izinler  maddesinde  yer  alanÖaşterİiı"i  izinİürelerini  o/osO  artırımlı  olbrak  kullanır, 
a+t  S f  E/  W,^ rf
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sENDiKAL  iziııı_en
MADDE  9:

1_ Sendika  Baştemsilcisi  ve  işyeri  sendika  temsilcilerine  asıl  iş| erini  a.ksatmamak  ve  iŞ

disiplinine  aykırı  olmamak  şartıyla  te_msilcilik  görevinin  gerektirdiğ i  faaliYet| erde  bulunabilmeleri

için'işverenin  izni  ile  aşağ ıda  yazılı  sürelerde  izin  verilir.

A   BASTEMS| LCI   lZNl:

O1  50  işçi  çalıştırılan  işyerinde

51 200  işçi  çalıştırılan  işyerinde

2O1  5O0  işçi  çalıştırılan  işyerinde.

500'den  fazla  işçi çalıstırılan  işyerinde

4 saat
6 saat
8 saat

1 0 saat

Baştemsilci  gündüz  vardiyasında  çalıştırılır.  .Baştemsilcinin 
izin, 

_süresini 
iŞ Yerinde

geçirmesi  asıldır.  n"ncax,  Sendiki  Merkezi  vöya  şubesinin  işverene  yapacağ ı  yazılı  veya

sonradan  yazıylaooonıuhrk  koşulu  ile sözlü çjğ rısi  üzerine  bu  süreyi  çağ rı yapılan  yerde  de

geçirebilir.

e   reruüsİLcİ  İzı.ıİ:

il qenelindekiveva  işletme  merkezindeki  işçi  Mevcudu  Haftalık  Ücretli  izin  Süresi

0'1  50  işçi  çalıştırılan  işyerinde

51 2O0  işçi  çalıştırılan  işyerinde
2O1  500  isçi  çalıstırılan  isyerinde

5O0'den  fazla  işçi çalıştırılan  işyerinde

c   oiĞ en  iziııı_çn:

Sendika  temsilcisi  ve  görevlilerine  kongre,  seminer,  Yönetim,  Denetim,  DisiPlin  Kurulu,

Genel  Kurul ve Temsilciler  Üedisi  gibi  toplJntılara  katılmaları  için Sendikanın  Yazılı  talebi

üzerine  aşağ ıdaki  düzenlenmiş  şekline  göre  ücretli  izin  verilir.

01  50  işçi ça| ıstırılan  işyerinde

5'1  100  işçi ça| ıstırılan  işyerinde
'101  20O  işçi  çalıştırılan  işyerinde

201  500  işçi  çalıştırılan  isyerinde

50't  'l O00  işçi çalıştırılan  işyerinde

1000'den  fazla  işçi  çalıstırılan  işyerinde

Bu  izinler  her  üye  için  ayrı  ayrı  olmayıp  tüm  üyeler  içindir,  Bir  seferde.iŞ Yeri  iŞ Çi saYısının

7o  5,inden  fazıa  sayİd,  ,y"nin  ulro"n  bu  izni kullanması  işverenin  onaYIna  tabidir.  Ancak,  Genel

Kurullar  için  bu  7o 5 oranı  aranmaz.

YAZİŞ MALAR
MADDE  10:

2 saal
3 saat
4 saat
5 saat

20  gün
30 gün

40  gün
60 gün
80 gün

İşçi  sayısın  ın  o/o10'u  kadar  gün.

Taraflar  birbirleriyle  olan  her  türlü  yazışmalarda,  en  geç  15  işgünÜ  içinde  cevap  vermeyı 
t

kabuederer 

+   k  h/  Ü?arr
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MADDE  11:

sendika  yöneticileri;   işveren  veya  vekil| eı!9.  önceden  haber  vermek  .şartı 
ile  işyerine

giderek;  üyelerle'öğ ı"  prvJb* Lnda  görü,sme  yapabilirler.  keza  sendika  yöneticileri  isveren  veya

vekillerine  haber  r"rr"k  ,sartıyla  me]sai  saatleri  içinde  de üyelerle  görüşebilirler,

DENEME  sÜnrsi
MADDE  12:

Deneme  süresi  30  gündür.  Bu  süre  içinde  taraflar  iş sözleşmelerini  bildirimsiz  ve

tazminatsız  feshedebilirler.

GÖZALTİNA  ALİNMA,  TUTUKLULUK  VE  MAHKÜMİYET  HALiNDE  FESİH  VE

TEKRAR  işe  aeşı_erıvıe
MADDE  13:

1_Gözaltına  alınan  işçiler  bunu  belgeledikleri  takdirde  kanuni  gözaltı  süresince  ücretsiz

izinli  sayılırlar.

2_işçi  herhangi  bir  suçla  tutuklandığ ında,  gözaltında  ve  tutuklu  kaldığ ı  süreler  toP| amı,  !Ş

Kanunundaki  bildiriıi  süreleiini  aştığ ı  taı< ğ iroe  iğ  söz| eşmesi  münfesih  sayı| ır.  Bu sürelerin  lŞ

Kanunundaki  bildirim  süresini  aşm'aması  hallerinde,  işçi  bu  süreler  iÇin ücretsizizinli  sayılır,

3 Tutukluluğ un;

a) Kovuşturmaya  yer  olmadığ ı,

b) Son  tahkikatın  açılmasına  gerek  olmadığ ı,

c) Beraat  kararı  verilmesi,

d) Kamu  davasının  düşmesiveya  ortadan  kalkması,

nedenlerinden  biriyle  90 gün  içinde  son  bulması  ve  işçinin  bu  tarihten  it ibaren  bir hafta

içinde  işine dönmü  tr] "p 
"tr".inuıind" 

işu"r"n  tarafından  emsallerinin  hakları  ile  iŞ e  alınlr.  90

gün sonunda  yapııan  buşrrru  halinde  boş'yer  varsa  ise  alınır.  Bu  halde  iŞ e  tekrar  alınan  iŞ Çinin

eski  kıdem  hakları  saklıdır.

4 _ Adi  suçlardan  (bu maddenin  6.  bendindeki  suçlar  hariç)  yargılanmaları  tutuklu  olarak

devam  ederken  ooı< san  gÜn  içinde  tahliye  edilenlerin  bir  hafta  içinde  baŞ vurması  halinde  iŞ veren

tarafından  tekrar  işe aI ınırlar.  Bilahare  r,ul.t lrn  giymeleri  halinde  hizmet  akitleri  münfesih  saYılır,

§u  l< aOarl< i  5.  fıkrahın  (a) ve  (b) bentleri  saklıdır,

5  Adi  suçlardan  yargılanmaları  tutuklu  olarak  devam  edenlerden;

a)  6 ay ve daha azcezaalan,

b) 6 aydan  fazla ceza  alıp,  cezası  ertelenen,  paraya  çevrilen  veya  af  ile  sonuçlanan

veya  iyi  hali  neoenİ  İı",  o  rvounf)zla  ceza  aldığ ı  halde  6 aydan  önce  tahliYe  edilen  iŞ .Çiler,  bir

hafta  içinde  oaşvuiması  ve  işyerinde  durumuna  uygun  münhal  kadro  bulunması  ve hizmetine

ihtiyaçbuyulmaİı  halinde  işverenin  takdiri  ile  tekrar  işe alınabilirler,

6
güvenliğ e,

yÜz  kızartıcı  suçlar  ile sabotaj,  Devletin  Ü| ke  ve Milleti ile bütünlüğ üne,  Milli

kamu  düzenine,  ııırı<   siıarııı  kuwetlerine,  karşı  işlenen  suçlar .an  Hüküm  giyenler,

Sf ,trAL
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cezannertelenmesi,  parayaçevrilmesi  veya  affa  uğ raması  hallerinde  dahi  hiÇ  bir  süretle  tekrar

işe alınamazlar.

7 _  işverene  ait herhangi  bir  aracı  görevli  olarak  kullanırken,  Trafik kazası  YaPan  Ş oförler

ve  is makineleri  operatörleri,  bu nedenle  Tutuklandıkları  veya  hüküm  giYdikleri  takdirde  90  gün

içinde  hükümlülük  veya  tutukluluk  hali sona  ermek  şartıyla;

a) Tutuklu  veya  hükümlü  kaldıkları  sürenin  sonunda  7 gün  içinde,

b) Ehliyetlerinin  mahkemece  geri alınmış  olm.ası  durumunda,  ehliYetin  iade edildiğ i

tarihten  it ibaren  7 gün  içinde,  başvurmiıarı  halindb  eski  işlerine  alınırlar.  90 günden  fazla  süren

hükümlülük  veya  tüuklujuk  halinde  tekrar  işe  başlatma  işverenin  takdirine  bağ lıdır.

iş sözı_eşMEslNiN  FEsHEDlLEMEyEcEĞ i  rını_ı_en

MADDE  14:

Bu konuda  mevzuat  hükümleri  uygulanır,

iHeen  öıteı_ıeni
MADDE  15:

ihbar  Önelleri  konusunda  mevzuat  hükümleri  uygulanır.

KİDEM  TAZMİNATİ
MADDE  16:

kıdem  tazminatı  konusunda  mevzuat  hükümleri  uygulanır.

Ancak;  Kanunlarla  devrediIen  işçilere  devirden  önceki  kurumlarındaki  toPlu  iŞ

sözleşmelerinde  ı< ıoem  tazminatı  gün  * ry,r,  daha  yüksek  belirlenmiŞ   ise bu  iŞ Çi| er  iÇin

01,o7.201231.12.2a$  dönemi  içinlahıslarına  bağ lı  olarak  yüksek  olan  kldem  tazminatı  gün

sayıları  geçerli  olacaktır.

HAFTALİ  K ÇALİŞ MA  SÜneSİ
MADDE  17:

işyerinde  haftalık  çalışma  süresi  toplam  45 saattir.  Bu süre beş  ,gü1  ,üzerinden
düzenlenir.  pazar  günü  rıatİa  tİtluoir.  Cumartesi  günü.  işçiler dinlendirilir.  Ancak,haftalık  ÇalıŞ ma

,t ir"iinin  6  işgünü;;   bölünerek  uygulandığ ı  işyerlerinde  bu  uygulamaya  devam  edilir,

çalışma  saatlerinin  başlama.ve  bitme zamanları  işyerinin  niteliğ i  gözönünde  tutularak

işvereİ  ,öv,  vekillerince  te5pit  oIunur  ve  işyerinde..  ilan  edilir.  Üyelere  çalışma  süresinin

ortalama  bir zamanında,  bir saat  ara dinlennjesi  verilir,  Ara  dinlenmeleri  çalışma  süresinden

sayıImaz.

FAnLA  çALışMA  VE FAZLA  çALışMA  Ücneri
MADDE  18:

Haftalık  45  saati  aşan  çalışmalar  fazla  çalışmadır.  işçilere  kanuni  sÜreleri  aŞ mamak

üzere  fazla  çal  ışma yaptırılabilir.

Fazla  çalışma  ücreti,  normal  çalışma  Ücretinin.  saat  başına  düşen  miktarının  %   80

yükseıtilme.i  .rr"iivĞ   d"; l; .  i; ftrd"  beŞ   gün  çaıışan  işçilerin  iumartesi  günleri  YaPtığ ı  fazla

çaşmaard^ ,";ano/o1"§uyguanr, 

4/   [ /   r  İ
= §
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Fazlaçalışmayapanişçiisterse,buçalışmalarkarşılığ ızamlıücretyerine,fazlaçallştığ ı
her  saat  karşılığ ında  bir saat  öİi o"ı.iı.ay  ı;   fa2ıa  çalışmanın' 

o/o1ao  olarak  uygulandığ ı  durumlarda

ise  iki  saati derbest  zaman  olarak  kullanabilir,

Faz| a  çalısmanın  hesabında  yarım  saatten  az

süreler  ise  bir  saat  sayılır.

olan  süreler  yarım  saat,  yarım  saati  asan

uLUsAL  BAYRAM  _ GENEL  TATıL  VE HAFTA  TATıLı  cÜııı_eni  VE öDENECEK

ücnerı_en
MADDE  19:

U| usal  Bayram  ve  Genel  Tatil  günleri  yasalarda  belirtilen  günlerdir.  iŞ Çilerin  bu  günlerde

çalışmalarına  ihtiya|   duyulması  halindğ ,  olağ anüstü  durumlar  hariç  önceden  haber  verilir,

Ulusal  Bayram  ve  Genel Tatil  günlerinde  çalıştırılmasına  lüzum görülmeyen  i,sÇilere  o

gün  için  1 yevmiye,  çalıştırılan  işçilere  Ğ e  o gtin  içih  tdplam  3 yevmiye  (çalışmadan  hak ettikleri

't  yevmiye  dahil)  ödenir.

Hafta  tatiline  hak kazanan  işçilerden,  hafta  tatili  günlerinde  çalışmayıp..izin  yapanlara  her

hafta  tatili  günü  için  nii  iş  ı< arşıııgı  oımaı< sızın  bir yevmiye  ödenir.  Hafta  tatili  günü  tam  Çalıştırılan

isçilere,  çalıştırıldıkıarı  hafta  ta_tiıi  gunıeri  için  tbplam  3 yevmiye  (çalışmadan  hak  ettikleri  1

yevmiye  dahil)ödenir.

Hafta  tatili  gününün  Ulusal  Bayram  ve Genel  Tatil  günÜne  rastlamasl  Ve  iŞ Çinin^ ,bu

günlerde  çalıştırılmİsı  halinde  de  toplah  3 yevmiye  (çalışmadan  hak  ettikleri  1 YevmiYe  dahil)

ödenir.

Hafta  Tatili,  ulusal  Bayram  ve  Genel  Tatil günlerinde  işçinin  tam günü  asan

çalışmalarınoa  çaııÇtıgı  her  bir."rt  için,  fazla  çalışma  oranı  % 100  olarak  uygu1anacaktır,

işçi  N  i ıv çALışı  p çALı  şMADıĞ   ı N DA  i rıri  ıar  len

MADDE  20:

işçinin  çalışma  süresini  tevsik  edecek  belge,  kendisine  ait  imza  cetveli  veYa  Puantaj

cetvelidil..'Her  işçi'iş"  nrşırJ,ğ ı  ve  işten  çıktığ ı  saİt  için,  kendisine  ait  imza  cetvelini  usulüne

göre  imzalamakla  görevlidir.

YıLLıK  Ücnerı_i  iziı.ı
MADDE  21:

Kamu  işyerlerindeki  hizmet  süresi;

a) 1 yıl  ile 5 yıl  arasında  hizmeti  olan üyeler"  (29!

OİS vıl  ile'1d  yıl  arasında  hizmeti  olan üyelere  (Z8),

ci  ıo yııoan  ,fazlahizmeti  olan  üyelere  1İO;  gün  üzerinden  yıllık  ücretli  izin  verilir,

Ancak,18  ve  daha  küçük  yaştaki  işçilerle  50  ve  daha  yukarı  yaştaki  iŞ Çilere  verilecek

yıllık  ücretli  izin  süresi  20 günden  az  olamaz,

yıllık ücretli  izin günlerine  rastlayan  hafta  tatili,  ulusal  bayram  ve  genel  tatil  günleri  izine

iıave  eoiıir.  ü;; tliy;alıı<   iİınıerin  işyerinin  bulunduğ u  il sınırı  dısında  kullanılması  ve  isteğ i  halinde

işçiye  4 güne kadar  ücretsiz  yol  izni  verilebilir,

Yıllık  ücretli  izin  hakkından  vazgeçilemez,

rızaları  ile,  bir bölümü  1O günden  aşağ ı  olmamak

s*
\
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birimlerinde  görevli  olan  işçilerin  yıllık  izinleri;zorunlu  haller  dışında  eğ itimöğ retime  ara  verilen

dönemlerde  kullanılacak  şekilde  programlanır,

oiĞ en  iziı.ıı_en
MADDE  22:

AÜcretli  izinler
İjÇ;Ü;;  

işruİ"n." 
uygun  görülmek  kaydıyla  yılda 6 güne  kadar  ücretli  mazeret  izni

verilebilir.  Bu  izinlerin  kullanılmisı,  bir defada  bir saatten  az,  bir  günden  fazla  olamaz.

2)  İşçiye  evlenme  halinde  5 gün,

3)  İşçinin  eşinin  doğ um  yapması  halinde  3 gün,

4|   isçinin  ana,  baba,  eş,  çocuk,  kardeşinin  ölÜmÜ  halinde  5 gÜn,  kayınvalide  ve

kayınpeder  ölümü  halinde  3 gün,

5)  işçilerin  yangın,  su baskını,  deprem  gibi doğ alafetlere  maruz  kalmaları  halinde  7 gÜne

kadar,

ücretli  izin  verilir.

Bu  izinler  yukarıda  sayılan  olayların  ortaya  çıkmasından  itibaren  bir hafta  iÇinde

(belgelendirmek  kaydıyla)  kullanılır.

6) Analık  izinleri  konusunda  mevzuat  hükümleri  uygulanır.

fl Üyenin  eş,  çocuk,  ana  ve babasının  kanser,  verem  gibi ağ ır ve  acil  tedavi  gerektiren

hastalığ a  maruz  ı< aımlıarında  ilgili  mevzuatın  öngördüğ ü  belgelere  istinaden  refakat  gerektiğ i

hallerde,  başka oiiietaxatçi  olmidığ ı  durumlarda  üyeye,  yılda  10  güne  kadar  ücretli  refakat  izni

verilir.

BÜcretsiz  İzln
lşç* n  g"İerli  olabilecek  mazereti  olması  durumunda  işverenin.de  ııYgun  görmesi

halinde  viıou a  (iı'ç)  aya  kadar  ücretsiz  izin  verilebilir.  Bu  izinlerin  kullanılması  bir defada  10

günden  azolamaz.

ASKERLİK  iZNİ
MADDE  23:

Askerlik  ve  Kanundan  doğ an  çalışma  konusunda  , 4857  Sayılı  Kanunun  31.maddesi

hükümleri  uygulanır.

ücneriı,ı  TARİFlvE  üGRET  HEsAp  pusulAsı
MADDE  24:

Bu  toplu  iş sözleşmesi  kapsamında  çalışan  işçiler günlük  ücret  prensibi  ile  ÇalıŞ tırılırlar,

işveren,  personel  kimlik  kartı  ile  işyerind.e.  veya  bankaya  yaptığ ı  ödemelerde  ücret

hesabını  gösterir  imzaı,  veya  işyerinin  özel  İşaretini  taşıyan  bir  ücret  hesaP  Pusulasını  iŞ ÇiYe

vermek  zorundadır.

Bu pusulada  ödemenin  günü  ve  ilişkin  olduğ u.  dönem  ile  fazla  çalış.ma,  hafta  tatili,  ulusal

bayram  ve genel  tatil  ücretleri  gini  asıl  Ücrete  yapııan  her  çeşit  eklemeler  tutarının  ve vergi,

sigorta  primi, avans  mahsubu,  nafaka  ve  icra  ğ ioi  her  çeşit  kesintilerin  aYrl aYrl gösterilmesi

gerekir.

promosyonıarkonusundamevzuathükümleriuygulanr, 

[ / /   rzr+ *{  + r vV{
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ücner  ZAMMı
MADDE  25:

a  iviı_rşrinıvıe  ve eini] .ıci  eırı Ay ZAMMı:

l) 01.o7.2o12  tarihinde  kapsama  dahil  işyerlerinde  çalışmakta  olan  iŞ Çilerin  30.06.2012

tarihi  it ibariy| e  almakta  oldukları  günlük  brüt  çığ İak  ücretleri  esas  alınmak  ve,Ç9Ş illİkanunlarla

J"ur"n  gelön  işçiıeie  ilişkin 
".rsirra 

uyulmak  kaydıyla,.  bu  ücretlerine;  01  ,07.2012  tarihinden

geçerli  o]maı<   ü2ere  aşağ   ıda  d üzenlenen  iyi  leştirme  uyg  ulanacaktı  r.

1_ Günlük  brüt  çıplak  ücretleri  50,00  (Elli)  TUGün  ve 50,00  (Elli)  TL/Gün'ün  altında

olanların  ücretleri,  56,00  (Ellialtı)  TUGün'e,

2_ Günlük  brüt  çıplak  ücret| eri  50,01  (Ellivirgülgfırbir)   56,00  (Ellialtı)  TL/Gün  arasında

olanların  ücretleri,  61,61  (Altmışbirvirgülaltmışyedi)  TUGün,e,

3_ Günlük  brüt çıplak  ücretleri  56,01(Ellialtıvirgülsıfırbir)61,67  (AltmıŞ birvirgülaltmıŞ yedi)

TUGün  arasında  olanljrin  ücretleri,  65,0O  (Altmışbeş)  TUGün,e,

4  Günlük  brüt  çıp| ak  ücretleri  61,68  (AltmışbirvirgülaltmışsgTi2..  .65.00 
(AltmıŞ beŞ )

TUGün  arasında  olanlarİn  ücretleri,  66,67  (Altmışa| tıvirgülaltmıŞ Yedi)  TL/Gün'e

yükseltilecektir.

5) Günlük  brüt  çıplak  ücretleri  65,01  (Altmışbeşvirgülsıfırbir)  TL/Gün  Ve üzerinde

olanların  ücretlerine  ise  2,0O  (iki)  TL/Gün  ilave  edilecektir.

| l}   01  .o7,2o12  tarihinde  işyerinde  ça| ışmakta  olan  işçilerin  yukarıda  yer  verilen  uygıılama

yapıldıktan  sonra  oİrşrn  ucreflel,ine;  O0.0l.ZOl2  tarihinden  geçerli  olmak  üzere  %  3  (YüzdeüÇ)

oranında  zam  yapılacaktır.  Bu  zamla  oluşan  g1.12,2012  tarihindeki  Ücretlere  01.01.2013

tarihinden  geçeıi  olmak  üzere  ayrlca  o/o  1,44  (Yüzdebirvirgülondört)  oranında  enflasyon  farkı

zammı  yapılacaktır.

lll  DEVREN  GELEN  işçiırnr  iıişxiıı  ESASLAR

çeşitli  kanunlarda  öngörülen  esaslara  uygun  olarak  işbu  sözleŞ me  kaPsamındaki

işyerlerine  devren  gelen  işçilerJen,  .varsa 
haklarındİ  uygulanan  toplu  iŞ   sözlesmeleri  30,06,2012

tarihi  it ibarıyıe  soni  eimiş'o| anlar  ile  bu  tarih  it ibariyle  haklarında  iş sözlesmesi  uygulananlar;

işbu  sözleğ menin  yararlanma  _maddesinde  belirt ilen  esasları  taŞ ımaları,  kaYdıYla  Yürürlük

daşıangıç  tbrihi  olan 01.o7.2012  tarihinden  geçerli  olarak  bu maddede  belirt ilen  iYileŞ tirme  ve

zam  oranlarından  yararlan  ırlar.
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işçi  (A)  ya devirle  geldiğ i  toplu  iş sözleşmesi  gereğ ince  01.07.2012  tarihinden  önce  varsayalım

01.o3.2o12  tarihinde  aitı  aylık 
'dönenj  için  %   i  zam  uygulanmıştır...  Bu 

. 
işçiye  01,03,2012

tarihinde  uygulanan  zamla  oluşan  ücrei  varsayalım  ki 57,00  TUGün;  bu ücret,  zammın

uygulanma  dönem  sonu  olan  Ağ ustos  2012 ay sonuna  kadar aynen  ödenecektir,  Bu  işçi;

yÜ[anOa  yer  verilen  hükÜm  gerğ ince  hakkındİ  yapılan  uygulamanln_  99! bulduğ u  Ağ ustos

zoız  .onrnu  takip  eden  ilk  ücret  zammı  uygulama  tarihi  olan  01  .01.2013  tarihinden  geÇerli

oıaraı<   işbu  sözleşhenin  ücret  zammından  yİĞ danabilecek,  dolayısıyla  bu  tarihe  kadar  mevcut

ücretini 
'almaya  dövam  edecektir.  01.01.20İ3  tarihinde  ise  mevcut  ücreti  (57,00  TUGün) 

] ıe_  1l!Y
sözleşme  ile'iyileştirme  (yukarıdaki  düzenleme  gereğ ince;  günlÜk  brüt  .ÇıPlak 

ücretleri  56,01

irııiaıiıvirgtılsıfırbil)    oİ,oz  (Altmışbirvirgülaltmİşyeoi;   rucun  arasında  olanların  ücretleri,

b5,0o  (Aitmışbeş)'TL/Gün,e,  yrı.."ıt iı* iş  ıoi.1  uierine  yapılan  %  3 ve %  1,14  oranındaki

zamlar| a  oluşan  iİcret  mukayeje  edildikten  sonra,  örneğ imizde  olduğ u  gibi eğ er  iŞ Çinin.ücreti

;İ;İİ  kalır  ise  işçinin  ücreti  O1  .o1.2013  tarihinden  geçerli  olmak  Üzere  bulunan  Yüksek  ücrete

(örheğ   i m  iz de  67,7  1 TL/G  ü n'e)  yükseltilecekti  r.

lV) Sözleşmenin  yürürlük  tarihi  ile  imza  tarihi  arasında  ilk defa  işe  alınan  iŞ Çiler,  iŞ bu

toplu  iş s'özleşmesinin  imza  tarihinde  taraf  sendikaya  üye  olmaları  halinde  iŞ e  girdikleri  tarihi

takip  eben  ayliaşından  it ibaren  bu  toplu  iş sözleşmesinin  ücret  zamml  maddesinin  iYileŞ tirme  ve

ücret zammı  hükümlerinden  yararlandırılırlar.

V) Devirle  gelen  işçilerden  15.02.2013  tarihi  it ibariyle  işbu  toplu  iş sözleŞ mesinin  Ü.9r9t

Zammı  maddesinin  A  'fikrasındaki  iyileştirme  zamlarından  yararlanmayanların  ücretleri,

15.02.2013  tarihinden  it ibaren  ücret  zammindaki  yararlanma  esasları  ÇerÇevesinde  bulunacak

ücretlere  yükseltilecektir.  Bu  toplu  iş sözleşmesinin  imza  tarihinden  sonra  üYe  olanlar  ile  devirle

ğ elecek  iŞ çilere  de sendikaya  uydııı< ıerinİn  işverene  bildirildiğ i  tarihi  takiP  eden  aYbaŞ ından

ğ eçerli  oırhiı<   üzere  aynı  esaslar  ddhilinde  uygulama  yapılacaktır.

B) 01.o1  .zo13TARiHlNDşr.ı  irieenEN  uvGULANAGAK  Ücner  ZAMLARı

Kapsam  işyerlerinde  çatışan  isçilere  01.o1.2013  tarihinden  it ibaren  uygulanacak  ücret

zamları  konusunda  "2013  ve 2015  Yılı Kamu  Toplu  İş Sözleşmeleri  ÇerÇeve  AnlaŞ ma

Protokolü,,  ile öngörülecek  ücret  zamları  ve  buna  ilişkin  esaslar;   zamların  uygulama  tarihlerinde

ve her  halükarda  işnu  sozıeşmenin  yürürlük  tarihi  ile sınırlı  olarak  aynen  uygulanacaktır.

Uygulamaya  esas  bahse  konu  çerçeve  anlaşma  protokolünde;  münhaslran  2013 Yılı  kamu

ı< dJmı  topıu  iş sozıeşmeıeri  için  ücret  zamlarının  öncesinde  veya  sonrasında  bir  iYileŞ tirme

öngörülmbsi  rialinoe  'bu  iyileşİirme  ile  ilgili  hükümler  işbu sözlesme  kaPsamındaki  iŞ Çilere

uygulanmayacaktır.

C) Bu  toplu  iş sözleşmesinin  imza  tarihinden  sonra,  kapsam  işyerlerine  ilk defa  iŞ e

alınacak  işçiler,  asgİri  ücrdtle  işe  başlatılırlar.  Bu  işçilerin,  deneme  sürelerini  baŞ arı  ile

tamamlamaları  kaydİyla,  sendikayd  uyeıi* lerinin  işverene  bildirildiğ i  tarihi  takiP  eden  aYbaŞ ından

geçerli  olmak  uzere',  günlük  nrut  çıplax  ücretlÖri;   bu  toplu  iş sözleşmesinin  birinci  Yılında

Jozıeşmenin  ücret  zimmı  maddesi  ile belirlenen  en düşük  ücretin  o/o90'ına  Yükseltilir.

sozıeŞ menin  diğ er  yıllarında  ise;  işe. alındığ ı  yıldan  önceki  yılda  iŞ e  alınan  iŞ Qilerden  en  düŞ ük

ücrete  sahip  oıan  iğ çinİn  ucretinİn  Vo9o'ı,  obyİe  bir  i,sçi  yok  ise kapsam  iŞ Yerlerinde  iŞ Çinin  iŞ e

alındığ ı  tarihte  ,"r* t  bulunan  en düşük  ücİetin  % ğ O'  ına  yükseltilir.  Bu  iŞ Çiler_e  iŞ e  alındıkları

döneĞ   için  öngörülen  ücret  zamla1  byrıca  uygulanmaz.,  ancak  takip  eden dönemlerin  ücret

zamlarından  yararlandırılırlar.  Ancak, 
"ou 

,yğ rlama  sebebiyle  sonradan  iŞ e  alınan  iŞ Çilerin

ücretleri  hiç  bir şekilde  kendinden  kıdemli  işçilerin  ücretini  geçemez,

D)  Bu maddedeki  uygulamalar  sonucu  olusan  yarım  kuruşa  kadar  olan kesirler  dikkate

alınmaz,  yarlm  kuruş  ve  üzeri  kesirler  bir  kuruşa  tamamlanır.
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iı_nve  reoive  ve  ixnnıvıiyr
MADDE  26:

A)  İLAVE  rroiYr:

işçilere,  6772  sayılı  kanun  esasları  uyarınca  Bakanlar  Kurulunun  tesPit  edeceğ i

tarihlerde  olmak  üzere  ilave  tediye  ödenir.

a;  ixnnıııivr:

işçilere  her  sözleşme  yılının  Mart  ve Eylül  ay| arının  ilk 20 gününde  30'ar  günlük  ÇıPlak

ücretleri  tutarında  iki  ikramiye  ödenir.

Bu  ikramiyelerin  ödenmesinde,  isverence  verilen  her  türlü  ücretli  iz.inler  ile 4857  saYılı

Kanunun  55.maddesinde  sayılan  süreler'çalışılmıs  gibi  dikkate  alınır.  İkramiYeler,  ÇalıŞ ılan  süre

ile orantılı  olarak  ödenir.

SOSYAL  YARDİM
MADDE  27:

işbu  toplu  iş sözleşmesi  kapsamında  bulunan  sendika  üyesi  iŞ Çilere.  toPlu  iŞ

sözleşm'esinin  birinci 
'rlt,  ,y,nÖa  uygulanmak  üzere  her ay  153,83  TL sosYal  Yardım  ödenir.

tsu ödeme,  toplu  iş sözleşmesinin  ikinci  altı  ayı  olan  01,ü.2a13  tarihi  ve  sonraki  altı

aylık  dönemlerinde  zÖıı  İe 2o15'yılı  Kamu  _Toplu 
İş Sözleşmeleri  Çerçeve,,  AnlaŞ .ma  Protokolü

iı;  öngörülen  miktarlar  (oran  olarak  belirlenmi§se  orİnlar  kadar  arttırılarak)  üzerinden

ödenedektir.  Bu uygulama  sonucu  olusan  yarım  kuruşa  kadar  olan kesirler  dikkate  alınmaz,

yarım  kuruş  ve  üzeri  kesirler  bir  kurusa  tamam| anır"

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

sebebiyle  ijt irahat  halleri  ve bir ayı  aşmayan  diğ er  istirahat  hallerinde  kıstelyevm  yaPılmaz.

YEMEK  YARDİMl
MADDE  28:

işçilere;   işyerinde  fiilen  çalıştıkları  günlerde  bir öğ ün,  2000  kalorilik  doYurucu  ve  ücretsiz

yemek  verilir.

Ancak,  yemek  saatinde  işyeri  dışında  görevli  olanlara,  Ramazan  ayında  oruÇ  tutanlara,

sağ lık  kurulu  rİporu  ile  perhizli  oıouğ unu  belğ eleyenlere  ve yemek  Çıkarılması  veYa  verilmesi

mümkün  olmayan  işyedÖrinde  çaıışan  işçilerJfiilen  çalıştıkları  her  gün  için  sözleŞ menin  birinci

altı  ayında  4,59  TL/Gün,  yemek  yardımı  yapılır.

Bu  ödeme,  toplu  iş sözleşmesinin  birinci  altı  ayından  sonraki  dönemlerinde  belirlenmiŞ

olan  ücret  zamm|   oranında  ve ücretin  zamlandığ ı  tarih  it ibariyle  arttırılarak  ödenecektir.  Bu

uygulama  sonucu  oluşan  yarım  kuruşa  kadar  olan  kesirler  dikkate  alınmaz,  yarlm  kuruŞ   ve üzeri

kesirler  bir  kurusa  tamamlanır.

VASİTA  YARDİMl
MADDE  29:

Sendika  üyesi  işçilere;   işe  geliş  ve  gidişlerini  temin  etmek  amacıyla,  fiilen  ÇalıŞ tıkları  her

gÜn  için  sözleşmenin  bİr]nci  yılıhda  5,50  TL/Gün  vasıta  yardımı  ödenir,

belirlenmiş  olan
ir. Bu  uygulama

Bu  ödeme,  toplu  iş sözleşmesinin  birinci  yılından  sonraki  dönemlerinde

ücret  zammı  oranındİ  ve'ücretin'zamlandığ ı  tarih  it ibariyle  arttırılarak  öd94ıecek

\ .
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sonucu  oluşan  yarım  kurusa  kadar  olan kesirler  dikkate  alınmaz,  yarım  kurus  ve  üzeri  kesirler
bir  kurusa  tamamlanır.

İsveren  vasıtaları  ile  taşımalarda  ve  isletme  içindeki  lojmanlarda  oturanlara  vasıta
yardımı  ödenmez.

ciyiıvı  yARDıMı
MADDE  30:

Bu  toplu  iş  sözleşmesinin  kapsamında  bulunan  isçilere,  sözlesmenin  birinci  altı ayında
uygulanmak  üzere  her ay 7,00 TL Giyim  Yardımı  ödenir.

Bu  ödeme,  toplu  iş sözleşmesinin  birinci  altı  ayından  sonraki  dönemlerinde  belirlenmis
olan  ücret  zammı  oranında  ve ücretin  zamlandığ ı  tarih  it ibariyle  arttırıiarak  ödenecektir.  Bu
uygulama  sonucu  olusan  yarım  kuruşa  kadar  olan  kesirler  dikkate  alınmaz,  yarım  kuruş  ve üzeri
kesirler  bir  kuruışa  tamamlanır.

EVLENME  YARDİMİ
MADDE  31:

İşyerinde  çalısan  isçilerden  sözleşmenin  birinci  altı  ayında  evlenenlere  92,38.TL
evlenme  yardımı  yapılır.

Bu ödeme,  toplu  iş  sözleşmesinin  birinci  altı  ayından  sonraki  dönemlerinde  belirlenmis
olan  ücret  zammı  oranında  ve ücretin  zamlandığ ı  tarih  it ibariyle  arttırılarak  ödenecektir.  Bu
uygulama  sonucu  oluşan  yarım  kuruşa  kadar  olan kesirler  dikkate  alınrnaz,  yarım  kuruş  ve üzeri
kesirler  bir  kuruşa  tamamlanır.

DOĞ UM  YARDİMİ
MADDE  32:

İşyerinde  çaiısan  işçiye,  doğ an  her  bir  çocuğ u  için  (doğ umun  belgelendirilmesi  şartıyla)
sözleşmenin  birinci  altı  ayında  46,20.  TL  doğ um  yardımı  yapılır.

Üyenin  eşi de  isyerinde  çalısıyorsa  doğ um  yardımı  eşlerden  birine  yapılır.  Bu  yardım

çocuğ un  ölü doğ ması  halinde  de  yapılır,  işçiye  ayrıca  ölüm  yardımı  ödenmez.

Bu  ödeme,  toplu  iş  sözlesmesinin  birinci  altı  ayından  sonraki  dönemlerinde  belidenmiş
olan  ücret  zammı  oranında  ve ücretin  zamlandığ ı  tarih  it ibariyle  arttırılarak  ödenecektir.  Bu
uygulama  sonucu  o| uşan  yarım  kuruşa  kadar  olan  kesirler  dikkate  alınmaz,  yarım  kurus  ve üzeri
kesirler  bir  kurusa  tamamlanır.

ÖlÜİVİ  YARDİMİ
MADDE  33:

1)Üyenin  esi, çocuğ u,  ana ve  babasının  ölümü  halinde,  öiümün  sözleşmenin  birinci  altı
ayında  olması  halinde  138,58  TL,

2) Üyenin  ölümü  halinde  kanuni  mirasçılarına,  ölümün  sözlesmenin  birinci  altı  ayında
olması  halinde  230,92  TL,

3)Üyenin  iş kazası  sonucu  ölümü  halinde  kanuni
birinci  altı  ayında  olması  halinde  369,46  TL,

mirasçılarına,  ölümün  sözleşmenin

s &f Y,r,,i
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ölüm  yardımı  yapılır.

Ancak  yukarıda  belirtilen  ödemelerin  yapılabilmesi  için  işçi  veya  kanuni  varisleri  ölüm

olayını  belgelendirmek  mecburiyetindedirler.

Bu  ödeme,  toplu  iş  sözleşmesinin  birinci  altı  ayından  sonraki  dÖnemlerinde  belirlenmiŞ

olan  ücret  zammı  oİrn,nba  ve ücretin  zamlandığ ı  tarih  it ibariyle  arttırılarak  ödenecektir.  Bu

uygulama  sonucu  olusan  yarım  kuruşa  kadar  olan kesirler  dikkate  alınmaz,  Yarlm  kuruŞ   ve üzeri

kesirler  bir  kuruşa  tamamlanır.

HARCıRAH
MADDE  34:

Bütçe  ve Harcırah  Kanunu  Hükümleri  uygulanır.

ENGELLı  işçiLrn  iı_e  iı_ciı_i  HusUsLAR
MADDE  35:

Bu konuda  mevzuat  hükümleri  uygu| anır.  Ancak,  engelli  isçilerin  Çalıstırılmalarına  Yönelik

süreler,  çalıştırılacakları  işler  ve  bu  işl6Ğ   ilişkin  işyerlerinin  engellerine  uygun  hale  getirilmesi

için,  isverence  gerekli  tedbirler  alınır.

iş seĞ ı_ıĞ ı  vE GüvENLlĞ l
MADDE  36:

işveren,  iş  sağ lığ ını  korumak  ve  iş güvenliğ ini  sağ lamak  amacıyla  iŞ yerinde  "İŞ  Sağ lığ ı

ve Güveh| iğ i  Mev2uatı"  hükümlerine  uygun  olarak  gereklitedbirleri  alır.

işveren,  işin  ve  işyerinin  gerekleri  göz  önünde  bulundurulmak  şartıyla  iŞ Çi  ÇalıŞ tır.ır

(kalorifeİci  vb). Hafif  iş'yapabilirraporu  alan  işçiler  durumlarına  uygun  iŞ lerde,  uygun  İŞ

bulunamaması  halinde  işine  yakın  diğ er  işlerde  çalıstırı| ırlar.

Bu  toplu  iş sözleşmesinden  yararlanan  işçilere  "İş Sağ lığ ı  ve Güvenliğ i  Mevzuatı"nın  ilgili

hükümleri  uyarınca  koruyucu  giyim  eşyası  verilir.

iş ve  işveni  oeĞ işixı_iĞ i  ve NAKILLER
MADDE  37:

1  işçiler  gerektiğ i  takdirde  işyeri  içinde  unvanı  veya  niteliğ i  benzer  yahut  birbirine  yakın

başka  işlerbe  veya  ye* jrde  ya da  iğ çinin  sahip  olduğ u  ehliyet  veya  belgeye  uYgun  diğ er  iŞ lerde

mjvafakat  aranmaksızın  geçici  veya  devamlı  olarak  isveren  tarafından  görevlendirilebilirler.

2 Görülen  işin  niteliğ inde  benzerlik  veya  işçinin  sahip  olduğ u  eh| iyet  veya  belgeye  uYgun

diğ er  işlerden  oımİk  şartı  ile  işçilerin  aynı  işvbrene  bağ lı  i| çe  hud_utları  iÇindeki  bir  baŞ ka

işİerind,  işverence  ge{ ici  veya  dİlmi  olarak  nakledilmeleri  mümkündür.  Bu nakil  ve YaPacağ ı

işle  ilgili  hususlar,  yazıile  işçiye  tebliğ   edilir.

3  işçilerin  aynı  işverene  bağ lı  il  veya  ilçe  hudutları  dışındaki  işyerlerine  daimi  olarak

nakledilebilmeleri  yazılı'rızaya  bağ İıdır.  Daimi  nakle  rıza göstermeyenlerin  is sözleŞ meleri

işveren  tarafından  bildirimli  olarak  feshedilebilir.

Geçici  süreli  nakillerde  işçinin  rızası  aranmaz,  Ancak  bu  süre  (3) ayı  geÇemez.

Ş u  kadar ki,  işverenin  kapsama  giren  is

belgeye'uygun  işlerde  işçi  ihtiyacı  olması  halinde

yerlerinde  işçinin  sahip olduğ u

bu  işlere;   öncelikle  i

ehliyet  veya
nakledilirler.

n/
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İstekli  olmaması  halinde  ihtiyaç  fazlası  olan  veya  kapanan  işyerlerinden  işverence  rza
aranmaksızın  işçi nakli  yapılabilir.

Yukarıdakifıkralarda  öngörülen  nakillerde,  işçinin  ücretinde  bir azaltma  yapılamaz,

4  İş ve  işyeri  değ işikliğ i  hiçbir  zaman ceza mahiyetinde  olamaz.

5 Sağ lık  ve  eş  durumu  öncelikli  olmak  kaydıyla  işçinin  isteğ i,  çalıştığ ı  yer  işveren  vekili

ile  istekte  bulunduğ u  yer  isveren  vekilinin  uygun  bulması  ve  talebin  Bakanlıkça  onaylanması
halinde  işçinin  başka  bir  işyerine  nakli  yapılabilir.

6 Bu  sözlesme  kapsamındaki  işçiler,  aynı  şartlarda  olmak  kaydıyla  karşılıklı  yer

değ iştirme  talebinde  buiunabilir.  Birimler  arası  il  içi ve  iller  arası  karsılıklı  yer  değ iştirme  talepleri
Milli  Eğ itim  Bakanlığ ınca  değ erlendirilir.

z  İl  rıudutları  dışındaki  bir  işyerine  nakledilen  işçiler 6  iş  günü  içinde  yeni  isyerlerinde
göreve  başlarlar  ve  bu  sürelerde  ücretli  izinli  sayılırlar.

8  İşçiler,  Milli  Eğ itim  Bakanlığ ına  bağ lı  işyerleri  dışındaki  işyerlerine  rızaları  alınmadan
geçici  dahi  olsa  görevlendirilemezler.

eĞ iriıvı
MADDE  38:

T.C. Milli Eğ itim  Bakanlığ ı  ile  Koopİş  ve  Kamuİş  Sendikaları  birlikte  Merkez  ve  Taşra
teşkilatında  çalışan  işçi  ve  isveren  vekillerine  yönelik  olarak  eğ itim  programları  düzenler,

HASTALİK  YARDİMİ
MADDE  39:

Hastalık  yardımı  konusunda  Sosyal  Sigortaiar  ve Genel Sağ lık  Sigortası  Kanunu

hükümleri  uygulanır.  Üyenin  Sosyal  Güvenlik  Kurumunca  ödenmeyen  ilk  iki gün| ük  ücreti

işveren  taraf  ından  ödenir.

HASAR  VE  ZARAR  TESPİTİ
MADDE  40:

Kusurları  dolayısıyla  kullandıklafl  araç,  makine,  alet  ve  edevatı  hasara  uğ ratan  veya  imal

ettiğ i  malı  bozan,  hatalı  yapan  isçilerden,  meydanagelen  zararn  tazmini  için  şu sekilde  hareket

edilir;

a) Olayın  vuku  bulduğ u  işyerinde,  işveren  vekilinin  görevlendireceğ i  2 kişi  ( bir  tanesi
hasar  konusunda  uzman  kişi  olmak  üzere)  ile  sendikanın  seçeceğ i  bir  kişi  olmak  üzere  3 kişiden

oluşan  bir  komisyon  kurulur.

b)  Komisyon,  işçinin  savunmasını  da  alarak,  zararın  hangi  sebepten  meydana  geldiğ ini,

işçinin  zarardaki  rolünü  ve ödeyeceğ i  tazminatın  miktarınıtespit  eder.

c) Komisyonun  kararı  isveren  vekilinin  onayından  sonra  işçiye  tebliğ   edilir.  Kararın  tebliğ

tarihinden  it ibaren  6  iş günü  .içinde  taraflar  mahkemeye  itiraz  edebilirler.  Bu süre  içinde  it iraz

edilmemişse  karar  kesinleşir.  İtiraz yapılmışsa  karar  mahkeme  sonucunda  kesinleşir.

d)  Kesinleşen  hasar  veya  zarar  bedeli  işçinin  ücretinin  1/5'i nispetinde  olmak  üzere  her

ay ücretinden  muntazaman  kesilerek  tazmin  edilir.f,st
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e)İşverenin  İs Kanunundan  doğ an  hakları  saklıdır,

işe  eeşı_nMA  vE GEç  GELMELER

MADDE  41:

işçilerin,  işbaşı  saatinde  görev  yerlerinde  hazır  buIunmaları  sarttır.

a) Bir  ayda  üç  defa 10,ar dakikaya  kadar geç  kalmalarda  işçinin  ücretinden  bir kesinti

yapılmazve  herhangi  bir ceza  verilmez.

b)  işe geç  gelmeyi  ve  işyerini  erken  terk  etmeyi  alışkanlık  haline  getirenler  hakkında

disiplin  hükümleri  uygulanır.

MAKiNE  _ ARAç  VE GEREç  BAK| Mı
MADDE  42:

işveren  veya  işveren  vekili  işçinin  kullandığ ı  münhasıran  işyerinde  bulunan  araba,

makine,  araç  gereç  v'e avadanlıklarıh'bakımları  ve  temizlenmesi  iÇin mesai  bitimine  onbes

dakika  kala ğ eiekli  uygun  zamanı  ayırır.  işçilerde  bu  zaman  içinde  yukarıda  belirtilen  makine  ve

avadanlıklarİn  günlüİ  ve  haftalık  bakımlarını  yapmakla  yükümlüdür.

oisipı_iı.ı  KURULu  vE Dlslpliı.ı  cezaıeRı:
MADDE  43:

ı oisipı_iıı  KuRuLuNuN  KuRuLuşu  vE çALışMA  şEKLI :

A) Kurulı,ısu:

a) Bakanlık  Merkez  Teşkilatında  sözleşmenin  imza  tarihinden  it ibaren  30  gün  iÇinde  bir

işçi  veİı< eİ  niİipıin  Kurulu  teŞ ekkü|   ettirilir.  Bakanlık  Merkez  Teşkilatı  dı.şındaki  birım| erin  iŞ Çi

yüunluğ u  dikkaie  alınarak,  işğ i  sendikası  ile  konuyu  görü,serek  aşağ ıdaki  esas| ar  dAhilinde  bir

veia  oiioen  çok DisipI in  xı_iruıu  kurulabilir.  Ancak  bu  Disiplin  Kurulları  yaPtıkları  ince| eme

neiicesinde  ,İşten 
ç,karma"  cezasınI   gerektirdiğ ini  düşündüğ ü  fiillerde  karar  verilebilmesi  iÇin

o| ayı,  betgeleri  ile  Olİlil< te  İşçi Merkez  Disiplin  Kuruluna  intikal  ettirir.

b)  Disiplin  Kurulu;   isveren  vekili  tarafından  tayin edilecek  iki asıl,  iki Yedek  üYe  ile

sendikanın  tayin  edeceğ i  iki  asıl,  iki yedek  üyeden  teşekkül  eder.  Taraflar  kurul  üYelerini  istediğ i

za'nan  değ iştirme  hakkİna  sahiptir.  İaraflar  kurul  üyeİerini  ve yapılan  değ iŞ ikliğ i  diğ er  tarafa  Yazı

ile  yedi  gün  içerisinde  bildirir.

c)  Kurul  başkanı,  isveren  temsilcileri  arasından,  işveren  vekilince  tayin  olunur.

d)  Toplantı,  asıl  üyelerin  tamamının  iştiraki  ile yapılır.  Üyelere  toplantıya  katılmaları  iÇin

en  azüç  gün  önceden  başkanlıkça  çağ rı  yazİsı  gönderilir..Bu  çağ rı yazısına  toplantının  gündemi

ve  sair  oelgeler  eklenir,  Aİıl üyelerin  mazereti  halinde,  yedekleri  toplantıYa  Çağ rılır.

Bu  toplantıda  çoğ unluk  sağ lanmaz  ise  müteakip  toplantı  üç  gün  sonra  katılan  üYeler  ile

yapılır.

B) Çalışma  Ş ekli:

olayın  disip| in  kurulunca  ele  alınması  ve  incelenmesi  asağ ıdaki  Ş ekilde  YaPılır.

a)  Disiplin  kurulundan  geçirilecek  olay,  İsveren  vekili  tarafından  disiplin  kuruluna  bir Yazı

i| e  intikal  ettirİlir.  Bu yazıya;  varsa  olayla  ilgili belge,  bilgi  ve  tutanaklar  eklenir.

6  öt  s/Üİ} .İ
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b) DisipI in  KuruIu;  isverence  intikal  ettiri| en  olayları  mevzuat,  tamim  ve emirler  ile  iŞ bu

sözleşme  nükıimıerl  ,y"r,h.,  incel_eyerek  karar  alır.  Kurul;   Üyelerin  de görüŞ leri  alınarak,

başkdn  tarafından  tayin  edilen  yer,  gün  ve saatte  toplanır,

c) Disiplin  Kurulu;   olayı  lüzum  gördüğ ü  şekilde  tetkik  ve  tahkik  ederek  ve  ilgililerin

savunmasını  alarak,  sarunmadan  imtina  edenler  oİur  ise  bu  durumu  bir  tutanağ   a bağ laYarak  a| !ı

işgünü  içinde  sonuçıandırır  ve  sonucu  işveren  vekiline  bi| dirir.  Olayın  özelliğ i 
!* Pli| Jl] s,^ glllİ!

stire  için'oe  sonuçlahmayacağ ı  anlasılır  ise  bu  süreye  en çok  üÇ  iŞ günü  ilave  YaPıI ır.  lŞ Çi Merkez

Disiplih  Kuruluni  intiki|   edin  ve'  yerinde  inceleme  veya  tahkikat..YaPılmasını  gerektiren

olaylarda;  yerinde  yapılan  inceleme  ve  tahkikat  süresi  bu  süreye  i| ave  edilir.

d)  Disiplin  Kurulu;   kararlarını  çoğ unlukla  verir,  Oy  eşitliğ i  halinde,,baŞ kanın  oYunun  tarafı

çoğ un1uğ u  sağ lamış  sayılır.  Kurul  tarafİndan  alınan  kararlara  ilişkin  imzalı  karar  tutanağ ı;   karara

iİiş"nin  evrak,  b."eıge,'bilgİve  varsa  ifade  tutanakları  ile  birlikte  işyeri  idaresine  verilir.

e)  Disiplin  Kurulu  kararları  işverenin  onayı  i| e uygulamaya  konulur.  ve netice  tebligat

hükümlerine  göre  işiive  tebliğ   edilii.  işveren,  Disiplin  kurulunca  verilmis  olunan  kararları  isçi

lehine  değ iştirebilir.

ıı  DlslpLİN  cEzALARı:

1.  işveren  veya  vekili;   disiplin  cezasını  öngören  hükümlerde  yer  alan  olayların  tetkik  ve

tahkiki  icağ   ettirmeylceı<   ş"ı.iıo"  açıkça.meydanİ  geldiğ i  hallerde;  iŞ ÇiYe  ihtar ve  bir  günlük

ücret  kesimi  cezalarını  reben verebiliİ.  işçi,  işverence  kendisine  uygulanan  _bir 
gÜnlük  ücret

kesimi  cezas| na  altı  işgünü  içinde  Disiplin  İ< urufu  nezdinde  it irazda  bulunabilir.  AYrıca  iŞ veren;.lŞ

Kanununun,  işverene  Tıaklı  nedenle  derhal  fesih  yetkisi  tanıyan  hususlara  münhaslr  vakalarda,

tahkik  ve  tetkiki  icap  ettirmeyen  somut  belge  ve bilgilerin  varlığ ı  ya  da  suÇüstü  hallerinde,

k;; ; r,  disiplin  kuruluna  intitaı  ettirmeksizin,  mevzuatın  kendisine  tanıdığ ı  fesih  Yetkisini

kullanabilir.  [ sverenin  bu şekilde  fesih  yetkisini  kullanması  halinde,  feshin  sebebini  de belirten  bir

yaAy  send  ikaya  gönderir.

2. Sendikalar  ve Toplu  iş Sözleşmesi  Kanunu,  İs Kanunu  ile çalı.şma  haYatını  ilgi| endiren

sair  mevzuatın  işverene,  sendikaya  vÖ  işçiye  tanıdığ ı'hakların  kullanılmasına  karsı mahkeme

yolu  açıktır.

Aşağ ıda  yazılı  disiplin  kovusturmasının  yapılmış  olması,  fiilin  genel  hükÜmler  kaPsamına

girmesi  halİnde,  sanık  hakkında  ayrıca  ceza kovuşturması  açılmasına  ve  oluŞ muŞ   bir  iŞ Yeri  Ya

da kamu zarail  var  ise  bu  zararın  tİnsiline  yönelik  işlemlerin  yürütülmesine  engel  teŞ kil  etmez.

3.  işveren  veya  işveren  vekilince  resen  verilecek  ihtar  ve bir günlük  ücret  kesimi  cezası

ile yukarıdJki  hal| erd'e  yJpacağ ı  uygulamalar  dısında  Disiplin  Kuruluna  intikal  ettirilen  durumlara

münhasır  olmak  kaydıyla,  Dis]plinkurulu;   işçinin  suçunun  nevine  ve ağ ırlık  derecesine  göre;

ihtar,  1  ila 3 günİüğ e  ı< aoaİ  ücret  kesinİiİi  (gu  ceza  işçinin  bir ayda  iki günlük  ücretini

g"ç* "y"""k  şeİiıde,  aylara  yansıtılarak  kesilir) ve  işten  çıkarma  cez_alarından  birini  verir,

Cezaların  hafiften  uğ ,ru  doğ ru  sıralanıs  biçimi;   ihtar,1,2,  3 günlük  ücret  kesimi  ve  iŞ ten

çıkarmadır.  Bir yıllık  süredJaynı  olaydİn  dolayı  tekrar  Disiplin  Kuruluna  ge| en  üYeYe bir üst

ceza  uygulanır.  işçilere  aynı  fiiİerinden  dolayı  iki  ceza  verilmez.  Ancak  iŞ ledikleri  suÇlar  iki  aYrı

cezayı  gerektiriyorsa  sadece  en  ağ ır  olan  suçun  cezası  verilir,

Disiplin  cezasını  gerektiren  fiil ve haller  ve bunların  cezaları  aŞ ağ ıda  gösterilmiŞ tir:

A)  İhtar:
biIdirilmesidir,

işçiye, görevinde  ve  davranıslarında  daha  dikkatli  olmasl  gerektiğ inin  Yazı  ile

,{
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İhtar  cezasını  gerektiren  fiil ve haller  şunlardır:

a)  Verilen  emir  ve  görevlerin  tam  ve  zamanında  yapılmasında,  görev  mahal| inde

işverence  belirlenen  usul  ve esasların  yerine  getirilmesinde,  görevle  ilgili  resmi  belge,  araÇ  Ve

jereçlerin  korunması,  kullanılması  ve bakımında  kayıtsızlık  göstermek  veya  düzensiz

davranmak,

b)  Bilgisi  dahilinde  meydana  gelmiş  bulunan,  İş kazaları  dÖhil  işyerinde  meydana  gelen

her  türlü  kazayı  ilgili  ve  resmi  makamlara  zamanında  bildirmemek,

c) Borçlarını  kasten  ödemeyerek  hakkında  yasal  yollara  başvurulmasına  neden  olmak,

d)  Bir  ay  içinde  üç  defadan  fazla  10  dakikayı  aşacak  şekilde  ÖzürsÜz  veya  izinsiz  olarak

göreve  geç gelmek,  erken  ayrılmak,  görev  mahallini  terk  etmek,

e)  işin  yapılmasında  amirlerine  veya  kendisi  ile  birlikte  çalışanlara  işi aksatacak  Ş ekilde
zor| uk  göstermek,

f)  İş saatinde  yapması  gereken  işi  yapmayarak  özel  işlerle meşgul  olmak,

g)  Görevine  karsı  kayıtsızlık  göstermek,  ilgisiz  kalmak  ve kendisine  verilen  iŞ in  bitt iğ ini  iŞ i

veren  amirine  bildirmemek,

h) Kendisine  verilen  yetki  dışında  iş  yapmak,

ı) çalışma  saatlerinde  iş  arkadaşlarını  ve  is  araçlarını  işlerini  aksatnıaya  sebep  olacak

şekilde  meşgul/ işgal  etmek,

j) Kendisi  ile  ilgili  hastalık  belgelerini  ve mevzuatın  işverene  verİlmesİni  mecbur  klldığ ı

evrak  ve sair  belge  ve bilgileri  isverence  belirlenmiş  birimlere  süresi  içinde  vermemek  veya

bildirmemek,

k) çalışma  arkadaşlarını  yukarıda  belirtilen  suçlardan  herhangi  birisini  işlemesi  iÇin

teşvik  ve  tahrik  etmek.

l)  işverence  tespit  edilmiş  usul  ve  esaslar  veyahut  genei  kabul  görmüŞ   teamüllerde

belirlenen  yöntem  ve  sırayı  atlayarak  şikÖyet  ve  müracaatta  bulunmak,

B) Ücret  Kesintisini  Gerektiren  Haller:   İşçiden  1  ile 3 günlüğ e  kadar  ücret  kesintisi

yapılmasıdır.

1, Bir günlük  ücret kesintisi  cezasını  gerektiren  fiil ve haller  şunlardır:

a) Verilen  emir  ve görevlerin  tam  ve zamanında  yapılmasında,  görev  mahallinde

kurumca  belirlenen  usul  ve esasların  yerine  getirilmesinde,  görevle  ilgili  resmi  belge,  araÇ  Ve

gereçlerin  korunması,  kullanılması  ve bakım  ından  kusurlu  davranmak,

b) Otuz  gün  içinde  İzinsizve  mazeretsiz  bir gün  işe  gelmemek,

c)  İşyerinin  huzur,  sükün  ve çalışma  düzenini  bozmak,

d)  kendisine  verilen  işi  yapmadığ ı  halde  yapmls  gibi  göstermek,

e)  iş arkadaslarına  ve mahiyetindekilere  söz  veya  hareketle  sataŞ mak.

ü +  +  4/u,ç/ İ
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f)  işyerinde  gördüğ ü  tehlike  oluşturma  ihtimali  bulunan  bir  durumu  en yakın  amirlerine

veya  ilgili  birimlere  bildirmemek,

g) Yetkili  olmadığ ı  halde

bilgi  veya  demeç  vermek,
basına,  haber  ajanslarına  veya  radyo  ve  televizyon  kurumlarına

h) Bilgisi  dahilinde  meydana  gelmis  bulunan,  iş  kazaları  dÖhil  işyerinde  meYdana  gelen

her  türlü'kaziyı  ilgili  ve  resmi  makamlara  kusuru  olmaksızın  bildirmemek,

z.  İri  gunııık  ücret  kesintisi  cezasını  gerektiren  fiil ve  haI ler  şunlardır:

a)  Kendisine  teslim  edilen  resmi  belge,  araç  ve gereçleri  işverenin  talimatı  olmaksızın

işyeri  dışına  çıkarmak,  bunların  tahrip  olmasına,  çalınmasına  ve kaybedilmesine  sebeP  olmak,

b) Görev  sırasında  amirine  sözle  saygısızlık  etmek,

c)  işyerine  ait  resmi  belge,  araç, malzeme,  vasıta,  alet  veya  materyali  izinsiz  olarak  özel

işlerinde  kullanmak,

d) Görevle  ilgili  konularda  yükümlü  otduğ u  kişilere  yalan  ve yanlış  beyanda  bulunmak,

e) Görev  ye1  sınırları  içerisinde  her  hangi  bir  yerin  toplantı,  tören  ve benzeri  amaÇlarla

izinsiz  olarak  kullanılmasına  yardımcı  olmak,

f)  işyerinde  kavga  çıkarmak  veya  çıkmasına  sebebiyet  vermek.

g) Amirleri  tarafından  verilen  işleri  yapmamak  suretiyle  kamu  hizmetinin  aksamaslna  Yol

açmak,

3. Üç günlük  para  kesintisi  cezasını  gerektiren  fiil ve halIer  Ş un| ardır:

a) Kasıtlı  olarak;  verilen  emir ve görevleri  tam  ve zamanında  yaPmamak,  gÖrev

mahallinde  isveren  ,"y,  İşr"r"n  vekilince  belir| enen  usu|   ve esasları  yerine getirmemek,  görevle

ilgili  resmi  b6ıge,  araç  ve ğ ereçleri  korumamak,  bakımını  yapmamak,  hor kullanmak,

b)  işyerinde  dikkatsizliğ i  ve  tedbirsizliğ i  yüzünden  yangına  sebeP  olmak,

c)  işe  gelmeyen  işçinin  yerine  imza  atmak,  kartını  bastırmak  veya  iŞ Çiyi  iŞ e  gelmiŞ   gibi

göstermek,

d)  Amirine,  maiyetindekilere,  iş  arkadaşlarına  karşı  herhangi  bir  şekilde  küÇük  düŞ ürücü

veya  aşağ ılayıcı  fiil ve hareketlerde  bulunmak,  hakaret  etmek,

e) Görev  mahallinde  genel  ahlak  ve edep  dısı davranışlarda  bulunmak  ve  bu  tÜr  Yazı

yazmak,  işaret,  resim  ve  benzeri  şekiller  çizmek  ve  yapmak,

isyeri,  iş arkadaşları  ve amirleri
yapmak  ve kanunların  suç saydığ ı

f)  İnternet  ve  benzeri  bilgi  teknolojileri  vasıtasıyla

hakkında  yanlış  bilgiler  vermek,  gerçeğ e  aykırı  suçlamalar

hakaret  edici  ve aşağ ılayıcı  ifadelerde  bulunmak,

ş

tr
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C  ) İşten  çıkarma:  İşçinin  iş  akdinin  isveren  tarafından  feshedilmesidir.

İşten  çıkarma  cezasını  gerektiren  fiil ve hatler  şunlardır:

a)  İşçinin  işverenden  izin  almaksızın  veya  haklı  bir  sebebe  dayanmaksızın  ardı  ardına  iki
işgünü  veya  bir ay  içinde  iki  defa  herhangi  bir  tatil  gününden  sonraki  işgünü  yahut  bir ayda  üç
işgünü  işine  devam  etmemesi,

b) İsyerine  sarhos  gelmek,  isyerinde  veya  iş esnasında  alkollü  içki  içmek,  uyusturucu
madde  kullanmak,  kumar  oynamak  veya  oynatmak,

c)  İşyerini  kısmen  veya  tamamen  durdurmak  amacı  ile sabotaja  teşvik  etmek  veya
sabotaj  yapmak,

d)  Emniyeti  kötüye  kullanmak,  gizli  tutulması  gereken  göreve  müteallik  sır| arı  ifşa  etmek,

e)  İşçinin,  işyerinde  yedi gündenfazla  hapisle  cezalandırılan  ve cezası  ertelenmeyen  bir
suç  işlemesi;

f) İş sözleşmesi  yapıldığ ı  sırada  bu  sözleşmenin  esaslı  noktalarından  birine  müteallik
vasıflar  veya  şartlar  kendisinde  bu| unmadığ ı  halde  haiz  olduğ unu  ileri  sürmek  veyahut  hakikate
uygun  olmayan  biigi  vermek  ve  beyanda  bulunmak  suretiyle  işçinin  isvereni  veya  isveren  vekilini
yanıltması,

g)  Resmi  belgeler  üzerinde  tahrifat  yapmak,  sahte  belge  düzenlemek,

h) Rüşvet  a| mak,  rüsvet  vermek  veya  bunlara  tesebbüs  etmek,

ı) Hırsızlık  yapmak  veya  hırsızlığ a  teşebbüs  etmek,

j) Her  ne şekilde  olursa  olsun  fiziksel  siddet,  cinsel  taciz,  tehdit  içeren  fiil ve  eylemlerde
bulunmak,

k) İdeolojik  ve  siyasi  amaçlarla  isyerinin  huzur,  sükün  ve düzenini  bozmak,  boykot,  işgal,
kamu  hizmetlerinin  yürütülmesini  enge| | emeye  yöneiik  fiil  ve davranışlarda  bulunmak,  bunları
tahrik  ve  teşvik  etmek,

l) Kendisine  verilen  görevle  ilgili  yetkileri  veya araç  ve gereçleri  kendisine  çıkar
sağ layacak  şekilde  kullanmak  veya  kullanmaya  teşebbüs  etmek,

m)  Bilgisi  dahilinde  meydana  gelmiş  bulunan  İş kazaları  d6hil  işyerinde  meydana  gelen
her  türlü kazayı  ilgili  ve  resmi  makamlara  kasten  bildirmemek,

D) Kıyas:  İşbu  maddede  sayılan  ve  disiplin  cezası  verilmesini  gerektiren  fiil ve hallere
nitelik  ve  ağ ırlıkları  it ibariyle  benzer  eylemlerde  bulunanlar  hakkında,  disiplin  kurulu;   bu  madde
ile  lş Kanununun  ilgili maddeleri  ve konuya  ilişkin  genel  mevzuat  hükümleri  doğ rultusunda
değ erlendirme  yaparak,  verilecek  cezay  kıyas  yoluyla  takdir  ve  tayin  eder.

# ,r



2T

uyuşMAZLıKLARı  vE  MüRAGAATLARı  DEĞ ERLENDlRME  yöı.ıreıvıi
MADDE  44:

a) Bu sözleşmenin  uygulanmasından  veya çalışma  ilişkilerinden  kaynaklı  sıkıntıların
olması  halinde  konu  sendika  temsilcisince  en yakın  isveren  vekiline  intikal  ettirilerek  çözülmeye
çalışılır.

b)  (a) bendine  göre  yapılan  müracaatla  çözüm  bulunamaması  ha| inde  konu,  Sendika

şubesince  işletme  merkezlerinde  Merkez  Müdürü,  illerde  İl  llılılOtirtl  veya  bunların
yetkilendireceğ i  işveren  vekili  ile  çözülmeye  çalışılır.

c) Yapılan  müracaatın  (b) bendine  göre  de çözürne  kavuşturulmaması  halinde,  konu
taraflarca  belgeleri  ile  birlikte  Müracaatları  Değ erlendirme  Kuruluna  intikalettirilir.

d) Milli Eğ itim  Bakanlığ ı  nezdinde  biri  KAMUİŞ 'ten  olmak  üzere  iki  isveren  temsilcisi  ile

Sendika  Genel  Merkezinin  seçeceğ i  iki  temsilciden  oluşan  " Müracaatları  Değ erlendirme  Kurulu"

na  intikal  eden  müracaatlar  15 gün  içinde  değ erlendirilir.  Kurula  işveren  temsilcilerinden  biri

başkanlık  yapar.  Bu kurul,  bu  toplu  iş sözleşmesinin  imza  tarihinden  it ibaren  30  gün  içerisinde
tar  aflar ca  o  l uştu  ru  l  u  r.

yününı_üK  vE süRE
MADDE  45:

Bu  toplu  iş sözlesmesi  01  .07.2012  tarihinden  it ibaren  yürürlüğ e  girmek  ve 30.06.20'15

tarihinde  sona  ermek  üzere  üç yıl  sürelidir.

EK  MADDE:  özet  HÜxÜıvıı_en

A DEVREN  GELEN  işçİı_ene  YAPıLAGAK  sosYAL  YARD| M  uYGULAMASı

1) Çeşitli  kanunlar  ile  işbu  sözleşmenin  kapsamındaki  işyerlerine  devren  gelen  işçilerin

işbu  sözleşmenin  yararlanma  maddesindeki  yararlanma  sartlarını  taşımaları  kaydıyla;
haklarında  uygulanan  bireysel  veya  toplu  iş sözleşmesi  hükümlerine  göre;  kendilerine

uygulanan  sosyal yardım  mahiyetli  ve  devren  geldikleri  işyer| erinde  fiilen  yürüttükleri  görevle

ilgili  olup,  yeni görevleri  gereğ ince  uygulanma  imkanı  kalmamış  ödemeler  dışında  kalan  ve

münhasıran  hakkında  uygulanan  sözleşme  gereğ ince  tüm  işçileri  kapsayan  diğ er  ödemelerin

aylık  ve yıllık  uygulanmasına  ve  ödenmesine  14.02.2013  tarihi  it ibariyle  mevcut  haliyle

dondurularak  son verilmiştir.

Kapsama  giren  işçilere;   işbu  sözlesmede  düzenlenmeyen  ve  öngörülmeyen  hiç bir

uygulama  ve ödeme  yapılamaz.  Bunların  yerine  işbu sözleşme  ile düzenlenen  sosyal  yardım  ve

bu mahiyetteki  ödemeler  uygulanır.  Ancak,14.02.2013  tarihi  it ibariyle  uygulama  ve ödemesi
dondurularak  sonlandırılmış  yukarıda  belirtilen  her  türlü  aylık  ve  yıllık ayni  ve nakdi  ödemelerin
(Evlenme,  Doğ um  ve Olüm  yardımları  hariçtir)  ;  bu  tarih  it ibariyle  bir defaya  mahsus  olarak  en

son  ödenen  aylık  ve  yıllık  miktarlar  üzerinden  (Yıllık  veya  iki yıllık  dönem  için bir defaya  mahsus
yapılan  ödemeler  12  veya  24'e  bölünerek,ayni  olarak  ödenenler  nakdiye,net  olarak  ödenenler
6rüte  çevrilerek  aylık  mİktarı  bulunur)  hesaplanarak,  bir aya  isabet  eden  tutarı  bulunur.  İş bu

sözleşme  gereğ ince  15,02.2013  tarihinden  geçerli  olarak  uygulanması  öngörülen  sosyal  yardım

mahiyetli  ödemelerin  de  aynı  esaslarla  bir  aya  isabet  eden  tutarı  hesaplanır.  Hesaplama

sonucunda;  uygu| ama  ve ödemesine  son  verilen  ödemeler  bakımından  işçi  lehine  bir  fark  doğ ar
ise  bu  fark  ,15,02.2013  tarihinden  it ibaren  sıfırlanacağ ı  tarihe  kadar  "Sosyal  Yardım  Farkı"  adı

aitında  her ay  işçilere  ödenir.  Bu  farka  hiç bir  şekilde  zam  uygulanmaz;  ancak  işbu  sözleşme  ile

öngörülen  sosyal  yardım  ve  bu  mahiyetteki  ödemelere  herzam  uygulandığ ında  yada  başka  bir

adla  yeni  sosyal  yardım  ihdas  edildiğ inde  bulunacak  yeni  aylık sosyal  yardım  miktarı  14.02,2013

6ry* ,7 
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tarihi  it ibariyle  bir defaya  mahsus  olarak  hesaplanan  rakamla  mukayese  edilir  ve  uygulama  tarihi
it ibariyle  oluşan  yeni  farkın  ödenmesi  islemine  fark  sıfırlanıncaya  kadar  devam  edilir.  (Örnek:
lşçi  (A)  toplu  is sözlesmesinden  yararlanma  şartlarını  taşımaktadır.  Kendisine  uygulanmakta
olan  devir  toplu  iş sözlesmesi  veya  iş sözleşmesi  gereğ ince  yapılan  sosyal yardım  mahiyetli
ödemeler  ile diğ er  ödemelerin  yukarıdaki  düzenlemeler  gereğ ince  14.02.2013  tarihi  it ibariyle
yapılan  hesaplamasında  aylık miktarı  675.TL  bulunmustur.  15.02.2013  tarihinden  it ibaren  isbu
sözlesme  ile yapılan  sosyal  yardım  mahiyetli  ödemeler  toplamı  da  varsayalım  ki 300.TUAy'dır.
Bu  işçiye  15;02.2013  tarihinden  geçerli  olarak  her ay 375.TL  "Sosyal  Yardım  Farkı"
ödenecektir.  lşbu  sözlesmede  öngörüien  sosyal  yardım  mahiyetli  ödemelere  01.07,2013
tarihinde  zam  uygulanmıs  olsun  ve bu  zamla  yeni  aylık  miktarda  3,15.  TL  olarak  hesaplansın;
artık  01  .07.2013  tarihinden  it ibaren  ödenecek  aylık  sosyal  yardım  farkı  375.  TL değ il,  360.TL
olacaktır.)

2) Devirle  geien  isçilerden;  15.02,2013  tarihinden  sonra  işbu  sözleşmeden  yarar| anmaya
baslayacak  olanlar  hakkında,  yararlanma  tarihlerini  takip  eden  aybaşı  dikkate  alınmak  suretiyle
yukarıdaki  esaslar  çerçevesinde  uyg  u  lama  yap  ı  lacaktı  r.

B DEvLET  KiTApLARı  MüDüRLüĞ Ü  DöNER  sERMAyE  lsı_trıvıesl  iı_e  ıvıiı_ı_i
rĞ iriıvı  BAKANLıĞ ı DÖNER  SERMAYE İSLETMESİ

,
ıvıüoÜnıüĞ ü  üETGEM)

isyeRı_eRi  ı.ı e  i ı_isxiN  özEL  Hüxüıvı  ı_en,,

1) Milli  Eğ itim  Bakanlığ ı  Döner  Sermaye  İşletmesi  Müdürlüğ ü  (YETGEM)  işyerlerinde  işin
gereğ i  olarak  kapalı  devre  çalısması  yapılması  halinde,  hizmetine  ihtiyaç  duyulan  isçiier,  bu
çalısma  sistemine  uymak  zorundadır.  Ancak,  kapalı  devre  çalısmasına  katılan  isçilere,  diğ er
ödemeleri  etkilememek  ve müktesep  hak  teşkil  etmemek  kaydıyla  fiilen  çalıstıkları  her  kapalı
devre  günü  için sözlesmenin  birinci  yılında  20,00  TUGün,  ikinci  yılında  22,00  TL/Gün,  üçüncü
yı| ında  25,00  TL/Gün  ödenir.

2)  Dev| et.Kitapları  Müdürlüğ ü  Döner  Sermaye  İsletmesi  işyerleri  i| e  Milli Eğ itim  Bakanlığ ı
Döner  Sermaye  İsletmesi  Müdürlüğ ü  (YETGEM)  işyerlerinde  çal'ışan  işçilere  başİa  bir ödemeyi
etkilememek  kaydıyla  heray  için  tahakkuk  ettirilen  çıplak  ücretleri  tutarının  yüzde  1O'unun  prim
olarak  ödenmesi  uygulaması  ile söz konusu  isyerlerinde  vasıta  yardımında  uygulanmakta  olan
çalısmakta  olduğ u  i| in  60 bilet  bedelinin  net  olarak  ödenmesi  uygulamasına  devam  edilecektir.
Ancak,  vasıta  yardımında  bir ayı  aşan  izin  ve  istirahat  hallerinde  bu  ödeme  yapılmaz.

3)  İsverence,  Devlet  Kitapları  Müdürlüğ ü  Döner  Sermaye  İsletmesi  isyerlerinde  çalısan
işçilerin  çalışma  günlerinde  ihtiyaçlarını  gidermeleri  amacıyla  sabah  ve  öğ leden  sonra  olmak
üzere  15  (Onbeş)'er  dakika  ara  dinlenmesi  verilebilir.  Bu  durumda  verilen  ara  dinlenmesi
çalışma  süresinden  sayılır,

GEçİGİ  MADDE  1:

Kapsam  isyerlerinde  çeşitli  kanunlarla  devren  gelen  isçiler  dışında  oiup  da;  imza  tarihi
it ibariyle  isyerlerinde  çalısan  ve haklarında  isverence  "2O11  Yılı Kamu  Kesimi  Toplu  İş
Sözlesmeleri  Çerçeve  Anlasma  Protokolü"  hükümleri  uygulanmıs  bulunan  isçilere;   son  toplu  is
sözlesmelerinin  sona  erdiğ i  tarihi  takip  eden  günden  isverence  bahse  konu  protokol
hükürnlerinin  uygulandığ ı  tarihe  kadar  geçen  süreye  iliskin  protokolde  belirt ilen  ancak
uygulanmayan  ücret  zammından  doğ an  fark  ödenecektir.  Bu durumda  olan  isçilere,  ayrıca  toplu
iş sözleşmelerinin  bitim  tarihlerini  takip eden günden  30.06.20'12  tarihine  kadar  bahse  konu
protokol  gereğ ince  ödenmesi  gereken  sosyal  yardımlar  ile bu  süre  zarfında  ödenen  sosyal
yardımlar  arasındaki  fark  da yasal  kesintiler  yapıldıktan  sonra ödenecektir.

.^ 1
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GEÇlCl  MADDE  2:

1)  İŞ bu  sözlesmenin  "Yıllık  Ücretli  İzinleı''  maddesindeki  süreler  ve  düzenlemeler
U.a1.2013  tarihinden  sonra  hak  kazanılan  izinler  bakımından  uygulanacaktır.  Bu  tarihten  önce
hak  kazanılmıs  izinler  için  hak kazanılma  tarihindeki  esaslar  geçerli  olacaktır.

2) Sosyal  Yardım  başlıklı  maddenin  uygulamasına  01  .O7,2012  tarihinden  ;  yemek,
vasıta,  giyim  yardımı  baslıklı  maddelerinde  yer  alan  düzenlemelerin  uygulanmasına  15.o2.2a13
tarihinden  it ibaren  baslanacaktır.

3)  İhbar  Önelleri,  Diğ er  İzinler,  haftalık  çalısma  süresi,faz| a  çalısma  ve  fazla  çalısma
ücreti,Ulusal  BayramGenel  Tatil  ve Hafta  Tatili  Günleri  ve Ödenecek  ücretler,  kapalı  d6vre
Çalısması,  doğ um,  ölüm,  evlenme  yardımı  başlıklı  maddelerinde  yer  alan  düzenleme  ve
miktarlar  ile  sair  maddelerde  yer aian  yeni  hüküm  veya  değ işik  düzenlemelerin  uygulanmasına
1 5.03.20'1  3  tarihinden  it ibaren  baslanacaktır.

4)  İlave  Tediye  ve  İkramiye  başlıklı  madde  01,01.2013  tarihinden  geçerli  olarak
uygulamaya  girer.  Bu  tarihten  önce  haklarında  uygulanan  toplu  iş sözlesmesi  veya  iş
sözleşmesi  hükümleri  gereğ i  yapılan  ilave  tediye  ve varsa  ikramiye  ödemeleİi;   01,o7.2012
tarihinden  geçerli  o  tarihteki  mevcut  gün sayıları  esas  alınarak,  isbu  sözleşme  ile olusan  aynı
tarihteki  ücretleri  üzerinden  ve bu  tarihten  sonraki  dönem  ve  ödeme  tarihleri  gö2etilerek
hesaplanır,  bir  fark  doğ ması  halinde  ödenir.

5) Sözlesmenin  imza  tarihi  it ibariyle  taraf  sendikaya  üye olanlar  ile  fiilen  taraf  sendikaya
üyelik  başvurusunda  bulunanların  üyelik  tarihine  bakılmaksızın  isbu  sözlesmenin  yararlanma
esasları  dikkate  alınarak,  yürürlük  ve  imza  tarihleri  arasında  isyerinde  çalışİyor  olmaiarı  ve bu
sözlesmenin  ücret  zammı  maddesinden  yararlandıkları  tarihten  it ibaren  taraf  sendikaya  üyelik
aidatı  ödemeleri  kayd  ıyla  yararlan  maları  na  taraf  send  i kaca  m  uvafakat  veri  l  m  isti  r.

GEçıcl  MADDE  3

İşbu sözlesmenin  kapsamına  giren  işyerlerinde  çalışan  işçilerden;  toplu  iş
sözlesmesinden  yararlanmaya  başlayanlar  hakkında  yararlanma  tarihi  it ibariyle  haklarında
uygulanmakta  olan  iş ve  toplu  iş sözlesmesi  hükümlerine  ve bu  hükümlere  istinaden  yapılan  her
türlÜ  ödemeye  yararlanma  tarihi  it ibariy| e  son verilmiş  olup,  bu  tarihten  sonra  isbu  sözleşme
hükümlerine  tabi olurlar.  Yararlanma  tarihinden  sonra  İsçilere;   işbu  sözleşme  ile düzenlenmeyen
ve  öngörü| meyen  hiç  bir  uygulama  ve ödeme  yapılamaz.

Ancak,  bu  toplu  iş sözleşmesinin  ilgili maddelerinde  yer a| an  hükümler  gereğ ince
yapılacak  uygulamalar  saklı  kalmak  kaydıyla,  mükerrer  ödeme  ve uygulamaya  sebebiyet
vermeyecek  şekilde  işçinin  yararlanmaya  basladığ ı  tarih  ile  imza  tarihi  arasında  yapılan
uygulama  ve  ödemeler  ile  isbu  sözleşme  gereğ ince  yapı| ması  lazım  gelen  uygulama  ve
ödemeler  arasında  isçi  lehine  bir  fark  doğ ması  halinde  bu  farklar  imkan| ar  ölçüsünde  en kısa
süre  içinde  ödenecektir.

.An
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Bu  toplu  iş sözleşmesi  45 Asıl,  1 Ek,  3 Geçici
tarihinde  taraflarca  imzalanm  ıstır.

Maddeden  ibaret  olup  29,03,2013
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(EK-3) (EK-3)

SAYI:903/ TARİH:…./…./2015 SAYI:903/ TARİH:…./…./2015
1.Adı ve Soyadı 1.Adı ve Soyadı
2.Görevi ve Yeri ………../İlçe Milli Eğitim Müd. 2.Görevi ve Yeri ………./İlçe Milli Eğitim Müd.
3.TC Kimlik No 3.TC Kimlik No
1.Mazeret İzni 1.Mazeret İzni
Yıl içinde Kullandığı Süre….. Gün Yıl içinde Kullandığı Süre….. Gün….Gün
2 .Yıllık İzin …... GÜN 2 .Yıllık İzin ….GÜN
Bu yıl içinde kullanabileceği toplam süre 22 gündürceği süre 30 gündür Bu yıl içinde kullanabileceği toplam süre 22 gündürceği süre 30 gündür
3.Ait olduğu yıl/yıllar 3.Ait olduğu yıl/yıllar
4.Hastalık İzni 4.Hastalık İzni

İzin İstek 
Nedeni

İzin İstek 
Nedeni

Yıllık İzinden Yıllık İzinden
1.İzine Ayrıldığı tarih                     …./…./2015 1.İzine Ayrıldığı tarih                          …./…./2015
2.Göreve Başlama Tarihi                     …./…./2015 2.Göreve Başlama Tarihi                           …./…./2015
3.İzine Esas Hizmet Süresi 3.İzine Esas Hizmet Süresi
4.İzini geçireceği adres ve telefon 4.İzini geçireceği adres ve telefon

İzin İstek
 Nedeni

Kimlik  
Bilgileri

Yukarıda belirtilen nedene bağlı olarak .... (..........) gün izinli  sayılmam  
hususunda olurlarınıza arz ederim.

                                                                                                 ..../..../2015
                                                                                                          İMZA

Yıllık İzinden

TC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

   PERSONELE AİT İZİN ONAY BELGESİ

İstenen İzin
 Türü ve 
Süresi

Onaylayan 
Amirin

Yıllık İzinden

TC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

       PERSONELE AİT İZİN ONAY BELGESİ

Kimlik  
Bilgileri

İstenen İzin
 Türü ve 
Süresi

Yukarıda belirtilen nedene bağlı olarak  .... (...................) gün izinli  
sayılmam  hususunda olurlarınıza arz ederim.

                                                                                                 ..../..../2015
                                                                                                          İMZA

Ayrılma ve 
Başlama 
Tarihi

İmza - Mühür

      İlçe Milli Eğitim  Müdür V.
Mustafa ÖZTÜRK

 İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Mustafa ÖZTÜRK

İmza - Mühür

Onaylayan 
Amirin



 


