İSTANBUL ENERJi SANA YI VE TiCARET A.Ş.

İŞLETME TOPLU i~ SÖZLEŞMESi

(Ol ,03.20 17 ~28.02.20 19)
TARAFLAR VE TANIMLAR
Bu toplu iş sözleşmesinin taranarı l s lnııbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üye olduğu
Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikas ı ilc TOrkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası
(Altunİzade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 23 Osküdar-lstanbul) dır.
Bu toplu iş sözleşmesi nde ;
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.: İSTANBUL ENERJİ veya İŞVEREN,
Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası: MiKSEN veya İŞVEREN SENDİKASI
Türkiye Petrol , Kimya, Lastik İşçileri Sendikası: PETROL-İŞ veya SENDiKA olarak
kabul ve ifade edilmiştir.
MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme O1.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmek ve 28 .02.2019 tarihinde sona ermek
üzere iki (2) yıl sürelidir.
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
İşbu toplu iş sözleşmesi; işverene bağlı , Yenikapı Akaryakıt ve LPG İstasyonu (Namık
Kemal Cad. No:82 Fatih İSTANBUL), Selimiye Akaryakıt ve LPG İstasyonu (Selimiye Mah.

Tıbbiye

Cad. Ataiyeler Sokak Üsküdar İSTANBUL) işyerlerinde ve bu işyerlerinin
eklentilerinde çalışan, PETROL-İŞ 'e üye işçileri kapsar.
Ancak;
- Muhendisler,
- Mutemetler (Üç kişi) ,
- Akaryakıt Büro Elemanları (her istasyonda bir kişi) ,
-Genel Müdürlük Sekreteri,
- Sekreter ve Danışma Personeli
-Dört Yıllık Yüksekokul Tahsilli Büro Elemanları,
- İşletme Sorumlusu (bir kişi) ,
- ihale yoluyla alınan işlerde çalıştınlanlar,
- Uzman, Şef ve daha üst görevde bulunanlar, bu toplu iş sözleşmesinin kapsamı
dışındadır.

MADDE3-YARARLANMA
1- İş bu toplu iş sözleşmesinden PETROL-İŞ üyeleri yararlamrlar.
2- Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye
olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi
sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren (ilk defa işe girenler deneme süresini
daldurduktan sonra) yararlamr.
3- Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren
üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.
4-Dayamşma aidatı ödemek sureti ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma hususunda,
6356 sayılı kanunun 39. maddesinin 4. fıkrası hükmü uygulanır.
MADDE 4 - SENDiKA ÜYELİK AİDATI
İşveren, bu toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın yazılı talebi üzerine ve aidatı
kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, Sendika tüzüğü uyarınca üyelik aidatı
ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği Sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma
aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden keserek en geç bir ay içinde sendikanın bildireceği
banka hesabına yatırmak ve kesinti listesini sendikaya göndermekle yükümlüdür. Bu
yükümlülüğe uymayan işveren hakkında yasa hükümleri uygulanır.
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A y rıca i şve ren , işten
ay rılanları

veya

herhangi bir sebepl e ayrılanları , emekli olanları , tı s kerlik n ed c.; ı-.i y l r•
bir li ste halinde durumlarını da belirt erek se ndiko yu bildii'i r.

i ş ten çıkarılanl a rı

MADDE 5- SENDiKA YÖNETİCİLEni

a- Sendika ve şube yöneticileri , i ş saatleri içerisinde işçi y i ve s e ndiku y ı il gilcnd iren
konularda haber vererek işveren yetkilileri ilc gö rüşebilirlcr.
b- Sendik a ve şube yöneticileri , önceden işvcrene haber verm ek ve i ş c!Ozc ııini
aksatmamak kaydıyla iş saatleri dışında işyerlerinde işçilerle görüşebilirler.
c- Sendika yöneticilerinin ve tem silcilerinin teminatı konusund a yasa hükOrnl cri
uygulanır.

MADDE 6- İŞYERi SENDiKA TEMSiLCiLERİ VE SENDiKAL iZiNLER
a) Temsilci tayinleri: Sendika, işyerinde çalışan işçileri arasından 6356 s ayılı Kanunun 27.

maddesinin gerektirdiği sayıda işçiyi
konuda yapılan !ayinlerle her türlü

işyeri

sendika temsilcisi olarak tayin eder. Sendika bu
değişiklikleri yazılı olarak anında işvercnc bildirmek

zorundadır.

izinleri: Sendika temsilcileri, işyerierindeki temsilcilik görevlerini
aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla işverenin uy ,sun
göreceği zamanlarda aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler. Karşılıklı mutabakatla, bu i z iı1ler
ay içerisinde birleştirilerek bir defada da kullandırılabilir.
İşyeri İşçi Mevcudu
Haftalık İzin Süresi
2 saat
O1-50 işçi çalıştıran işyerinde
51-200 işçi çalıştıran işyerinde
3 saat
201-500 işçi çalıştıran işyerinde
4 saat
500' den fazla işçi çalıştıran işyerinde
5 saat
c) Diğer izinler: Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetiıı1,
denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı
talebi üzerine aşağıda düzenlenen şekle göre ücretli izin verilir.
İşyeri İşçi Mevcudu
Yıllık Toplam İzin Süresi
O1-50 işçi çalıştıran işyerinde
25 gün
51-200 işçi çalıştıran işyerinde
30 gün
201-500 işçi çalıştıran işyerinde
40 gün
SOO'den fazla işçi çalıştıran işyerinde
50 gün
Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının
%5 ' inden fazla sayıda üyenin bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak genel kurullar
için bu %5 oranı aranmaz.
b)

Temsilci

işyerierindeki işlerini

MADDE 7- İLAN TAHTASI
İşveren, işyerinde ve bütün işçilerin görebileceği bir yerde asgari 1OOx 125 cm. alanmda
camekanlı ve kilitli bir ilan tahtası bulundurur. Kilit anahtarı temsileide bulunur. Bu tahtaya işbu
sözleşme hüküm ve ilkelerine ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla, sendika çalışmaları ve
sendikacılıkla ilgili her türlü haber, bildiri ve ilan ile kanunen yapılması gereken ilan ve tebliğler
asılır. Bu ilanlar işverenin aleyhine olamazlar. İlan ve bildirilerin bir suretinin işvereneverilmesi
zorunludur. Asılacak ilan ve bildiriler sendika yetkilisi veya temsilcilerinden en az ikisinin
imzası ile asılır. Kanunen suç olan hiç bir ilan ve tebliğ asılamaz. İlan tahtasına asılacak her
türlü ilan ve bildirilerden doğan hukuki sorumluluk sendika tüzel kişiliğine aittir. İş bu i lan
tahtasının yapım masrafları işverence karşılanır.

MADDE 8- DİSİPLİN KURULU
a) Disiplin Kurulu, işveren tarafından belirlenecek 2 işveren temsilcisi ve 2 yedeği ile,
sendika tarafından belirlenen 1 sendika temsilcisi ve 1 yedeğinden teşekkül eder. İşveren
temsilcisinden birisi kurul başkanı seçilir.
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b) Di sipl in Kurulu, ya lnı z i şve re n vek ili eri taraf'ından ve rilen uyarmn ve ilıtar cc zulorı
dışınd a kalan ve Ek cetvelde gös terilen tüm di siplin cczn l n rını gö r üştır ve karara b ağ laı·. Di si pllıı
kuru luna konular, olay ın Ge ne l Müdürlükçc öğ re nilm esi nd e n itibaren, onbeş gü n içeri si nd··
getirilir.
c) Kurul , bütün üyelerin k a tılın as ı ilc topla nır . Katılma ya n üyenin ya da başkan ı n yc<.J~ g i
to]Ji ant ı ya katılır. Kurul üyelerinin as ıl ve yedek lerinin kurul t op l a ntı s ın a ka tılın cı l n r· ı
sağlanamad ı ğı takdirde, durum başkan tarafınd an katılmayan tarafın üyelerine yazı ilc bildi d li r.
Bu bildirime ra ğm e n bir hafta içinde bir tarafın toplantıya katılm amas ı hal inde disiplin ku ·rulıı
katı lanlarla karar a lır . Alınan karar bir hafta içinde tebli ğ edilir.

MADDE 9- SUÇLU ÇlKARMALAR
İş bu toplu iş sözl eşmes inin EK : Di s iplin Ceza ları Cetvelinde kabul edilen esaslara ve 4 857
sayıl ı

Kanunun 25. maddes ine göre ihbar ve

kıdem

ta zminatı

verilmeden

ya pıl a n

i~ton

çıkarmalardır.

MADDE 1O- TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALLERİ
a) İşçi, herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu İş Kanununun 25 . maddes inin IV.
bendinde belirtil en bildirim sürelerini aştığı takdirde, iş sözleşmesi münfesih sayılır. Belirlenen
bildirim süreleri kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz
izinli kabul edilir.
b) Alkollü olmamak kaydıyla, işverene ait herhangi bir aracı görev nedeni yle ve görev
sırasında kullanırken trafik kazası yapan işçiler, bu nedenle tutuklandıkları ve hi.iküm giydikleri
takdirde "a" fıkras ındaki hüküm 4 ay olarak uygulanır. Bu bent kapsamına giren işçilerin
tutukianma gününden başlayarak 30 güne kadarki ücretlerinin ödenmesine devam olunur.
MADDE ll - İHBAR ÖNELLERİ VE İŞE SON VERME
A) ihbar Önelleri:
ı- Suçsuz çıkarmal arda;
a) 6 aydan az kıdemi olanlara 3 hafta,
b) 6 ay dan ı 8 aya kadar kı demi olanlara 5 hafta,
c) ı 8 ay dan 3 yıla kadar kı demi olanlara 7 hafta,
d) 3 yıldan fazla kıdemi olanlara 9 hafta,
önceden ihbarda bulunmak şarttır. ihbar süreleri içinde işveren işçiye her gün 3'er saat i ş
arama izni verme mecburiyetindedir. İşçinin talebi halinde işbu arama izinleri toplu olarak
veri lir.
2- İşveren ihbar önellerine riayet eder ve bu öneilere ait ücretleri isterse peşi n ödemek
suretiyle işten çıkış işlemini yapabilir.
B) Kıdem Tazminatı :
Suçsuz çıkarmalarda ya da iş bu bend hükümlerine bağlanan sair işten ayrılmalarda
işçilere 30 günlük ücretleri tutarında kıdem tazminatı ödenir. Ancak kanuni kıdem tazminatı
tavanı aşılmayacaktır.

C) Kıdem Tazminatı Hesabı:
Kıdem tazminatına esas alınacak ücretin h esabınd a i şçiye ödenen çıplak ücretine ilaveten
işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de
dahil edilir. İşverence işçinin hizmet akdinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle
feshedilmesi halinde, işçinin iş akdinin fesih tarihine göre bulunacak kıdem tazminatına esas
teşkil edecek günlük giydirilmiş brüt ücret ihbar tazminatı olarak ödenecek ücret için de
geçerlidir.

MADDE 12- ÖDEMENİN ZAMANI VE FAİZİ
Kanun hükümleri uygulanır.
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MADDE 13- ÇALIŞMA BELGESi (BONSERViS)
İşten ayrılan veya ç ık a rıl an i şç iye i şve re n ta ra fınd a n ;
a) Yaptığı işin çeşit ve mahi yetini ,
b) İşe başlayış ve bitiş tarihini ,
c) Vasıfları nı ,
gösteren resimli ve tasdikli bir bel ge verilir.
MADDE 14- DENEME SÜRESİ
İşe yeni alınan işçiler, 3 (üç) ay deneme süresi ne tabi tutulurl ar. Deneme sOres i içinci
taraflar iş sözl eşmes ini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazmin a ts ı z fe shedebi Iir. l şç iııin
çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
MADDE 15- ENGELLİ İSCİ CALIŞTIRMA
Bu konud a yasa hükümleri uygulanır.
MADDE 16 -NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ
Haftalı k çalışma süresi 45 saattir. Bu sürenin günlere bölünmesi işvcrcnc e belirlenir.
İşçilerin 6 i şgünü çalışması halinde 7. gün hafta tatilidir. 5 işgünü çalıştırılan işçiler için 6. J.ttln
akdi tatil 7. gün hafta tatilidir.
İşveren iş icap ve zaruretlerine göre aynı işyerinde çalışan işçileri gruplandırarak farklı
günlerde çalıştırabilir. Aynı gün çalışan işçilerin işe başlama , ara dinlenmesi ve işi bırakmu
saatleri işverence farklı belirlenebilir.
Bu çalışma düzeni vardiyalı vardiyası z tüm işçilere uygulanır. Çalışma dü zeni nde
yapılacak değ işiklikler sendikaya bildirilir.
MADDE 17- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
U lusal bayram ve genel tatil günleri kanunlarda belirlenmiş günlerdir.
MADDE 18- FAZLA ÇALlSMA ÜCRETi
a) Haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olup yapılan fazla
çalışmalarda ücreti , normal çalışma ücretinin %60 fazlası olarak ödenir.
b) Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığında zamlı ücret yerine, fazla
çalıştığı her bir saat karşılığında 1 saat 36 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
MADDE 19 -HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ
ÖDENECEK ÜCRET
a) işçil ere 6 işgünü çalışmalarına karşılık 7. gün hafta tatili kullandırılmaları esastır.
Hafta tatili kullandırılmadığı takdirde, çalışılan hafta tatili günü için toplam 3 (2+ 1)
yevmiye ödenir.
b) Yasada belirtilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde yapılacak çalışmalar,
önceden işçi ye duyurulur. Ulusal Bayram, Genel Tatil günlerinde çalı ştırılan işçilere çalıştık ları
her bir gün için toplam 3 yevmiye ödenir.
c) (a) ve (b) betlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.
MADDE 20 - HASTALIK ÜCRETLERİ
a) Personel e hastalığı sebebiyle yetkili hekim tarafından en az 3 gün ve daha fazla İstirahat
verilmesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenek verilmeyen ilk iki güne ait ücretJeri
aylıklarından kesilmez. (Şu kadarki bir takvim yılında en fazla iki defa alınan iki güne kadar
istirahatlarının ücretleri işverence ödenir.) işçiye Kururnca eksik ödenen mebl ağ işverence tama
iblağ edilir.
b) İşçinin i şyerinin bulunduğu mahalde veya başka bir mahalde sevk sureti yle viziteye
çıkması halinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye İstirahat verilmeksizin ayakta
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tc(]avisine lüzum görü ldü ğ ü 1<1kclirdc geç irdi ğ i süreler için de Ocrctindt:n kes inti yapılıııntız. v-..:
zanıanlar için i şçi ücretli İ/. İnli suyılır.
Ayrıca, kaza ve ha sta! ı~ lıallcrindc sosyal yardımların ödcnım:sinc devanı edilir.

MADDE 21- HARCIRAIILAR
Harcırabl ar konusunda Yönetim Kurulu

lıu

kararları uygulanır.

MADDE 22- GECE ÇALIŞMALARI
Saat 20.00 ilc 06.00 arası geçen çalışmalar gece
işçi lere ücretleri % 10 za mlı ödenir.

çalışması say ılır .

Bu saatlerde

çalı~ıın

MADDE 23- YILLIK İKRAMİYE
işçilere her yıl Mart, Haziran, Eylül , Aralık ayları son larında olmak üzere 4 aylık ikramiy·

ödenir. İşe yeni girenlerle, işten ayrı lanların ikranıiye ödemelerinde mevcut uygulanıaya dcvnm
edjlir.

MADDE 24- ÜCRET PUSULASI
a) İşveren , her tediyede işçiye ücret hesabını gösterir bir pusula ve rir. Bu pusula ücrç(in
ya tırıldığı günden itibaren 10 gün içinde verilir. işbu pusulada tahakkuk ettirilen her çeşit ü<:n..: t
ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.
b) İşçi işbu pusula ınuhteviyatına pusulanın verildiği günden itibaren 6 işgünü içinde itjrıw.
edebilir. İşveren bu itiraza 6 işgünü içinde cevap verir.
MADDE 25 -İŞE YENİ GiREN SENDİKALI İŞÇiLERiN ÜCRETi
Yürürlük tarihinden sonra işe yeni girecek işçilerden, sendikaya üye olup üyeliği işvercnc
bildirilenlere toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 2.025 TL/AY ücret ödenecektir. Bu ttıtar
sözleşmenin ikinci yılın da ücretiere yapılacak zam oranında artırılarak uygulanacaktır.
MADDE 26 -ÜCRET ZAMMI
A) BİRİNCİ YIL
I - 28.02.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve sendika üyesi olan akaryakıt satış elemanı ve
market elemanlarından;
2012 yılı (dahil) ve sonrasında işe girenlere 2.150 TL/AY
2008 ile 2012 yılları arasında işe girenlere 2.250 TL/AY
2006 ve 2007 yıllarında işe girenlere 2.400 TL!AY
2006 yılı (dahil) ve öncesinde işe girenlere 2.500 TLIA Y ücret ödenecektir.
II- 28.02.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve sendika üyesi olan tanker şoförlerinden
20 I 5 yılı (dahil) ve sonrasında işe girenlere 2.400 TL/AY
2006 ile 2014 yılları (dahi l) arasında işe girenlere 2.500 TLIA Y
2006 yılı (dahil) ve öncesinde işe girenlere 3.200,00 TL/AY ücret ödenecektir.
B) İKİNCİ YIL
Sendika üyesi işçilerin, 28.02.2018 tarihinde almakta oldukları aylık brüt ücretlerine,
01.03 .2018 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu ' nun
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksi 2018/Şubat ayı endeks
sayısının, 2017 /Şubat ayı endeks sayısına göre (bir önceki yılın aynı ayına göre) artışı oranında
zam yapılacaktır.
MADDE 27- GİYİM V ARDIMI
Toplu iş sözleşmesinin birinci yılında yazlık elbise karşılığı 368,94 TL
(üçaltmışsekiz,doksandört), kışlık elbise karşılığında ise 449,33 TL (dörtyüzkırkdokuz,otuzüç)
ödeme yapılır. Yazlık için Temmuz, kışlık için ise Kasım ayının ilk haftasında ödeme yap ılır.
Bu ödemeler sözleşmenin ikinci yılında ücretiere yapılacak zam oranında arttırılarak ödenir.
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MADDF: 28- YEMF:K YAnDI MI
İşçilere, fiilen çalışlıkla rı gün lerele söz l eşmeni n birinci yılınd a 17, 14 TL (onycdi .ontl l\ 1'1)
yemek bedeli öden ir. 13u ödeme söz leşm eni n ikinci yılında ücretiere yapı l acak znnı onın•nd ı ı
aıitırı larak ödenir.

MADDE 29- ÖGRENİM YARI)IMI
a) İşveren , işçinin öğrenim gören her çocuğu için söz leşmenin birinci yılındu bir kt;Z
Kasım ayının ilk haftasında ödenmek üzere İlköğretimde (İlkokul ve Ortaokul) okuyan çocu kl tır
için 316,07-TL

(üçy ü zo naltı ,yedi),

(üçyüzyetmiş,dört),

Yükseköğrenim

Ortaöğrenim

(Lise) gören her çocuğu için 3 70,04 -TL
gören her çocuk için 555,06-TL (bcşyüzc llibc~ ,~ ~ltı )

öğrenim yardımı

yapar.
Bu ödemeler sözleşmenin ikinci yılında ücretiere yapılacak zam oranında artlırıl <cıruk
ödenir.
b) Öğrenim yardımı ödemesi, işçinin veya çocuğunun okumuş olduğu okulun n or nıııl
eğitim süresinin bir yıl fazlası ile sınırlı olarak yapılır . Normal eğitim süresini bir yıldan f~ızlcı
aşan dönemler için öğrenim yardımı ödemesi yapılmaz .
c) Lise öğrenimi için 20 yaşından, yükseköğrenim için 25 yaşından gün alan çocuklar için
öğrenim yardımı ödenmez. Ancak, lise öğrenimine 20 yaşından, yükseköğrenime 25 yaşın dnn
önce başlamış ve eğitimine devam eden çocuklar için, bu maddenin b bendindeki sınır dikkat"
alınarak yaş şartı aranmaksızın öğrenim yardımı ödenir.
d) İşçiler bu haklardan belge karşılığı yararlandırılırlar. Bu haklardan, öğrenim gören
işçiler de gördüğü öğrenim durumuna göre yararlanırlar.

MADDE 30 - EVLENME YARDlMI
İşveren , sendika üyesi işçilerin evlenmesi halindeNikah belgesini ibraz etmek koşulu ilc
sözleşmenin birinci yılında 528,62-TL (beşyüzyirmisekiz,altmışiki) evlenme yardımı yapar. nu
ödeme sözleşmenin ikinci yılında ücretiere yapılacak zam oranında arttırılarak ödenir.
MADDE 31 - DOGUM YARDlMI
İşverence işçinin veya eşinin doğum yapması halinde, doğum belgesini ibraz etmek koşulu

birinci yılında 266,51-TL (ikiyüzaltmışaltı,ellibir) doğum yardımı yapılır .
ölü olarak doğması halinde ölüm yardımı da birlikte ödenir. Bu ödeme sözleşmenin
ikinci yılında ücretiere yapılacak zam oranında arttırılarak ödenir.
ile

sözleşmenin

Çocuğun

MADDE 32- ÖLÜM YARDlMI
İşçilerin iş kazası sonucu ölümü halinde yasal mirasçılarına sözleşmenin birinci yılında net
4.209,17 TL (dörtbinikiyüzdokuz,onyedi),
İşçinin normal ölümü halinde yasal mirasçılarına veya cenazeyi kaldıran yakınlarına
sözleşmenin birinci yılında 1.843,58 TL (binsekizyüzkırküç,ellisekiz),
İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının raporla belgelenmesi
veya yasal mirasçılığın veraset ilaını ile belgelenmesi şarttır. İşçinin ana, baba, eş ve
çocuklarının
ölümü
halinde
sözleşmenin
birinci
yılında
net
398,67-TL
(üçyüzdoksansekiz, altmışyedi) ölüm yardımı yapılır.
Bu ödemeler sözleşmenin ikinci yılında ücretiere yapılacak zam oranında arttırılarak
ödenir.
MADDE 33 - DOGAL AFET Y ARDIMI
İşçinin sel, yangın , deprem gibi doğal afetiere uğraması halinde sözleşmenin biri nci
yılında tavan 1.579.26-TL'yi (binbeşyüzyetmişdokuz,yirmialtı) aşmamak ve uğradığı zarar
miktarı belgelenmek koşulu ile bu miktar işverence ödenir. Bu ödeme sözleşmenin ikinci y ılında
ücretiere yapılacak zam oranında arttırılarak ödenir

-41 /7

~

6

~

MADDE 34- Bii~LESTIRiLMiS SOSYAL YARDIMLAH
jşçilerc , aile, çocuk, ynkacak, bayram , i:;.in gibi sosya l lıurc umııl ıırın ı kar~ ıl aın::ık :ımıı c ı i lı.:
sö z l eşmenin
yardım

birinci y ılında her ay sosyal paket olarak 5 19,8 1 TL (bcşy iJzoncloku z,sckscnhil')
l3u ödeme sö/. lc ş m c nin ikinci yılıneieı Llcrellcrc yn pıl acnk zam orn ıuncl ıı
ödenir.

yap ılı r.

artl ırılarak

MA))DE 35- VASITA YAR))JMI
işçilere , her ay ay lık Mav i K a ıi bed eli net olarak öden ir.

MAD))E 36- RAMAZAN V AnDIMI:
işçilere, Ramazan ay ından bir hafta önce 2 kg pirinç, 1 kg çay, 2 kg şeker, 5 kg un ve 2 k
ayçiç eği yağı

ödeme

verilir ya da bu yardımların yerine nakdi olarak 186, 12 (y ilzsek sc n a ltı ,o niki ) TL,
Bu ödeme sözleşmenin ikinci yılında ücretiere ya pılacak zam ora nı ııd o
ödenir.

yapılır .

arttırılarak

MADDE 37- TEMiZLİK YARDlMI:
Bu sözleşme kapsamındaki işçilere yılda 90x45 cm . ebadında bir adet el havlusu, bir sdct
büyük boy banyo havlusu, her ay iyi kalite 4 kalıptan müteşekkil takriben 1000 gr. sabun verilir.
Havlu yardımı her yıl ın haziran ayında Sabun yardımı 6 aylık periyotlarda (haziran-aralık) a y11i
olarak verilecektir. Verilmediği takdirde bedeli; sözleşmenin birinci y ılında 157,49 TL
(yüzelliyedi , kırkdoku z) TL olarak ödenir. Bu ödeme sözleşmenin ikinci y ılında ilcretlcrc
yapılacak zam oranında artırılarak ödenir.
MADDE 38- MALİ SORUMLULUK TAZMİNATJ VE DİREKSiYON J>RİMİ
a) İşyerierinde mali sorumluluğu olan işçilere (A karyakıt Satış Elemanı ve Market
E lemanlarına) fiilen çalıştıkları günlerde sözleşmenin birinci yılında 8,-TL (sekiz) ödeme
yapılır.

b) Tanker şeförlerine fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin birinci y ılında 6,-TL (altı)
direksiyon primi ödenir. Aynı şoförün aynı gün içinde birden fazla sefer yapması durumunda bu
prim ; 8,-TL(seki z) ilave edilerek toplam 14,- TL (ondört) olarak ödenir.
Bu maddenin A ve B bentlerinde belirlenen ödemeler sözleşmenin ikinci yılında ücretiere
ya p ı lacak zam oranında arttınlarak ödenir.
C) Postaba şı Tazminatı
Sözleşmenin imza tarihinden sonra, postabaşı olarak çalıştırılanlara fiilen çalıştık ları
günlerde sözleşmenin birinci yılında 7,70 TL/Gün (yedi,yetmiş) ödeme yap ılır. Bu ödeme
sözleşmenin ikinci yı lında ücretiere yapılacak zam oranında arttırılarak ödenir.

MADDE 39 - ASKERLİK İZNİ
Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir sebeple si lah altına alman
işçi ye veya herhangi bir mükellefiyet dolayısı yla kendi sine ücret ödenmeyen kanuni çalışma
mükellefiyetieri için geçici olarak iş yerinden ayrılan işçinin ücret ve sosyal haklan iki a yla
sı nırlı olmak üzere ödenir. İşçi bu süre içinde herhangi bir ücret alırsa, ödenen miktar işverence
ödenecek ücretten düşülür.
MADDE 40 -YILLIK ÜCRETLi İZİN
D eneme süresi dahil işyerinde bir yılını dolduran işçi y ıllık ücretli izne hak kazanır.
Hizmet süresi;
Bir yı ldan beş yı l a kadar olanlara (beş yıl dahil) 18 işgünü,
Beş yı ldan fazla ve on yıldan az olanlara yılda 22 işgünü,
On yı ld an fazla onbeş yıldan az olanlara 24 işgünü ,
Onbeş y ıl ve daha fazla olanlara ise yılda 30 işgünü yıllık ücretli izin verilir.
01.03 .20 17 tarihi ve daha sonra işe alınan işçil erin yıllık izin süreleri İş Kanunu ' nda
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Hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri işgünü olarak değerlendirilmez .
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçi hak ettiği yıllık iznini müteakip yıl içinde
kullanmak zorundadır.
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek y ıllık
ücretli izin süresi 20 işgününden az olamaz.

MADDE 41- ÖZEL MAZERET İZiNLERİ
İşçilerin;

1- Evlenmesi halinde 5 işgünü,
2- Anne, baba, kardeş , eş veya çocuklarının ölümü halinde 5 işgünü , kayın va lide ve
kayınbabanın ölümü halinde 3 işgünü,
3- Afetlerde 1O işgünü ,
4- Eşi doğum yapan işçiye 5 gün, işçinin evlat edinınesi halinde 3 gün ücretli izin verilir
5- Doğum yapan personel, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak
üzere toplam ı 6 hafta çalıştın lamaz. Çoğul gebelik durumlarında doğumdan sonraki izne 2 hafta
eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan
önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum
sonrası sürelere eklenir. Doğumdan sonraki 8 haftadan sonra kadın işçinin talep etmesi halinde 6
aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınn1az .
6- Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk
saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi
kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
7- Askerlik yoklamasın ı yaptırabilme si için ı işgünü ücretli izin verilir.
8- Yukarıdaki olaylar, işçi tarafından geçerli bir belgeyle 1O gün içerisinde kanıtlanmak
zorundadır. Aksi halde işçi hakkında nedensiz işe gelmeme işlemi uygulanır. izinierin olayın
vukuundan itibaren 10 gün içinde kullanılması şarttır.

MADDE 42 - T AKDİRE BAG LI ÖZEL MAZERET İZNİ
Meşru mazerete dayanan ve işçinin yazılı müracaatı üzerine, işverenin takdir ve
muvafakatine bağlı olmak suretiyle, işçiye 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
MADDE 43 - İSCİ SAGLIGI VE İS EMNiYETi
a) işyerinde, hastalık ve sakatianma halinde ilk müdahalede kullanılacak ilaç ve
malzerneye havi bir ecza dolabı bulundurulacaktır. İşyerinde vuku bulan acil vakalar ve iş
kazaları halinde, işçinin derhal sağlık tesislerine nakli sağlanır.
b) İşveren, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuata aynen uymayı kabul eder.
MADDE 44- KANUNUN ÜSTÜNLÜGÜ
işbu sözleşmede işçi lehine değiştirİcİ yada geliştirici hükümlerin bulunmadığı hususlarda
yürürlükte bulunan yada yürürlüğe girecek olan işçi lehine ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümleri saklıdır.
MADDE 45- KANUNA AYKlRlLIK
a) İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin kanuna aykırılığı sabit olursa sadece
ilgili hüküm yürürlükten düşer. Bu düşüş sözleşmenin tüm olarak yürürlükten kalkması
sonucunu doğurmaz .
b) Taraflar ilgili hükmü kanun ve ictihada uygun olarak yeniden düzenler! er.
MADDE 46 - İSCİLERİN SİKA VETLERİNDE USUL
VE UZLASTIRMA KURULU
A) işbu toplu iş sözleşmesinin uygulann1adığını ya da yanlış uygulandığını iddia eden
sendika üyesi işçi:
1- Şikayetini önce ilk amirine bildirir, konu çözülemezse;
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2- Durumu kendis ine en yak ın i şye ri sendika tcın s il c i s in t: bildirir.
3-Temsilci, ş i kuyet i hak s ı z görülürse durum şikfıyc ti yapa na bildirilir. Yerinde ıı.i\rO I( lnı
varı l acak müşterek görüşe gö re i şye ri amirine bildirilir.
4- i şyeri amiri ş ik ~yc ti rccldcdcrsc, tems ilciler durunıu sendik a ş u bes in e bi ldirirl cr.
S-Sendika ş ube s i konuyu i şve rc nle gö rü şür. Konu hall ed il crn cz.sc send ika üst kademe ler"
bildirir.
6- Sendika üst kadcm esi ş ikayeti i şverene yazılı olarak bildirir. J3u yaz ı ya, tcbc Illi
tarihinden itibaren işveren en geç 15 gün içinde yaz ılı ceva p verir. Sendik a işveren görüş l eri n i
kabul etmezse konuyu Uz l aş tırma Kuruluna götilrebileceği gibi do ğ rud an yasa l yo ll ara dıı
ba ş vurabilir.

7- İşçiler, bu maddede belirtilen şikayetlerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve h ak l a rı nd u
idari ve cezai kararlar alınamaz.
B) Taraflar işbu toplu iş söz l eşmesi hükümlerinden bir yada birkaçı üzerinde uygul a mu
veJa yorum uyu ş m az lığına düş e rlerse , uyuşmazlık iddias ında olan tarafın yapacağ ı yaz ılı ç::ıgrı
üzerine (yazılı çağnda hangi konuların görüşülmesi istendiği açıkça belirtilir) en geç 6 işgi.lııll
içerisinde toplanarak uyuşmazlık konularını müzakere ederler.
Müzakereler sonucunda anlaşma sağlanamazsa yasal yollara başvurabilirler.
Uzlaştırma kurulu tarafların üçer temsilcisinden oluşur. Sendika temsilcilerinden ass.ı.ol'i
biri Sendika Genel Merkezinden, işveren temsilcilerinden birisi MIKS EN'den olacaktır.
GEÇİCİ MADDE l - FARKLARlN ÖDENMESi

Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile imza tarihi
farklar en kısa sürede işçilere ödenecektir.

arasında

geçen süre i çin

doğan

EK- DİSİPLİN CEZALARI CETVELİ
İşçilerin riayete mecbur oldukları hususlar ile bu hususlara riayet etmeyen işçilere tertip
edilecek cezalar, işten çıkarma halleri aşağıda gösterilmiştir. İşyeri Disiplin Kurulu işçilerin
riayete mükellef bulundukları ve aşağıda 48 madde halinde zikredilen hususlardan herhan gi
birine aykırı hareket eden işçi veya işçilere tatbik ederken, fiilin karşısında gösteri !en
müeyyidelerin herhangi birini tatbik etmekte serbesttir. İşyerinde uygulanacak ihtar ceza l arı
hiçbir şekilde aşağıdaki liste ile bağlı kalmaksızın münhasıran işveren veya yetkilileri tarafından
tatbik edilir.
Ancak Disiplin kuruluna sevkedilen işçinin suçu hafif olduğu takdirde Kurul, ihtar ce7.ası
da verebilir.

Aksine Hareket Edecek işçilere
Verilecek Disiplin Cezaları
İşçilerin Riayetle Mükellef Oldukları Hususlar
İhtar

1- İstihsal, imalat ve teknik emniyet malzemesini,
teçhi zatını ve makinaları, standart tamim, yazılı
talimat, örf ve adete ve cari usullere uygun olarak
kullanmak.
İş

Kat'ı

işten

ı

2

3

Çıkarma

X

X

X

X

X

X

X

X

esnasında,

gerek kendileri ve gerekse
için tehlike yapabilecek her türlü ihmal
ve dikkatsizlikl erden sakııunak , iş emniyeti ve işçi
sağlığının korunması bakımından mer'i mevzuat ile
bu konuda alınmış ve alınacak bil'umum karar,
standart tamim ve talimatiara harfiyen riayet etmek.
2-

Yevmiye

arkadaşları

~!7
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/\ksi ne I l ~ırckcl Edecek lşçilcn.:
Verilccek Disiplin
İşçilerin Ri ayctle Mükellef' Oldukları I !ususl ar

Yevmiye

İhtar

3 · Yapmakta o ldukları iş ilc ilgili olnıak şartıyla
gördükleri herhangi bir halden ve alet veya
makinalardaki noksan veya arızalardan hemen en
yakın amiri veya ilgilileri haberdar etmek.
4· İşyerinde yang ına sebebiyet verecek hareketlerde
bulunmamak.
5- Yangın başl angıcı veya yangın vukuunda gerekli
ihbarı yapmakla beraber, bu konudaki tamİnı ve
talimatlarda belirtilen şekilde hareket eylemek.
6- Kendi temizliklerine riayet etmek ve her ne
suretle olursa olsun i§Yerini kirletmenıek.

X

X

Ceza ları

Kat'ı

l~kli
Çıkaranıt

2

3

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

ll- Kendine verilen işi sebepsiz yere geciktirmemek,
verilen işten başka işlerle meşgul olmamak

X

X

X

X

12- Vazifesinin ifası esnasında amirlerine veya
kendisiyle beraber çalışanlara zorluk göstermemek.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7- İşçilerin sağlığını korumak ve İş Emniyeti
N izamnamesi hükümleri gereğince kendilerine
verilecek koruma levazımı ve giyim eşyasını
münhasıran işyerinde giyrnek ve kullanmak.
8- İşyerinde veya iş esnasında, amiriere karşı
disiplin ve ahengi bozacak şekilde tavır ve
hareketlerde veya hitapta bulunmamak ve iş
arkadaşları ile işyerinin disiplin ve ahengini bozacak
şekilde geçimsizlik yapmamak.

X

9- İş esnasında iş arkadaşlarını her ne şekilde olursa
olsun fuzuli yere meşgul etmemek.
10- Vazifesini ifada
göstermemek.

13- Maiyetindeki
kullanmamak.

işçi

kayıtsızlık

ve

ve

çırakları

intizamsızlık

zati hizmetlerde

14- Kasten asılsız hastalık, ihbar ve iddiasında
bulunmamak veya hastalığı sabit olmadı ğı zaman
hastalığını
bahane ederek,
işini
yapmaktan

X

kaçınrnamak .

15- Meşru mazeret
etmek.

dışında işe

muntazam devam

X

16- işbu toplu iş sözleşmesinin fazla mesailerle ilgili
hükümlerine göre işveren tarafından tesbit ve tayin
edilen fazla mesaiyi zamanında yapmak.

17- İş saati bitmeden izinsiz olarak işi terk etmemek.
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/\ksiııc I Jıın.: kt:t Edt:cck l ~ç il t: rc

Vc;; rikcck Di siplin
İ şç ilerin R iayctl c M Okcl ler OlduH:ırı 11ususlar

Ccz.a l a rı

Y 0v ıni yc K a t ' ı

lhtar
2

3

18- Vazifeye sa rho ş gclmcmck , işyerinde alkollü içki
veya u yuşturucu madde kullanmamak veya

l ş t ı.! l)
(' 1kui'J ll H

X

işyerinde bulundurmaıııak .

19- işverenin alet ve malzemesi ile hususi işler
yapmamak .

20- İş saatinde hususi işler yapmamak.

X

21- İş saatinde etrafını rahatsız edecek şekilde
hareketlerde bulunmamak, kitap, gazete, ıııccıııua
v .s. okumamak.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22- İş saatinde uyumaıııak.
23- İşyerinde veya iş esnasında, iş sahipleri veya
müşterilere karş ı hakaret, tehdit veya tecavüzde
bulunmamak.
24- Amirleri, arkadaşları veya ıııaiyeti hakkında ,
bunların şeref ve namusuna hale! getirecek veya
ah l akını ifsat edecek veya işyerindeki çalışma
düzenini ihlal edecek yalan veya yanlış şayialar
çıkarmamak kaste müstenit ve mesnetsiz ihbar ve
şikayetlerde bulunmamak.
25- Edep ve ahlaka mugayir hareketlerde
bulunmamak
26- Gizli tutulması icabeden vazifeye müteallik
sırları if_şa etmemek.
27- İşverene ait malzeme ve kırtasiyeyi israf
etmemek.
28- İşyerinde mevcut alet, malzeme veya şahısların
maruz kaldıkları tehlike karşısında gereken
tedbirlerin alınmasına yardım etmek.
29- Kendisine verilen yetki dışında iş yapmamak.

30- Zamret olmadıkça iş münasebetlerinde ve şahsi
iş_Ierde merci tecavüzünde bulunmamak.
31- Çöpleri veya faydalı imalat artıklarını
müessesenin tefrik ettiği malıallerden başka
mahallere dökmemek.
32- İş yerinde tanıtma kartını daimi olarak yakasına
takrnak.
33- Şahsi nakil vasıtalarını işverenin gösterdiği
yerlere park etmek.
34- İ şverene ait malzeme ve makinayı yazılı
müsaade almadan dı~ıkarmamak.
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İş çileri n Riayet! c Mükeller Olduklurı I I ususlar

---------------------------Yevmiye Kat'ı

lşt e a1

lhtar
3 5- Saat kartını müessesenin tespit ettiği yerlerden
alarak yanında taşımamak ve imha etmemek.

X

36- Başkalarının saat kartını basmamak ve kart
üzerinde tahrifat ~mamak.
3 7- İş emniyeti ve işçi sağlığının korunması
bakımından mer'i mevzuat ile bu konuda alınmış ve
alınacak yazılı bütün karar, standart tamim , tedbir ve
emirlere harfiyen riayet etmek.
3 8- Yukarıdaki fıkralarda tadat edilmemiş olup, İş
kanununun 25. maddesinin 2. bendinde mündemiç
sair fiilleri ika etmemek.

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

39- İşyerinde kumar oynamamak ve oynatmamak.

X

ve kullanılması kanunen yasak
ve kesici aletleri işyerine getirmemek veya
i~erinde bulundurmamak.

40-

Taşınması

silahları

41- Yapılacak üst

aramalarına

X

milmanaat etmemek.

mazereti sebebiyle işe gelinmediği
hallerde keyfiyeti en kısa zamanda herhangi bir
vasıta ile işveren vekiline veya amirine bildirmek.
43- Sağlık muayenelerine ve edilecek serum ve
aşılara muvafakat etmek.
44- İşçinin ikametgahında bulaşıcı hastalığa
tutulmuş bir şahsın mevcudiyetine dair resmi bir
makamca keyfiyetin ilan edilmiş olması halinde
durumu işverene bildirmek.
45- İşçi sağlığı ve iş emniyetini tehlikeye sokacak
hareketlerden sakınmak
46- Mahiyeti ne olursa olsun iş kazasına maruz
kalındığında keyfiyeti derhal en yakın amirine
bildirmek.
47- Yasak edilen yerlerde sigara ve benzerlerini
İçınemek ve sigara, kibrit çakmak ve benzerlerini
gösterilen mahallerde bırakmamak

42-

Ç ıktırtııli

2

X

X

X

X

Meşru

48- İşyerinde dövüşmemek.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49- Yukarıda belirlenmiş 48 bendin içeriği dışında herhangi bir olay vuku buldu ğunda
disiplin kurulu kıyasen ceza verebilir.
50- İş Kanununun 25. maddesinin II. bendinde belirtilen suçları işleyen işçiler disiplin
kuruluna sevk edilebilecekleri gibi, işveren ilgili kanun hükmünü re ' sen de uygulayabilir.
Ancak işçinin veya sendikanın re'sen feshe itirazı halinde konu disiplin kurulunda 15 gün
içerisinde görüşülerek karar verilir ve verilen karar uygulanır.
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PETROl· İS TEMSİLCİLERİ;

'
Av. Zekeriya SANCI

Mustafa Mesut TEKİK
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Av.' Halu'k Erkin GÖÇMEN

Niyazi RECEPKETHÜDA

Satılmış ÇİLLİ

Mehmet İLDEM

Özgün

W/

ÇE'L~

Tuğçe KALYONCU

Ahmet AKTAŞ
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