
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İŞLETME TOPLU iş SÖZLEŞMESi 
(01.03.2016- 28.02.2018) 

TOPLU iş SÖZLEŞMESİNİN AMACI 
Bu toplu iş sözleşmesi ; üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltrı1cyi, 

çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmalan için 
yeterli ücret almalarını, işyerlerinde sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlı ğının gerçekleştirilmesi için 
gerekli önlemlerin alınmasını , her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmas ını , işçilerin işsi zlik 

korkusundan uzak geleceğe güvenle bakmalarını , sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayı ş ı içinde 
İstanbul halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşv ik 
etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla 
çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir. 

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR 
A)TARAFLAR 
Bu toplu i ş sözleşmesinin tarafları; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının üyesi 

bulunduğu Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) ile Tüm Belediye ve Genel 
Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) dır. 

B) TANIMLAR 
Bu toplu iş sözleşmesi metninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İŞVEREN, 

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) SENDiKA, Mahalli İdareler 
Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) İŞVEREN SENDİKASI, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İşyerierinde çalışan ve bu sözleşmeden yararlanacak olanlar da SENDiKA ÜYESi 
İŞÇi di ye geçecektir. 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ 
Bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girrnek ve 28.02.2018 tarihinde 

sona ermek üzere iki (2) yıl sürelidir. 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI 
A) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI . 
Bu Toplu iş Sözleşmesi; 
a) Yer olarak; işverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde 

kurulacak; İşkolları Yönetmeliği 'nin Genel işler işkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden 
işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini kapsar. 

b) Şahıs olarak da; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işçi 
sayılıp da sendika üyesi bulunan tüm işçiler bu toplu iş sözleşmesi kapsamı içindedir. 

Sendika üyesi üniversite mezunu işçilere , işverence yapılacak farklı ücret uygulamalarında 
bu toplu iş sözleşmesinin "SÖZLEŞMENiN GÜVENCESi" başlıklı 4. maddesi hükümleri 
uygulanmaz. 

B) YARARLANMA KOŞULLARI 
Bu toplu i ş sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikası üyeleri yararlanırlar. Bu Toplu iş 

~özleşm~si:ıin imzalaım::ası tarihind: taraf s~ndi~a~a üye o~an.lar yü~ürlük ta~ihinden itibar~n , .. , r<J 
ımza tarıhınden sonra uye olanlar ıse ; üyelıklerının taraf ışçı sendıkasınca ışverene yazı ıle r--
. . Topl·u· iş sözl.eşmesinin imzasl sırası.nda tara~ i?çi sendika:ın~ üye ~ulunma~anlar, sonradan 
bildirildiği tarihten itibaren topl~ iş sözleşmesinden yararlanırlar. M 
ışycrıc;p de ~ ~~~eya ımm ~hınde ted: sendı@a u;::: / 
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ayrıl an l ar veya sendikadan ç ı k arılanların toplu iş sül'.l cşmcs imkn ynrar l :ın abi lmck ri , to ı)lu i ş 
sözleşmes ine ta raf i~çi sendikas ına daya nı şma a ida tı öJ cmc l c riıw bağ lı dır . 

iş bu toplu iş söz l eşmes in i n inı za tarihinden iti baren 10 gün içinde sendika genel mcrkel'.i 
veya şubeleri toplu iş söz l eşmes inden ya ra rl a naca kl a rı li ste lıalind c i şvc rcnc bildiri r. 

Taraf sendikanın ye tki be lges i a lmas ı şa rtı y l a sö7. l cşmcclc be li r ti lm i ş bütün ku rullann ve 
temsilcil erin yetki ve gö rev leri yeni toplu i ş söz l eşmesi imza l anıncaya kadar devam eder. 

MADDE 4- SÖZLEŞMENiN GÜVI~NCI~S i 
a) İ şveren; hiçb ir şek il de bu Toplu İ ş Söz l eşmes i hü kü mlerini k ı smen veya tama men, 

doğrudan doğruya veya d olay lı yo ll arl a Hizmet- İş Send ikas ı üyes i olmaya nlarla, sendikas ı z veya 
başka bi r sendikan ın üyelerine uygulaya maz. 

b) İ şveren tarafından , sendika üyesi olmayan i şçi l ere bu toplu i ş sözl eşmes i y l e sağ l anan 
haklar veri l diğ i veya her ne nam a ltınd a olursa olsun bu hakl a rın ve yararl a rın daha üstünde hak 
ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın ol ay ı i şverene bild i rdi ğ i anda i şveren yanlı ş 

uygulamaya son verir. Sendik anın yazılı bildiriminin üzerinden 1 ay geçmes ine rağmen 

uygulamaya son veri lmezse, bu uygulama, münhas ıran o i ş verenin i şyerinde çalışan sendika lı 

i şçi l ere de uygul anır. Ancak, kapsam dı ş ı personel veya sendikalı i şç il erin tümüne yapıl aca k 
uygulama bu hükmün dı şındadır. 

MADDES-TOPLU İS SÖZLEŞMESİNİN İS SÖZLEŞMELERiNE ETKİSİ 
Toplu i ş sözl eşmesinin yapıldı ğı tarihte i şveren il e i ş çi arasında mevcut olan i ş 

sözleşmelerinin , i şçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözl eşmesinin hükümleri alır. 
İ ş bu toplu i ş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı 
olmamak kaydıyla i ş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder. Sözleşmeele yasa hükümlerine 
yapılan atıflar, toplu i ş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözl eşme hükmü niteliğind e 
olduğunu gösterir. 

İş bu toplu i ş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük, 
yönetmelik hükümleri uygulanır. 

MADDE 6- SENDiKAL FAALiYETLERE OLANAK SAGLAMAK 
a) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri , baştemsilciler ve i şyeri temsilcileri i ş saatleri 

içerisinde işç iyi ve sendikayı ilgilendiren konularda, haber vererek i şyeri yetkilileri il e 
görüşürler. 

b) Sendika ve şube yöneticileri ile Baştemsilciler önceden işverene haber vermek ve işi 
aksatmamak kaydı ile iş saatleri içerisinde işçilerle kendi bölge ve şefliklerinde görüşebilirler. 
Bu konuda işveren yöneticileri her türlü kolaylığı gösterir. 

MADDE 7 - İSYERİ SENDiKA TEMSİLCİLERİ, İSCİ LüKALİ VE İLAN TAHTASI 
Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçi ile i şveren arasındaki diyaloğu koruyarak 

doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili i şveren vekili veya 
temsilcisi ile görüşerek çözümlerneye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği 
diğer görevleri yapmak üzere, sendikaea işyerinde çalışan üyeleri arasından, aşağıda gösterilen 
sayılar kadar temsilci atanır. 

İşyerinde işçi sayısı 50 'ye kadar ise ______ , ____ ____________ _l , 

" " " 51-100 arasında ......... ............. .2, 
" " " 1 O 1-500 arasında ___ ___ _ , __ _____ ______ 3, 
" " " 501-1000 arasında ___ , _______ , ____ __ 4 , 
" " " 1001-2000 arasında ________ ________ 6, 
" " " 2000 ' den fazla ise ____ __ ___ .... ...... 8, 

işçi işyeri sendika temsilı i si ve bunlardan birisi baştemsilci olarak seçilir ve isim listeleri 
15 gün içerisinde işverenc bildi ,irr. ~ 
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İ şveren, lıcr i~yerin dc ça lı ~a ıı t il ın i~ç i kri ıı yU:t.de e lli den ('Xı5 0) f'azlas ı nııı nılı;ıllı klıı 
oturab i ieceğ i bir lokal temi ni için gerekeni yapar. Ay rı ca , <;alı şma l a rını sllrcH\ rın ck n ınac ı ilc 
i şyerini n uygun bir ye rinde olanak va rsa !oku l içinde bir temsilci li k odas ı tc nıiıı elmek 
zorundad ır . 

a) İ şve rence tems il ci odasınd a bir masa, ye teri kadar sandal ye, çe lik dolap, paralel telefon , 
bir bilgisaya r (en J~ız l a 40 temsil ci odas ına ), du vnr gazetesi iç in pano, k itaplı k ve ge rekli 
kırtas i ye malzemeleri bulundurulur. 

b) İ şveren , lokal içeri sinde 1 00x200 cm. ebadında anahta rı sendi ka baş t ems il c i s ind e 
bu lanan camckanl ı bi r il an lahtas ı bulundurmak zorundadır. Bu il an tahta larma as ıl acak her türlü 
ilan, bildiri , a liş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetk il i imzanın bulunmas ı 

zorunludur. Bu tahtalara asılacak her türlü il an, bildiri , bülten ve benzeri yazıl a rdan doğacak 

sorumluluk send ikaya aittir. 
Bu il an tahtasın a başka sendikaların ilan ve bildirileri asılamaz. 

İşç i Jokalinde bir soğutueu dolap bulundurulur. 

MADDE 8- SENDİKA TEMSiLCi VE ÜYELERiNE TANINAN ÜCH.ETLİ iZiNLER 
A) BAŞTEMSiLCi İZNİ: 
Sendika Baştemsilci s ine , temsilcilik görevlerini yerine getirebilmesi için haftada 8 saat iz in 

verilir. Baş temsilciler bu izni işyerindeki esas işini aksatmamak şartı il e kullanırlar . 

Baştemsilcil er seçildikleri veya atandıkları işyerinde ve devamlı gündüz vardiyasında çalıştırılır. 
Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika veya şubesinin 

işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrı s ı üzerine bu 
süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilirler. 

Baştemsilci mühim ve acil vakalarda günün her saatinde i şyerine gelerek konuyla 
ilgilenebilirler, bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da yapılabilir. Şu kadar ki olay yerine gelen 
Baştemsilci de, iş disiplininin gerektirdiği tutum ve davranış içinde olmak zorundadır. 

B) TEMSiLCi iZiNLERi: 
İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerierindeki işlerini aksatmamak şartı 

ile aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler. 

İSYERİ iSCİ MEVCUDU HAFTALIK ÜCRETLi İZiN SÜRESİ 
O 1-50 işçi çalıştıran işyerinde 3 saat, 
51-200 işçi çalıştıran işyerinde 4 saat, 
201-500 i şçi çalıştıran işyerinde 5 saat, 
SOO ' den fazla işçi çalıştıran işyerinde 6 saat, 

C) DİÖER İZİNLER: 
Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel 

kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine 
aşağıdaki düzenlenen şekle göre ücretli izin verilir. 

İSYERİ İŞCİ MEVCUDU YILLIK TOPLAM ÜCRETLi İZİN SÜRESİ 
O 1-50 i şçi çalıştıran işyerinde 25 gün, 
5 1 -1 00 i şçi çalıştıran işyerinde 3 5 gün, 
1 O 1-200 işçi çalıştıran işyerinde 45 gün, 
201-500 i şçi çalıştıran işyerinde 65 gün, 

~ 
501-1000 işçi çalıştıran işyerinde 85 gün, 
IOOO ' den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısının %10'u kadar gün . 

. Bu izinler her üye içi~ ay~ı ayrı olı:na~ıp tüm üyel~r içind~r. Bir seferde .iş~eri işçi sayısının 
_%5'ınden fazla sayıda ~yenın bırden bu ıznı kullanmasıışverenın onayına tabıdır. 
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MA DDE 9- SENDiKADA GÖIU~V ALANLAlUN (; ÜVENC ELgld 
a) Send i kan ın bütün kackmclcrindc gü rev li yii neli cik r, i ~yc ri ba ~lc ııı s il c i lc ri ve tcmsil c ikri 

ekonomik ve de mokratik sendikal l ~ ı:ıli ydlcri nedeni ilc i ~ ıen çıkarılamu :t .. Rızal a rı dışıııd<ı 
meslek leri il c ilgil i olmayan bir i ~c na klcdilcnıc l' .. Fiil en ça lı :;; tı ğ ı i ş yeri dcğ i ş tiril cmcz . 

b) Sendi ka n ı n merkez ve ~ubc yö nelim kurulunda ve baş kanlıklarınd a görev alarak b:ııdi 

istekl eri il c i şyeri nden ayrıbn i ş çiler lcşckkülcl eki görevlerinin seçime girmcmek , seçi lmc mek 
veya çekilmek suretiyl e son bulması it~;e rine işe a lınmalarını isteelikl eri takdirde, i şveren istek 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinele o andaki şartlarla eski veya eski i ş lerine uygun başk a bir 
i şe almaya mecburdur (Kıdcm tazmimı tını alanl ara bu hüküm uygulanmaz) . Bu takdirde ücret ve 
eski kıdem hakl arı sak lı kalmak kaydı y l a i ş ine iade edilen i ş çiye toplu i ş s öz l eşmes i il e gctirikn 
tüm haklar da verilir. Bu ha kkın kullanılmas ı teşckküldeki görevin sona ermes inden baş laya rak 

bir ay içinde geçerlidir. 
c) Sendikadaki görevi sona eren ve i şe dönmek için müracaat eden sendika yöneticileri , bir 

ay içinde i şe alınmazsa , işveren kıdem tazminatlarını toptan öder. 

MADDE 10- SENDİKANJN V ARARLANABİLECEGİ SALON, ARAÇ VE GEREÇLl;:R 
a) Sendika; eğitim , seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin 

salon ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır. 
b) İşveren , işçil erin Belediye tiyatrolarında sergilediği sosya l ve kültürel etkinliklerinden 

indirimli olarak yararlanması için mevzuatın izin verdiği ölçüde gerekli çabayı gösterir. 

MADDE ll- SENDiKA AiDATI VE ÇALISAN İSÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ 
a) İşveren ; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 18. Maddesi 

hükümlerine uygun olarak sendikaca bildirilecek üyelerden, aidat keserek işçi aylık ücretlerinin 
ödendiği günü izleyen 30 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla 

yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı süre 
içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için 
sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek dayanışma aidatı içinde aynı 
esaslar uygulanır. 

b) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmedİğİ veya 
kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatiarı bankalarca işletme kredilerine 
uygulanan en yüksek faiz miktarları ile birlikte ödemekle yükümlüdür. 

c) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz. 
d) İşveren veya işveren vekilleri , sendika ve şubece isim listesi istenmesi halinde 

geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgilerde belirtilerek isim listesini 
mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür. 

MADDE 12 - SENDiKA ÜYELERİNİN GÜVENCESi 
Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan 

doğruya ve gerekse dalaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne 
sebeple olursa olsun bir indirim yapılamaz. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, kadro 
unvanı vs. şartlarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz. 

MADDE 13 - İSCİNİN ZORLANAMA YACAGI GÖREVLER 
İşveren, işçiye ; yasalara, toplu iş sözleşmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa aykırı iş 

yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya 
işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev veren yetkiliye 

temsilcinin uyarısına rağ9e yaptırılan işten veya sonucundan işçi sorumlu tutulamaz. Işçi veya 
derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse emir yerine getirilir. İşçi!ıin veya ~ 

temsilci olayı en kısa süre e emri verenin bir üst amirine yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

~ b. /-f. 7 -? (j) 1 /~-:/ 



MADDE 14- ASKERE GİDEN İŞÇiLEniN TEKRAR İŞI~ ALINMASI 
Muvazzar asker lik hi zmeti dı ş ında , herhang i bir nedenle s il a haltına alınan işçinin hi r. ınL:t 

akd inin ask ı ya alınd ı ğ ı sü re içeri sinde ücret ve sosya l haklarının tamam ı ödenir. 
Muvazzaf' askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1 ay içinde i ş ine dönmek isteyen i~ç i ( k.ıdc ııı 

lazminatını almamış ise) ayrı ldı ğ ı dcreec ve mi.lktesep ha klarına ek olarak i şbu sü:t. lqın <.: ik 
sağlanan hakl ardan ycı rarlandırılarak eski yerine veya eski i ş ine uygun başka bir i şe alınır. 

MADDE J 5- DENEME SÜRESİ 
İşçiler i şe alındıkları tarihten itibaren 2 ay denem e süresine tab i tutulurlar. Deneme süresi 

içeri sinde başarı göstcremeyenlerin ilişkileri ihbar önellerine uymaks ızın kesilebilir. Deneme 
süresi sonunda i şçinin ilişkisi kesilmemi şse, a rtık daimi i ş çi vasfını kazanmış olur. Evvelce 
işyerinde çalışırken tenkisata tabi olarak i ş yerinden ayrı lmış olanların tekrar i şe alınmalarında 

yeııi bir deneme süresi uygulanmaz. Derhal daimi i ş çi kadrosuna alınırlar. 

MADDE 16- iş VE İŞYERi DEGİŞİKLİGİ 
İşçiler genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır . işçinin işyerinin , 

ikametgahına yakın olmasına özen gösterilir. Ancak i ş icap ve zaruretlerine göre işçiler i şycri 
içinde veya Belediyeye bağlı başka bir işyerinde unvan veya niteliği benzer yahut birbirine yakın 
başka işlerde veya yerlerde geçici olarak işveren tarafından çalıştırılabilir. Ancak bu sü re 5 ay ı 

geçemez. İşçinin kendi talebiyle yapılacak Belediye dı şı geçici görevlendirmelerde bu sü re 2 y ıl 
olabilir. Müdürlük içi görevlendirmelerde; Anadolu yakasındaki bir işyerinde çalışan işçinin yine 
Anadolu yakasındaki başka bir işyerinde, Avrupa yakasındaki bir işyerinde çalışan işçi ni n de 
aynı müdürlüğün yine Avrupa yakasındaki başka bir işyerinde görevlend irilmesine özen 
gösterilir. 

Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak kaydı ile yapılacak devamlı nakillerde disiplin 
kurulu kararı alınır. 

İş ve İşyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz. İşçiler, devamlı olarak kadro unvaniarı 
dışındaki işlerde çalıştırılamazlar. 

MADDE 17- VARDİYA USULÜ ÇALIŞTJRMA 
İşin gerektirdiği hallerde işçiler, iki veya üç vardiya halinde çalıştmlabilirler. Bir işçi iki 

haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz . Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde 
ilan olunur. İki hafta böyle çalışan işçi takiben iki hafta gündüz çalıştırılır. Vardiyalı işçiler 16 
saat dinlendirilmeden önce işe çağrılamazlar . Vardiya bitiminde toplu taşıma araçları 

çalışmıyorsa vardiyadan çıkan işçilere servis verilir. 

MADDE 18 - ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SA YlLAN HALLER VE ARA DİNLENMESİ 
a) işçinin, işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştınlmak üzere gönderilmesi 

halinde yolda geçen süreler. 
b) işçinin, işveren tarafından işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili 

başka bir yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler. 
c) Yağmur, sel, elektrik ve su akımının kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın 

olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler işçirıin yasal iş süresinden sayılır. 
d) İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda 

ve hastanede geçen süreleri belgelerne koşuluyla iş süresinden sayılır. 
e) işverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle geeikilen süreler de çalışmış 

gibi sayılır. 
f) Asfalt işlerinde işveren, işçilerin ara dinlenmesini engellemeyecek şekilde asfalt 

sevkiyatını yapar. 11.30-14.00 saatleri arasında bir saat öğlen dinlenmesi mutlaka verilir 
' g) Belediye işyerlerin~e uygulanmakta olan mer'i ara dinlenmesi sürelerine aynen devam 

edilir. Ara dinlenınesi verilf.rl yerlerde bu dinlerımelerin hangi saatler arasında yapılacağı her ~ 



Mt\DDE 19- İŞE GI~Ç GELME 
İşçinin saatinde işe ge lmesi esast ır. 30 gün lük süre içinde 3 defa 1 saate kadar i şe geç @.; lcıı 

i şçi y i işveren işe baş latır. Bu gec ikmeden do l ay ı i şçin in ücretinden bi r kesinti yapılanıar. . 30 
günlük süre içinde 3 defadan !~ı z l a veya 1 saati aşan geç gelmeele i şçiyi i şveren tam veya y urım 

gün için işe başlatıp başlatmamacla scrbesttir. 30 günlük süre i şçinin i şe geç geldiği gümkn 
itibaren hesap l anı r . Yangın , deprem, su bask ını , yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli 
vas ıtalann gecikmeye uğradığı hall erde o gün işine geç gelen işçi işe başlatılı r. Geç ka ldı ğ ı 

saatler ücretli izinli sayılır. Bunun dışınd a birim amirince kabul edilen meşru mazeretleri 11dcn 
dolayı i şe geç gelenler geç kaldıkları sürelerce ücretli izinli sayılırlar. 

MADDE 20- CALISANLARlN iS SÖZLEŞMELERİ VE GEÇİCİ İSCİLERİN TOPL lJ İS 
SÖZLEŞMESiNDENYARARLANMALARı 

İşçil er, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile işe alınırlar. 
1- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler, süresi belirl i olmayan i ş 

sözleşmesi ile alınıp çalıştırılan işçilerdir. 
2- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen mevsimlik veya belirli bir işin yapılması için 

i şe alınan işçilerle yapılan sözleşmeler, süresi belirli sözleşmelerdir. 
3- Süresi belirli iş sözleşmeleri altı aydan fazla müddetle yapılamaz. İşveren süresi belirli 

iş sözleşmesi ile aldığı bir işçiyi süre bitiminden sonra çalıştırdığı takdirde bu işçi boş kadro 
olması halinde devamlı kadroya geçirilir. Boş kadro olmaması halinde yeni işçi gereksinnıesi 

devam ediyorsa ara verilmeden o işçilerin sözleşmesi yenilenmiş sayılır. 
4- İşveren bünyesinde aynı vasıfta belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi olduğu 

müddetçe dışarıdan kadrolu işçi alamaz. Mevcut münhal kadrolara veya açılacak kadro !ara, 
öncelikle işe giriş tarihine göre, aranan vasıflara sahip belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan 
işçilere kadro vermek zorundadır. 

5- a) Mevcut geçici işçiler , toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren, sözleşmenin 
tüm hükümlerinden yararlanırlar. 

b) Bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra işe alınacak yeni işçiler deneme 
süresi geçtikten ve sendikaya üye olup, sendikaca üyeliği yazılı olarak işverene bildirildiği 
tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinin tüm hükümlerinden yararlanırlar. 

6- Şehir Tiyatrolarında çağrı üzerine çalışma yaptırılan personel ile geçici personele bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 21- KALİFİYE İSCİ İHTİYACINDA ÖNCELİK 
Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde hasıl olacak kalifiye işçi ihtiyaçları , 22.02.2007 

tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"in 
ekinde belirtilen aşağıda yazılı Sürekli İşçi Kadro Unvanları arasından işyerleriınİzin ihtiyacına 
göre yürürlükteki mevzuat çerçevesinde temin edilir. 

a) Şoförler, işyerinde çalışan ehliyeti olan işçiler arasından ve dışarıdan, 
b) Operatörler, ehliyeti ve sertifikası olan işçiler arasından, 
c) Ustabaşılar, ustalar arasından ve dışarıdan, 

ç) Ustalar, işçiler arasından ve dışarıdan, 

d) Aşçılar, işçiler arasından ve dışarıdan, 
Sınavla tefrik ve temin edilir, ihtiyaç görülen kalifiye işçiden sanat sırasına göre okuldan 

yetişme şartı aranmıyorsa müdürlükteki işyerinde bu sıfatı taşıyanlar ve vasıfları bulunanlar 
arasından sınavJa tefrik ve temin edilirler. 

Yukarıda belirtilen unvanlar için kurum içinde 
başvuracak personelin başvur~~ğu unvanda Başk~ .....ı-:-ı 
çalışmış olması gerekmektedir 

d 9 

unvan sınavı açılması halinde, sınava 

akamı Onayı ile fiilen en az I yı'A 

f ~ J,~ ~ (' 



MADDE 22- NORMAL CALISMA SÜI~I~Si 
Ilart a l ık çalı~ına sUresi 40 s;ı;.ıttir. 13ıı sOn,; a~ılıııuıııak ve gün orlasıııd'-ı 1 saa ll <.; ıı ;ı;. 

olmamak kaydıyla nra dinlc:nnıc:si vcri lııı c:k ~; ırtı y l a çalışına sa;ı tlc: ri i~in i cahıııa gihc i şvc:rc: nc:c: 

tanzim edil ir. Bu 40 saa tlik si\rc kı tbela 5 i şgil ııilıı c: hi\ lilncrck ça lı ~t ırılı r. 

MADDE 23- TtJTUKLlJ LUK, GÜZETi M ALTINA ALINMA VE MAIIKÜMiYET 
IlALiNDE FESil-I VE TEKRAR iSE BASLATM A 

1- i şç i , herhangi bir suç la tutukl andığı ve tutukltduğu i ş kanununun 25 . maddesin in IV . 
bendinde belirtilen bild irim sürelerini aşt ı ğı takdirde, i ş söz l eşmesi münfesih sayıl ır. Belirlenen 
bildirim süreleri kadar sü ren tutukluluk Jı allerindc, tutuklu ka lınan sü re ler kadar işçi ücretsiz 
izinli kabul edilir. 

2- Gözetim alt ın a a lınan işçiler bunu bclgclcdiklcri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretli 
izinli addedi lir. Ancak, göza ltında geçen süre sonunda tutuklanan i şç il erin hizmet ak itlcri 
münfesih sayılır (1. bcnd hükmü sak lıdır) . 

3- Tutukluluğun; 

a) Kovuşturmaya yer olmadığı, 
b) Son tahkİk atın açılmasına gerek olmadığı, 
c) Beraat kararı verilmesi , 
d) Kamu davasın ın dü şmesi veya ortadan kalkmas ı nedenlerinden biri il e 120 gün içinde 

son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren 15 gün içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde 
işveren tarafından emsallerin hakları ile işe alınır. 120 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş 
yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır. Ancak , 
beraat eden işçi 120 günle sınırlı olmaksızın işbaşı yaptırılır. 

4- Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak 
devam ederken 120 gün içinde tahliye edilenlerin 1 hafta içinde başvurması ve i şyerinde 

durumuna uygun münhal kadro bulunması halinde işveren tarafından tekrar i şe alınırlar. 

Bilahare, hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın 
( a), (b) ben tl eri saklıdır. 

5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden; 
a) 6 ay veya daha az ceza alan, 
b) 6 aydan daha fazla ceza aldığı halde cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile 

sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen işçiler 1 hafta içinde başvunnası 
ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç bulunması halinde 
işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler. 

6- Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa 
uğraması halinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar. 

7- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler ve 
iş makinesi operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 1 yıl içinde 
hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartı ile, 

a) Tutuklu veya hükümlükaldıkları sürenin sonunda 7gün içinde, 
b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda ehliyetin iade edildiği tarihten 

itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 
Bu bent kapsamına giren şoförler ve iş makinesi operatörlerinin tutuklaruna gününden 

başlayarak 45 güne kadar ki ücretlerinin ödenmesine devam olunur. 1 yıldan fazla süren 
hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır. 

MADDE 24 - ÇALIŞMA BELGESi 
İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 4857 sayılı yasa hükümleri gereği işveren 

tarafından işin çeşidi, niteliği 1e süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir. Bu belgeye işçi fJJ}y 
dilerse kendisinin hal ve hareke11iyle çalışmasının ne yol~lduğu yazılır . fV/'~~ 

c:. -~· TW 0 U( f {[) i.J < /' 



MADDE 25- İ S E ALMADA IJSÜL 
a) Evve lce ayn ı i şye rind e ç; ı l ı ş ı p ııyguıı ıı cd c ıılcrk k endili ğind en i ş t en ayrı l an ve tı y!.!. uıı 

nedenlerl e !cnki sa!a !abi tulıılaıılar, 

b) Has ta lı k nedeniyle <~ y rıl ı ııı ş olu p, i y ilqım.: s i so nucunda iki uy içinde başv uranl a r , 

c) İşyerin de ça lı şan i şçil cnkn lı cr lı ; ııı g i bi rinin herhangi bir nedenle malü l k a lmas ı y~ı d a 
ölmes i duru munda i şe girmeye durumu uygun çocuklarında n birini vcya eş ini i şe a lır. 

d) 4857 say ıl ı İ ş Kanununun 30. maddes inden doğan y li k üml ü li.l ğ i.ln yeri ne getirilmes inde 
cvvelce i şyerin de sakaılanmı ş i şç il e re önce li k hak kı tanına rak tercihen i şe alın ır l a r . 

e) Hangi nedenl e i şe alınırsa a lı n s ın i ş e girmede işçinin Tü rki ye İ ş Kurumundan 
gönderilmi ş olmas ı ve s ınava girmes i esa s tı r. 

f) Kamu Kurum Ve Kurulu ş l arının Daimi Kadro l a rına Ilk De fa Işçi Olarak Alınaca kl a r 
Hakkında Uygul anacak Sınav Yönetmeli ğ i hükümleri s aklıdır. 

MADDE 26- YILLIK ÜCRETLi iZiNLER 
a) 28.02.20 1 O ve daha önceki bir tarihte i ş e girip sendika üycli ğ i 01.03.201 O tarihinde 

devam eden işçil erden ; 

Hizmeti 1-5 y ıl (5 yıl dahil ) olanl ar için 
Hizmeti 5-1 O yıl (lO yıl dahil) olanlar için 
Hizmeti 10-15 yıl (15 yıl dah il ) olanlar için 
Hizmeti 15 yıldan fazla olanlar için 
ücretli izin verilir. 

24işgünü 

26işgünü 

28 işgünü 
30 işgünü 

b) 01.03.201 O tarihi ve daha sonrasında işe giren işçilerin yıllık izin süreleri İş Kanununda 
belirlenen sürelerdir. 

c) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz 
(işçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanmas ı mümkündür. Bu hüküm 
asgari 1 yıl çalışmış işçilere uygulanır) . 

d) Ücretli izine rastlayan Cumartesi ve Pazar günleri ile Ulusal Bayram ve genel tatil 
günleri izin süresinden sayılmaz, ücretli izine ilave edilir. 

e) İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilinin atayacağı bir 
kişinin başkanlığı altında iki işçi temsilcisinden oluşan bir izin kurulu kurulur. İzin Kurulu bu 
yönetmeliğe göre çalışmalarını sürdürür, yıllık izin hakkı doğmuş olan işçilerin izin çizelgeleri · 
kurul tarafından hazırlanır ve işverenin onayından sonra işyerinde ilan edilir. İzin Kurulu 
tarafından belirlenen ve işverence onaylanan izin çizelgelerine göre belirlenmiş tarihlerde 
işçilerin izinlerinin kullandırılması zorunludur. İzin çizelgelerine göre izinli olan işçiye izin 
süresince işyerlerinde iş veri lmez. 

f) Yıllık ücretli izinierin zamanında kullanılması esastır . Cari yılın izni bir sonraki yıla 
ertelenemez. 

MADDE 27- ÜCRETLi SOSYAL İZiNLER 
işçilere aşağıdaki esaslar dahilinde sosyal durumlarına göre izin verilir. 
a) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah ve düğün törenlerinden birinde 1 O işgünü, 

b) Eşi doğum yapan işçiye 5 işgünü, 
c) İşçinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşiyle çocukların ölümü halinde 7 işgünü izin 

verilir. Cenazelerin il sırurları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 5 işgünü 
ilave edilir. İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye, cenaze törenine 
katılmak üzere izin verilir. 

d) Askerlik yoklaması yapılabilmesi için 1 işgünü, 
e) Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayanlara 15 işgünü, 

f) işçiye eş, çocuk ve bakınakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek ıçın 
belgelenrnek kaydıyla yeteri kaqar ücretli izin verilir. 

g) Sosyal izin kullananla4 ~şe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı , doğum ve ölüm 11 Jıhl'1 belgesi, afetlerde mahalle muhtaıı belgesi, kazalarda ~aporu, hastalık vizite kiiğıdı gibi JV::: ( 
oj_ ~ , , :·:-ri ~ p {) ~ _l_~·L, ( 



belge leric en gcç o lu:~. giln i~: indc k anııl a ııı: ık :~.o rıııı dndı r l: ı r. /\k si halde h uk l ar ııı da ı ıcd c ı ıs i:--. i ~c 
gclmcmck i ~ lc ı ııi uygu l ;ı ı ı ı r. 

h) nu i:~, iıılcr ol:ıy ı n o l u ~ ııııd; ın iı ih ; ırc n 15 gOıı i,·indc kul l ; ı n ılı r. Şu klldar ki i ~<; i i :~. inli V" 

raporlu ise il e re ıl i sosy :ıl i:~. ıı i ıı i r ; ı po r vc i:~. n i n h it imiııdcıı itib: ırcn a y nı süre lerde k ull anı r. 

i) Bu ııwdtkdc tespit cdi lcıı sosyal i :~. i ıılcr birtkn çok k i ~ i y i il g ilcnd irirsc i:~. i n lcrd c ıı il g ili 
i şçi l er ay rı ay rı yanır l n ııırl ar. 

j ) Elektronik c ihaz i a rı kullaıı ;ın kııcl ıı ı i ~çilc rd c n monitör baş ında görev ya panl ar 
ham il cl i ğ ini tespi t eden dok tor raporu i braz ı tarih indcn iti ba ren lı a ınil e l iğ i süres ince branş l ~mna 

yakın başka bir i ş t e ça lı ş tırılır (Ma tbaa , se ri gra li ve oza liı hane ça lı şa nl arı da dah ild ir) . 
k) Hamil c i ş çile re; SGK mevzua tına gö re doğum öncesi 8 hafta, doğum son ra s ı 8 ha fta 

o larak veri len raporl u süreler için ödenen i ş göremezli k ödenekleri , i şvcrence tama i blağ edilir. 
Çoğul gebeli k halinde doğumdan önce ça lı ş tırd amayacak sek iz hafta lık süreye ik i hal'la süre 
eklenir. Ancak sağ l ı k durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onay ı il e kadın i şçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar i şyerinde ça lı şa bilir. Bu durumda, k adın i şç in i n ça lı ş tı ğ ı 

süreler doğum sonras ı sürclerc cklcnir. Bu gibilere tal epleri halinde doğum sonras ı izni takiben 
bir y ıl a kadar ücretsiz iz in verilir. 

l) Doğum yapan kadın i şçilere çocuğu 1 yaşına basana kadar öğl eden önce 45 dakika, 
öğled en sonra 45 dakika olmak üzere günde 1,5 saat emzirme izni verilir. Bu iz inler istenirsc 
günlük topluca kull anıl abilir. 

MADDE 28- ÜCRETSiZ MAZERET iZNi 
i ş çiye müracaatı üzerine mazeretine binaen 6 aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir. 

MADDE 29- YENİ İS ARAMA iZNi 
işveren i n yazılı ihbarı ile veya işçinin dilekçesi il e iş sözleşmesi ihbar önell erine uyulmak 

suretiyle fesih edildiğinde işveren , işçiye talebi halinde, çalışma saatleri içinde günde 4 saat 
ücretli iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde söz l eşmenin son bulacağı zamandan önceki günlere 
rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. 

MADDE 30- BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İS AKİTLERiNİN FESHİ 
a) İş sözleşmeleri , bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı 

tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartı ile bildirim tarihinden itibaren; 
İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin 3 hafta sonunda 
İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçilerin 5 hafta sonunda 
İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin 1 O hafta sonunda 
İşi 3 yıldan 1 O yıla kadar sürmüş olan işçilerin 12 hafta sonunda 
İşi I Oyıldan fazla sürmüş olan işçilerin 17 hafta sonunda 

fesih edilmiş sayılır. 
İş sözleşmesini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır. 
b) İşçi , bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştınldığı takdirde bildirim öneli 

içerisinde tüm haklardan yararlanır. 

MADDE 31- KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM TARİFİ 
Kıdem, hizmet akdinin aralıklarla devam etmiş ve yeniden akdedilmiş olmasına 

bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan bütün hizmetlerinin 
toplamıdır. 

MADDE 32 - KIDEM T AZMİNATI 
İşçilerin iş sözleşmelerinin iş yasasındaki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden 

birisi ile feshi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 60 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı 
ödenir. 1 yıldan artan süreler j içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde "J.r'1 
rnzr;asal mi~s::ın1, iş kawsı aeillyl8n :şp~=;= L\ f? 1 



a) Kıdcm Tazın inal ın a esas olan ilcrc l , i ~~: inin çn son <ıldı ğ ı g Oıılilk (\çrçtiııc bu top lu i ~ 

söz l eşmes iyl e kazan ı bn ve ckv;ıınlı lı k ;ır/'. c d c ıı ;ı y ııi v<..: n:ı kdi ya rdııııl:ı r ın toplaınının il<ıvcsi ik 
bulunacak ücrcttir. 

b) İ şçinin kıdem t a:,.r. minatının lı csa plaıım as ınJ:ı yasa ve toplu i~ sO:.r.lc~ınesi hükümler i 
uygu l an ır. 

c) i şçinin T. C. Emekli Sandı ğ ııı a bağ lı olarak geçen hi:.r.nıct l e ri va rsa bu hizmet ler 2320 
sayı lı yasaya uygun olarak hesa plmıır. 

d) Enıckliliğe hak kazanıp Sosyal Güven li k Kurumundan emekli olab ilir belgesi alan 
i şç il er, i şverenc emekli lik dilckçcsini verdi ğ i tarihten itibaren i şveren i şçi nin hesaplanacak kıd cm 
tazminatını en geç 30 gün içeri sinde tüm i ş l enıler i yaparak bir seferele ve tck taksitte ödemek 
zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle zamlı ödenir. 

MADDE 34- HASTALIK Y ARDIMI 
a) Hastalık nedeniyle i ş göremezliğc uğrayan i şçilerin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme 

yapılmayan günlere ait ücretl eri i şvcrcncc ödenir. Diğer günler için işçiye s igortaca eksik ödenen 
mebl ağ i şverence tama iblağ edilir. 

b) işçinin , işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk sureti yle viz iteye 
çıkmas ı halinde işyerinden ayrı kalacağ ı zamanlarda işçi ye İstirahat veri lmeksizin ayakta 
tedavi sine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu 
zamanlar için i şçi ücretli izinli sayılır. 

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen iki günlük yevmi yeler o ay ki ücret bordrosu 
ile birlikte ödenir. 

MADDE 35 - UZUN SÜRELi HASTALIK HALİ 
Uzun süreli hastalık halinde iş yasası ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 551 O 

sayılı yasa hükümlerine göre işlem yapılır. 

MADDE 36- DİSİPLİN KURULU 
a) Belediye Başkanlığı işyerlerinde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar 

yaptınldıktan sonra karar verilmek üzere 5 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki 
üyesini sendika, üç üyesini; biri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı biri İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü elemanı olmak üzere işveren belirler. Aynı sayıda yedek üye taraflarca tesbit edilir. 
Kurulun oturum başkanlığını , İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı veya yetki vereceği 
işveren temsilcisi yapar. 

b) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme 
süresince çalışmaya devam eder. İşveren , disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli 
demirbaş , kırtasiye , personel ile diğer gereksinimleri sağlar. 

c) Disipline sevk halleri her iki tarafça da intikal ettirilebilir. Kurul başkamnın 5 gün 
önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul üye tam sayısı ile toplanır. Bu çağrı yazısında 
işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk 
müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile 
alınır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Kurul kararları kesindir. Belediyede ilgili Genel Sekreter 
Yardımcısı kurul kararını 7 gün içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar otomatikman 
yürürlüğe girmiş olur. 

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan 
taraftemsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir. 

d) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak cezai 
/ kararlar verilir. Ceza cetvelindy belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın 

ceza verilir. 
e) Disiplin cezaları ihtar, 

OJ_ 
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1- İht ar; l ~<; i y i gü r~v iııd c di kka te da v~ ttir. ltinı i'. ~dilıno .. Sic il c gcı; ın c:; .. Dis iplin Kurulu 
Kara rı i lc ver il enler ise sicile geçer. 

2- Gündelik kesim i ; I şç inin ücret inden (3) yevmiyesi ne kad:ır kesil mesidir. Bu ceza i ~ı,;i n i n 
ay lık ücretinden her ; ı y i ı,; in bir gündelik tu tn rıı ıcbn l ~ ı ;. l ; ı o lıııaınak şartı y l a uygu l anır. I şç inin 
siciline geçer. 

3- i ş ten ç ı ka rın a; I ş süz l cş ııı es iııin fcsih edilmes idir. 
1) Di siplin kovu ~ turm:ı s ı gerektiren liilden zanır gördüğünü iddi a eden i şve ren veya 

vekilinin o l ayı veya o lay ın raa lini öğrendikl e ri tariht en itibaren, 20 gün içerisinde di s iplin 
kovu şturm as ı aç ılmas ına t cşcbbüs ctınenıeleri vey;.ı t eşebbüs edilmekle beraber aşağ ıdaki 

bentl erde belirtil en sü re lerin a ş ılm as ı halinde di siplin akim kalır ve i ş çi ye ceza verilmez. 
g) 1- Disip lini bozan fiili öğrenen il gili yetkili , 15 gün içinde gerek li so ruşturma ve 

belgelerini hazırlayarak i ş çiyi di siplin kuruluna sevke yetkili makama verir. 
2- Sevke yetkili makam soru şturma be lgelerinde eksik görülen konul ar var ise (tanık 

ifadeleri hakkında di siplin kovuşturmas ı yapılacak kimsenin savunmas ı gibi ) bunları 

tamamlayarak belgeleri en çok 6 i şgünü içinde kurula sevk eder. 
İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden 

birinin teklifi halinde di siplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmas ının alınmas ı ve 
her türlü delillerin toplanmasına imka.n tanınması zorunludur. 

3- Disiplin Kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 gün içinde olay 
hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca 
uzatılabilir. 

h) İşçinin disiplini ihlal eden bir fıiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay 
içinde aynı fiili işlemes i halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırası ile takdir olunur. Aynı 
fiilin 6 aydan uzun zaman içinde tekran halinde işçiye o fiili için bir önce takdir olunan ceza 
şekli uygulanır. İki (dahil) ve daha yukarı değişik fiillerden 6 ay içinde 3 defa ceza alan bir 
işçinin aynı aylar içinde 4. fiili ceza gerektiğinde bu fiili için verilmesi icap eden ceza evvelki 
fiilierin nitelikleri ve verilen cezalar danazara alınarak kurulda serbestçe takdir olunur. 

ı) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. işçiye 
tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın 
tebliğ esnasında terk sureti ile işyerlerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit 
olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın 
hüküm ifade eder. 

İşçinin hastalık , izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde 
kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü 
mektupla; işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ 

edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal ; hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan 
sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin Kurulu 
Kararları işçinin gizli dosyasında saklanır. 

MADDE 37- UZLAŞTIRMA KURULU 
Taraflar işbu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden bir yada birkaçı üzerinde uygulama veya 

yorum uyuşmazlığına düşerlerse, uyuşmazlık iddiasında olan tarafın yapacağı yazılı çağrı 
üzerine (yazılı çağrıda hangi konuların görüşülmesi istendiği açıkça belirtilir.) en geç 1 O işgünü 
içerisinde toplanarak uyuşmazlık konularını müzakere ederler. Müzakereler sonucunda anlaşma 
sağlanamazsa yasal yollara başvurabilirler. Varılan mutabakatlar istenirse tutanağa bağlanabilir. 

Uzlaştırma kurulu tarafların üçer temsilcisinden oluşur. Sendika temsilcilerinden asgari biri 
sendika genel merkezinden, işveren temsilcilerinden biri MİKSEN' den, biri de Belediyenin üst 
düzey yetkililerinden olacaktır. 

MADDE 38- İS SAGLIGI VE GÜVENLİGİ 
İşyerierinde İş Sağlığı ve GJycnligi hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. AJ1. 
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MADDE 39 - SINAV KURUU JNIJN OU JSllMll VE SINAV lJStJL0 
/\ ) Bu toplu i~ sözlqmcs inin kupsamıııa giren işyerlerind e \:a lı ~ anların mesleki 

yeteneklerini S[l pl a ınak , işç ilt:rin kendi mes lek ve ilıti s a s larınclaıı b;ı ş ka bir ın cs l c k ve ihtisas 
d a lına yönc ltcbilnı ck ve nihayet o ııların tııı v aıı y ilk s c: l ın ekrini sağbmak için olu ş turulacak s ın av 

kurulu toplu i ş SÖ /.I eşmes inin bu nı:ıddc s inc gü re teşkil eder. Bu bölümde: s ay ılan hüküm !erin 
tümüne tan:ı O a r aynen uyar. S ın a v ın ilgili yi\netınelikkki hüküm ve usullere uygun olarak 
yapılmaması halinde yap ıl an it iraz sonucu s ııınv geçersiz S [lyılır. 

B) Bu toplu i ş sözleşmesinden yartırlanan ve belediye işyerlerinde çalı şan tüm işçiler 
unvan s ı z ça lıştırıl amaz . 

l- İ şçi sanat sınıfı ve tayin edi lecek sanal s ınınarı toplu iş söz l eşmes inde gös terilmiştir_ 
2- Sanat sınıfl arına s ınavla a lınacak işçilerin sınav kağı tl arı örneği EK-III 'dc gösterilmi ştir. 

(Ek-JII) 
3- Sanat sınıfından , başka bir sanat sınıfına veya sanat s ınıfı dışında bir işte çalışmakta 

iken sanat s ınıfına dahil bir i şe geçmek için başvuran işçiler için her y ılın Ağustos ve Kasım 
ayları arasında sınav açı lır. Sınav neticesinde başarılı olup da bir sanat sınıfından geçen veya 
sanat sınıfı dışında bi r işten sanat s ınıfına dahil olan işçiler, geçmeye hak kazandığı i şte 

çalışırlar. Tarafların an l aşmaya varma l a rı hali nde de herhangi bir ayda sınav yapılabi lir. 

4- İş kazası sonucu sakat kalan i şç il e re yapabi lecekleri i ş l er veri lir. Sürücü belgesi olan 
işçiler var ise, belgesi olmayan i şç il er, i ş makinas ı operatörlüğü sınavına alınmazl ar. 

5- Teşkilatta çalışmakta olan bir i şçi kendi pozisyonunda en az 1 y ıl ça lı şmaciıkça başka 

pozisyonlar için açılacak sınaviara giremez . 
. 6- İşçinin sınava girebilmesi için insan Kaynakları Müdürlüğü tarafından sınav kurulu 

başkanlığına yazılmış fotoğraflı ve mühürlü Sınav Sevk Kağıdının bulunması mecburidir. Bu 
kağıttan elinde bulunmayan işçi hiçbir şekilde sınava alınmaz. (Ek-Il) 

7- Sınav kağıtları, sınav heyeti tarafından en geç bir hafta zarfında okunup, gerekli not 
ilgili hanesine yazıldıktan sonra imzalanır. İnsan Kaynakları Müdürlüğüne gönderilir. İnsan 
Kaynakları Müdürlüğünce ve sınav kurulunca kağıtların kapalı olan kimlik kısımları açılarak 
sınava girenierin aldı ğı notlar bir cetvel halinde hazırlanır, ilan edilir ve ilgili müdürlüklere 
bildirilir. 

8- Pozisyon değiştirmek için yapılacak sınavlar, yarışma sınavı niteliğinde olup, alınacak 
yüksek puandan aşağıya doğru sırasıyla kabul olunur. 100 üzerinden ortalama 50'den aşağı puan 
almış olanlar sınavda başarılı olmamış sayılırlar. Puanların eşit olması halinde öğrenim durumu 
dikkate alınır. 

9- Pozisyonların özelliklerine göre yapılacak sınavlar yazılı ve sözlü uygulamalı olmak 
üzere çeşitli şekillerde yapılabilir. 

10- a) Sınav yapılacak ilgili pozisyon soruları, her pozisyon için 1 O sorudan az olmamak 
üzere tam bir gizlilik içinde sınav heyeti tarafından hazırlanır. Her sorunun yanına tam notu 
yazılır. Sınav süresi belirtilir ve sorular gizlilik içinde bir zarfa konularak İnsan Kaynakları 
Müdürlüğüne verilir. 

b) Her pozisyon için ilgili sınav heyeti sınavdan bir saat evvel sınavda sorulacak soruları 
belirleyerek bir zarfa koyarlar ve mühürlerler. Sınav heyetinde adaylar huzurunda zarf açılarak 
adayiara sorular yazdırılır. 

ll- Sınav Kurulu işverence tayin edilecek 3 yetkili ile sendikanın tayin edeceği 3 
yetkiliden ibaret olmak üzere 6 kişiden oluşur. İnsan Kaynakları Müdürlüğü sınavdan en az 15 
gün evvel yazılı olarak sınava dahil olacak yetkililerin bildirilmesi için sendikayı haberdar eder. 

12- Adaylar, sınavda kendilerine dağıtılan (EK-III)'de örneği gösterilen kağıtların sağ üst 
köşelerine istenilen bilgileri yazarak bu kısmı yapıştırmak suretiyle kapatırlar. 

13- İçinde sınav soruları bulunan kapalı zarf, sınav günü sınava katılacak adayların gözü 
önünde sınav kurulu tarafından açılır. Soruların okunınası veya dağıtılması bittikten sonra sınav 
_ş.üresi ve her sorunun tam notu bildirilir. Adayiara sınav kağıdı üzerine herhangi bir işaret J/ J 
yapılmayacağı, kopyaya başvurjn~maları gerektiği hatırlatılır. · ;.;;,- ( 
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ı 4- Sın ; ı vda kopya y;ıpınaya kalkı~;ıııların k ılğ ılları , s ııı :ıv sonu bckknııı cdc ıı sınav 

yerindeki ll: ııı s ilci k r l ; ıraf'ından ; ılınır ve üz.crinc gerek li ktı y ıı y a l'. ıl a rak iın l'.alanır. 

ı 5- S ına v larda kopy:ı y :ıpııı;ıya kalkı:;;; ı nl;ırLı s ııı:ı v k fığ ıll:ırına kimliklerini belirten i:;;ard 
koyanl a rın s ına v l ;ırı lıilkOın s lll'. s: ı y ılır. 

16- Sııw v iç in 1\ n ced c ıı tes pit edilen ve s ııı ; ı v b;ı ~ laın ;ıd:ııı bildiril en sürede k fığ ıllar loplan ır . 
Sınav Kurulu tar;ıf'ınd;ın d;ığılıbıı ıııülıllrlü k:lğ ıll ; ırcl a cevaplar dcğcrl cndirilcccğ ind cn aday ların 

kullandı ğ ı ba ş ka k fiğ ıllar a lınma/. ve ı op l ;ınn1lli' .. 
17- S ınav sonunekı s ınav kurulu t c.ınıl'ın clan ; 

a) S ınavn kaç ki ş inin g i rmiş olduğu ve isim listes i 
b) Kopyayapan bulunup bulunmadığı , 
c) Sınavı terk eden olup olmadığ ı , 

d) S ı navın saat kaç ta başlayıp, kaçta bi ıti ği, yeri ve tarihi 
c) imtihan kuru luna katılanla rın isim leri gibi konu lar s ınav yerinde düzenlenecek bir 

tutanakla belirlenir. 
18- Sınava itiraz halinde ilirazeının kağıdı s ınav evrak ını okuyan heyet taraf'ından ı 5 gü n 

içinde yeniden bir kere daha incelenir. 
19- Sözlü sınavlar genel bilgilerden çok, pratik bilgi dcreecsini ölçmek amacı ile yapılır . 

20- Sözlü sınav sonuçları (EK-lJJ)'de gösterilen yazılı s ınav kağıdı üzerinde belirtilir. 
21- Yapılacak her türlü yarı şma sınav ı ve sonuç l a rı en geç 1 5 gün içerisinde işvcrcncc 

onaylanarak ilan edilir. Yarışma s ınavı sonucu kazananlar, göreve derhal başlatılır l ar . 

C) itfaiye teşkilatında rütbe, eğitim ve terfil er "İç Hizmet Yönergesi" ile "İtfaiye Eğitim 
Yönergesi (İBİTEM)"nde belirtil en esaslara göre yap ılır. Ancak, rütbe eğitimine başvuran l arın 
sayısı, açı k kadro sayısından fazla olursa yapıl acak "Yeterlilik ve Yarışma İmtihanı Komisyonu" 
na iki sendika üyesi dahil edilir. istemleri halinde sendika üyelerine itfaiye Eğitim Merkezinde 
ücretli öğretmen olarak görev verilebilir. 

MADDE 40 - KAZALARlN BiLDİRiLMESi 
İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşına, 

yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar 
ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan i şç i arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan 
işçi, ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak 
yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatma bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve 
sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi 
tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi 
ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. Hayati önem arz eden 
kazalarda işçi en yakın hastaneye veya Sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan 
müdahale ve tedavi bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen bölümü işverence ödenir. 

MADDE 41 -HASAR VE ZARARLARlN TESBİT ŞEKLİ 
İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve 

zarar tespit komisyonu kurulur. 
Bu komisyonda; 
a) Bir işveren temsilcisi, 
b) Bir sendika temsilcisi, 
c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün 

içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu 3. kişinin seçilememesi halinde 
sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence 
istenir. 

Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar ve zarar tespit komisyonu 
olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflada görüntülemeden araç 

" yerinden oynatılamaz. Kolluk / kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın j jllf} 
kala;:sıhalintfu~c~;tf1utunllamq a. f f) ( ~~ '>( 



d) İşveren , koınisyoııuıı giircvkriııi cıı iy i ~ckiklc yupahilınck r i için bu kom isyonun 
emrine bir araç tahsis eder. Ay rı ca, olnyı gürUntlilcınck için bir fotoğr<ıl' ın:ıkiııas ı ilc ilgili 
filmleri temin eder. Ölüm veya ya ralan ma il c so n uçl~ınan i~ kazas ı sonucu kal'.ay ı yapan i şçiyı..: 
nıonı l bozukluğundan ötürü işveren, 3 i şgünil mora l izni veri r. 

MADDI~ 42 - HASAR VE TESBİT T UTANA(;J NIN NİTEL i (; j 
Bu tutanakta; 
a) Olayın nite l iği ve o lu ş şek li , 

b) Hasar ve zarar l arın; işçin i n kusur, ihmal veya kastında n mı , aracın tekn ik arızas ından m ı 

veya her iki tarafa ait kusurundan mı meydana ge ldi ğ i , 

c) Hasar ve zararın miktarı ve bu mik t ar l a rı n her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edili r. 
Tutanağa ilgili lerin, tanı k l a rı n ifa desi va r ise mevcut di ğer belgeler cklcnir. Tutanak eklcri, 
ilgil ilerin bağlı bu l unduğu i şveren ve sendikaya veril ir. Bu komisyon gerek li gördüğü durumda 
bilirki şiye başvurabi l ir. Her türlü hasar ve zararda kom isyon raporu şa rttır. Aks i takdirde tüm 
soruml uluk i şverene aittir. 

MADDE 43- HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ 
Şoförl erin ve iş makinas ı operatörl erinin neden ol abil eceği hasarların ve doğacak 

tazminatların (kendi aracı ve karş ı tarafta dahil olmak üzere) istanbul ' un trafi k durumu, 
s ıkı şıklığı ve düzens i zliğ i nedeniyle karayolunda, mahalle ve sokaklarda, çöp imha sahas ı 

güzergahl arı da dahil olmak üzere; bu toplu i ş sözleşmesi süresinde il k defa, meydana 
gelebilecek trafik kazalarında meydana gelecek her türlü hasar ve tazminat bedelinin kusur 
nispetine göre şoföre ve operatöre yüklenecek miktarın ; 

Şoför ve Operatörün kusur oranı 
4/8 ve daha az olmasında .. .......... .. .... ..... .. .. .... .. .... ............ .. .. ........ % 1 OO' ü 
5/8 olmasında .... .. ...... .. .. .... ............ ............ .. .. ............ .. ....... .. .. ..... o/o 95 'i 
6/8 olmasında .... ........... .... .... ................. .. ..... ... ..... ..... ..... .. ... ........ o/o 90 ' ı 

7/8 olmasında ........ ... ....... .......... .. ..... ...... .... ......................... ........ % 85 ' i 
8/8 olmasında ..... .. ... ........... ...... .......... .. ..... ... ..... ... ..... .... ... .. .... ..... o/o 80 'i 

işverence karşılanır. 

Bu toplu i ş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde aynı şoför veya operatörün tekrar trafik 
kazasına sebep olmas ı halinde, şoför ve operatöre yüklerrecek miktarın ; 

Şoför ve operatörün kusur oranı 
4/8 ve daha az olmasında .......... ..................... .. ....... .............. .. .. .. % 95 'i 
5/8 olmasında .... .. .......... .. .. ...... ....... .. ..... ... ................. .. .............. .. % 90 'ı 

6/8 olmasında .............. .. ............... .............. ..... .......... .......... .. ...... % 85 'i 
7/8 olmasında .. .. ... ... ... .. .. ......... .. ... ......... ....... .. ...... ...... ........... .. .... % 80 'i 
8/8 olmasında .... .......... ............ ...... .. .......... ...... ............... .. .. ....... .. o/o 75 'i 

işverence karşılanır. 

Ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların münhasıran görev sırasında kullanımında 
meydana gelecek olan hasar bedelinin %1 OO ' ü (tamamı) işverence karşılanır. 

Şoför ve operatörün ödeyeceği miktar 4 taksitten az olmamak ve aylık ücretinin %25 ' ini 
geçmemek üzere ücretinden kesilir. 

Ancak, disipl in hükümleri saklıdır. İşveren, ödeyeceği hasar ve tazminat bedelini işçiden 
talep edemez. Alkollü kaza sonucu kazadan işveren sorumlu tutulamaz. 
Kullandığı araçta arıza bulunduğunu önceden yazılı olarak bildirmesine rağmen, arızalı aracın 

trafiğe çıkarılmas ı sonucu, bildirilen arıza nedeniyle bir kazanın olması halinde, meydana 
~ gelecek hasar ve zararın tamam, işverence karşılanır. 

8 
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MADDE 44- ARAÇLARlN FENNİ MUA YENESi 
İşveren, motorlu araç l arın fcnni muayenesini vaktinde yapıırın ayı kabul eder, arcıç t u ki 

fenni noksanlıklar nedeniyle Trafik Müdürlüğü ve ek ipl eri taraf'ından şofördcn kesi len cezayı 
işveren ödcr. İşveren, her araçta ceza çantası yangın söndürücü ve gerek li ı sınma tcrtibatı n ı fiıu l 
durumda bulundurmak zorundadır. Ayrıca gerekli araçlarda branda bulundurulur. 

işçiler, kullandık l arı araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek 
amirlerine yazılı olarak bi ldirirl er, amirler en geç 30 gün içeri sinde bu eksiklik ve arızn i arı 

gideremezse, işçi aynı a racı kullanmaya zorlanamaz. 
Can ve mal güvenl iğini tehlikeye düşürecek ölçüde a rı zas ı olan araçlar hi çbir şek ilde 

trafiğe çı karılmaz. Araç l arın mecburi trafik sigortası işvcrence yaptırılı r. 

MADDE 45- KRES ve ANAOKULU ÖDENEGİ 
a) Belediye Başkan lı ğının mevcut ya da açacağı kreş ya da anaokullarından işçi çocuk ları 

da yararlandırılır. Bu durumda, belediye çalışanı personeline uygulanan hükümler aynen i şç i 
çocukları içinde uygulanır. 

b) Sendika, Belediye ile işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası ana lık ve 
sağlık eğitimleri yapılmas ı için çalışmalarda bulunur. Belediyenin ilgi li daireleri send ik anın 
işbirli ği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar. 

c) "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştınlma Koşullarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk 
Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, kreş açmak zorunda olan 
işveren; bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar, Yönetmelikte belirtilen yaş larda çocuğu 

bulunan kadın i şçilerden, çocuğunu belediyenin kreşi dışında herhangi bir kreşe bırakanlara, bu 
durumu belgeledikleri her ay için, Maliye Bakanlığınca her yıl için tespit edilip, Bütçe Uygulama 
Talimatı olarak, Resmi Gazetede ilan edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait çocuk 
bakımevlerine kabul edilecek çocuklar için aylık bakım ücretini net olarak ödeyecektir. Bu bent 
hükmü İstanbul Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde Yönetmelikte belirtilen sayıda kadın işçi 
çalıştığı sürece geçerli olacaktır. 

MADDE 46 - BELEDİYEYE BAGLI İSYERLERİNDE ÇALlSMA DURUMU 
1- Temizlik İşçileri; 
a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak 

amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma 
yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar. 

b) Belediye Zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu Toplu 
İş Sözleşmesiyle 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonların bir temizlik işçisi 
tarafından toplatılması yaptırılamayacaktır. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye 
yükletilemez ya da taşıttırılamaz. 

Konteyner taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından 

mutabakata varılarak çalıştırılır. 
c) Leş toplamakla görevlendirilen işçilere gerekli her türlü malzeme (trafik güvenliği dahil) 

işverence temin edilir. İşçilerde bu malzemeyi görev yaparken mutlak suretle kullanır. 
d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. 

Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur. 
e) Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerde çöp imha sahalarında 

işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacıyla sıcak su ve temizlik malzemeleri 
bulundurulur. işyerlerinde soyunma dolabı bulundurmak zorunludur. 

Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından 
yaptırılır. 

2- Atölyede çalışan işçilerin çalışma durumu: 
a) İşveren, iş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı 

sa~ar. . 



c) Zchirl cnme tehli kes i olan boya ve boya lı ane gibi i ş ocak l ar ı nda ycteri güçle ~mı c ı 
ran l a rı n tahs is edi lmesi, ayrı ca koruyucu eşya veril mes i zo runludur. 

3- Yol Bakım ve Onarım ilc Tnıfi k Müdür l üğünde çal ı şma durum u; 
a) İ şveren , asfalt ve yo l çizg isi <;a l ışma l arı esnasında tra fi k zabıta ekibini haz ır bulundt.ıru r . 
b) Gece asfalt çal ı şma l arınd a yeleri kada r ı şıkla nd ırm a ve ba ri yer bulund urulur. 
c) Asfa lt zch irlenmclcrinc ka rş ı gerek li önlemleri a lı r. 

d) Her asfalt ekib inde yeteri kadar i ş çi bulundurulur. 
c) Gece toprak alım ça lı şma l a rına baş l amadan önce can güvenli ğ i y l e il gi li gerek li icdl)irl er 

alın ı r. 

4- Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Çalı şma; Deniz Hizmetl eri Şube Müdürlüğüne 
bağ lı gemilerde çalı şan Kaptan ve Gemi Adamları konusunda 854 say ılı Deniz i ş Kanunu ve 
ilgi li mevzuat hükümleri uygulanır. 

5- Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Çalışan İşçil erin Durumu; 
a) İşveren, park bekçil erine parklarda bekçi kulübesi yapar. imkanlar ni spetindc 

haberl eşmeyi sağ l ar ve ışıkl andıı·ır. 
b) Ağaç kesimi ve budamasını , bu i ş i bilen i ş çiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. PaTk ve 

Bahçeler Müdürlüğü personeline ilaçlama yaptınldığında koruyucu malzeme verilir. 
6- Sağlık İş l erinde Çalışma; işveren , ilaçlama ve veterinerlik i ş lerinde çalışan işçilerin 

m eslek hastalıkl anndan korunması için gerekli tedbirleri alır. işçiler koruyucu malzemeyi 
işbaşında giyrnek zorundadır. Bu işçiler her yıl bir defa sağlık kontrolünden geçirilir. 

7- Hal İşyerinde temizlik; Haller açık alan olduğundan temizlik kapalı araçlarla yapılır. 
8- Köprü trafiğe kapatıldığında gerekli zabıtai veya polisiye önlem alınır. 
9- Zabıta Müdürlüğünde çalışma durumu; İşin icap ve zamretine göre yapılacak olan gece 

çal ı şmalarında, çalışmaya katılacak olanlara bir gün önceden haber verilir. 
10- Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışma durumu; 
a) Bu müdürlüktc çalışan şoförler aracın iç ve dış temizliğinden sorumludur. 
b) Şehirlerarası cenaze taşıyan şoförler gidiş-geliş toplam 700 km ' den fazla yol kat ederse 

yanında ikinci şoför bulundurulur. 
c) Müdürlük gasilhaneleri ve cenaze örtüleri ihtiyaç hasıl olduğunda dezenfekte ettirilir. 

MADDE 47 - İTFAİYE, ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜGÜ İLE 
ŞEHİR TiYATROLARlNDA ÇALIŞMA DÜZENİ 

A) İTF AİYE İŞ YERİNDE ÇALIŞMA 
1. itfaiye işçisi 24 saat çalışır, 48 saat tatil yapar. Çalıştığı günlerde 6 saatte bir saat ara 

dinlenmesi verilir. Yapılan işin özelliği ve zamretler nedeniyle ara dinlenmelerinin verilmemesi 
veya çalışmalara devam edilmesi sebebiyle yapılan fazla çalışmalar % 1 00 zamlı ödenir. 

2. itfaiye şoförleri kullandığı aracın makine ve mekanik aksamının bakımını , aracın iç ve 
dış temizliğini yapar. 

3. itfaiye işçileri hizmet dağılımının daha verimli hale gelebilmesi ve halka daha iyi hizmet 
vermesi için sınav sonucu almış olduğu kadrolarda çalıştırılırlar. Kadro dışı çalışmaya 
zorlanamaz ve çalıştırılamazlar. Eğitim hizmetlerinde, okulda görev yapacaklar bu hükmün 
dışındadır. 

4. itfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki gruplar arası nakiller, Daire Başkanlığınca 
hazırlanan esaslara göre, ilgili müdürlüğün teklifi üzerine Daire Başkanı tarafından yapılır. 

Nakillere sendikaca yapılabilecek itirazlar Daire Başkanlığınca değerlendirilir. 
B) ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜGÜNDE ÇALIŞMA: 
Ambulans ve Hızır Acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu 

Müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara İstirahat etmeleri için bir oda temin 
edilir. Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 3 ay içinde, Hızır Acil Servisindeki 
çalışma düzeni taraflarca oluştur lacak bir komisyon marifetiyle gözden geçirilece~ ve tarafların ~ 
mutab~k k~lması .h.alinde,. yeni ç lı ma düzeni ile iş ve dinlenme süreleri Toplu Iş Sö~l~mesi 

hükmiı halıne getırılecektır. t:J( F 
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C) ŞEI IIR TIY ATROLAR INI)A 131 ~ LIRLI SORI ·: ı ,l IŞ SÖZLEŞMI ~SIY Ll ~ ISTIIIDAM 
EDİLEN PERSONELiN ÇALIŞMA DÜZENI: 

1. All ı Aydan Fai'.la Sü re li Ça lı ştırılan Cicçicikr: 
Haftal ık çalışma süres i 40 saattir. Bu 40 smıtlik haft a lık çal ı ş nı n sü resinin günlere 

bölünmesi 5 günü geçmemek, 4R57 say ılı Kanun ve on ::ı ba ğ lı olanık çıkımlnn yönetmelikler ve 
bu toplu i ş söz l eşmesine uygun olmak kaydıyla i:;:vcrcncc düzenlenir. 5 işgi.lnU ça lı ş tı rı lan 
personel için 6. giln akd i tatil , 7. gün h a (hı tatilidir. l:;:verence belirlenecek çalışma düzenine gö re 
akdi tatil ve hafta tatil i gü nü 7 gün lük sü rede herhangi bir gilnc gelebi li r. Haftalık ça ll şma 

süresinin ilzerindc çalış tırıl an personele fai'.la ça lı ş tıkl a rı sürenin ücreti % 100 zam lı olarak 
ödenir. İ şveren iş icap ve za rurctlcrine göre personeli grupl andırarak farklı günlerde çalıştı rabilir, 
aynı gün ça lı şan personelin i şe başlama , ara dinlenmesi ve i ş i bırakma saatlerini işveren 

vekillcrince farklı belirlenebilir. Bu şekilde ça lı şan personele, bu toplu i ş söz l eşmesinin 

"NORMAL ÇALIŞMA SÜRESi" baş lıklı 22. maddesi, "TATİLDE ÇALIŞMA VE ÜCRETi " 
başlıklı 54. maddesi ve "FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETi" başlıklı 55. maddesi ay rı ca uygulanmaz. 
Çalışma düzeninde yapılacak deği şiklikl e r önceden duyurulur. Bu personele, ücret ve sa ir 
ödemeler çalıştıkları süreye orantılı olarak ödenir. 

2. Altı Aydan Az Süreli Çalıştırılan Gcçiciler: 
Şehir Tiyatrolannda altı Aydan az süreli çalışan geçici personel , bir takvim yılı içerisinde, 

5620 sayılı Kanun hükümlerine göre alınan vize sınırlarını geçmemek üzere, 4857 say ılı 

Kanunun "ÇAGRJ ÜZERİNE ÇALlŞMA" başlıklı 14. maddesi hükmüne uygun olarak 
çalıştırılırlar. İşveren personele çağrıyı personelin çalışacağı zamandan en az bir gün önceden 
yapmak zorundadır. İşveren çağnda bulunurken personelin çalışacağı süreyi de belirtir. Bu tür 
çalıştırılan personele, çalı ştıkları sürece bu toplu iş sözleşmesiyle belirlenen günlük ödemeler 
aynen, aylık ödemeler 1/30 oranında, yıl lık ödemeler 1/360 oranında hesaplanarak ödenir. 

MADDE 48 - SOSYAL Y ARDlM ÖDEMELERİ 
A) BİRLEŞTİRİLMİŞ SOSYAL Y ARDIMLAR: 
işçilere, aile, çocuk, yakacak, bayram, izin gibi sosyal harcamalarını karşılamak amacı ile 

sözleşmenin birinci yılında her ay 472,-(dörtyüzyetmişiki) TL sosyal yardım paketi olarak 
ödeme yapılır. 

B) YEMEKVEYA BEDELi: 
işçilere ; fiilen çalıştıkları günlerde 1 öğün doyurucu, kalorisi yeterli, lezzetli sıcak yemek 

vermek esastır. Yemeğin listesinin hazırlanmasına bir sendika temsilcisi de katılır. Yemek 
verilmediği takdirde fiilen çalışılan günlerde işçilere sözleşmenin birinci yılında 15,56 TL/Gün 
(onbeşlira, ellialtıkuruş) yemek yardımı yapılır. 

Kar ve yağmur gibi olağanüstü hallerde gece çalıştırılan işçilere ayrıca kumanya gönderilir. 
Ramazan ayında yemek yenilen yerlerde oruç tutanlara yemek bedeli ödenir. 
C) ÇOCUK VE ÖGRENİM YARDlMI : 
İşveren işçinin öğrenim gören her çocuğu için sözleşmenin birinci yılında bir kez Kasım 

ayının ilk haftasında ödenrnek üzere İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) için 287,
(ikiyüzseksenyedi) TL, Lise ve dengi öğretim için 336 , -(üçyüzotuzaltı) TL, yükseköğrenim için 
504,-(beşyüzdört) TL öğrenim yardımı yapar. 

Bu haklardan, öğrenim gören işçiler de gördükleri eğitim durumuna göre yararlanırlar. 
Öğrenim yardımı ödemesi, işçinin veya çocuğunun okumuş olduğu okulun normal eğitim 

süresi ile sınırlı olarak yapılır. Normal süreyi aşan dönemler için öğrenim yardımı ödemesi 
yapılmaz. 

Lise öğrenimi için 21 yaşından, yükseköğrenim için 26 yaşından gün alan çocuklar için 
öğrenim yardımı ödenrnez. Ancak, lise öğrenimine 21 yaşından, yükseköğrenime 26 yaşından 
önce başlamış ve eğitimine devam eden çocuklar için, yaş sınırı dikkate alınmaksızın öğrenim 
yardımı ödenir. · 



i şç ilere Raımv.andan bir hal'ta i\ııcc 2 kg pirinç, 1 kg çay, 2 kg şeker, 5 kg un ve 2 kg 
ayçiçeği yağ ı veri lir ya clc:ı bu yurdınıların ye rine nakdi okırak sü:.r. lcşım.: nin birinc i y ılında 169,
(yüzaltnıı şdoku z) Tl , ödeme yapılır. 

E) EVLENME Y ARDlMI : 
İ şveren , sendika üyesi i şç il eri n sözleşmenin birinci y ılınd a evlenmes i halinde 480,

(dörtyüzscksen) TL evlcnmc yardımı yapar. 
F) DOGUM Y ARDI MJ: 
İ şveren, send ika üyesi i şç inin veya eşinin sözl eşmenin birinci y ılında doğum yapmas ı 

halinde net 242,-(ikiyi.izkırkiki) TL doğum yardımı yapar. 
Çocuğun ölü doğması halinde ölüm yardımını da birlikte ödcr. 
G) ÖLÜM YARDIMJ: 
Sözleşmenin birinci yılında işçilerin iş kazas ı sonucu ölümil halinde yasal mirasçılarına 

3.822,-(üçbinsekizyüzyirmiiki) TL net ödeme yapılır. 
Sözleşmenin birinci yılında işçinin normal ölümü halinde yasa l mirasçılarına veya 

cenazeyi kaldıran yakınlarına 1 .674,-(binaltıyüzyctmişdört) TL ödeme yapılır . 

İşçinin ana, baba, eş veya çocuğunun sözleşmenin birinci yılında ölümü halinde net 362,
(üçyüzaltmışiki) TL ölüm yardımı yapılır. Ana, baba, eş veya çocuğun ölümü halinde ölüm 
olayının raporla belgelenmesi veya yasal mirasçılığın ise veraset ilamı ile belgelenmesi şarttır . 

H) DOGAL AFET YARDIMI : 
Sözleşmenin birinci yılında işçinin ikametgahının sel, yangın , deprem gibi doğal afetiere 

uğraması ve bu durumun belgelenmesi kaydıyla işverence 1.434,-(bindörtyüzotuzdört) TL doğal 
afet yardımı yapılır. 

I) GiYiM Y ARDIMI VE KORUYUCU EŞYA: 
1. Toplu iş sözleşmesi süresi içerisinde sözleşmenin birinci yılında yazlık elbise karşılığı 

335 ,-(üçyüzotuzbeş) TL, kışlık elbise karşılığı 406,-(dörtyüzaltı) TL ödeme yapılır. Yazlık için 
Temmuz, kışlık için Kasım ayının ilk haftasında ödeme yapılır. 

2. işçilere , iki yılda bir verilen kaban yerine, bu toplu iş sözleşmesi dönemi için, 2017 yılı 
Kasım ayı içerisinde 167 , -(yüzaltmışyedi) TL kaban bedeli ödenecektir. 

3. Giyim Yardımı: Ödeme tarihinde 6 ayını işyerinde doldurmuş olanlara tam olarak 
yapılır. 6 aydan az çalışmış olanlara 1/6 X çalıştıkları ay sayısı oranında ödeme yapılır. Çalışılan 
süreler 15 günden az ise dikkate alınmaz. 15 günden fazla ise tam aya iblağ edilir. 

4. Demirbaş Koruyucu Eşya: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri tatbik edilir. 
İşverence verilen iş elbisesi ve koruyucu malzemeyi işçiler iş başında giymek zorundadır. 

İ) TEMiZLİK Y ARDIMI 
1. Bu sözleşme kapsamındaki işçilere yılda iki orta boy havlu ve ayda 4 kalıp iyi kalite 

sabun verilir. Verilmediği takdirde bedeli ; Mart ayında verilmek üzere, sözleşmenin birinci 
yı !ında 14 3, -(yüzkırküç) TL olarak ödenir. Kirletici işyerlerinde yeteri kadar arapsabun u 
bulundurulur. 

2. İşveren, her işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak malzeme tesisi 
ve sıcak suyu bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 4 ay içinde tamamlamak 
zorundadır. 

J) VASITA TAHSİSi ve ÜCRETi 
ı. İşçilerin işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacı ile işveren tarafından servis aracı tahsis 

edilir. Kural olarak işçi, işverenin tahsis ettiği servis aracını kullanmak zorundadır. Çalışma 
saatleri bakımından servis aracından yaradanamayan işçilere, işveren aylık Mavi AKBİL verir 
ya da bedelini net olarak öder. 

2. Adalarda çalışan itfaiye işçilerine mevcut uygulamaya devam olunur. 
3. Mavi kart veya bedeli uygulamasında çıkabilecek uyuşmazlıklar üç işveren, iki sendika 

temsilcisinden oluşarı bir komisyon tarafından çözüme kavuşturulur. 

Bu madde hükmüne aykırıJıareket edenler saptarıdığın~a aldığı ücret defaten geri alınır. 
K) Bu maddenin A, B, ~' D, E, F, G, H, lll ve lll bentlerinde belirlenen ödemeler 

sözleşmenin ikinci yılında üc~ yapılacak zam oranında artınlarale ödenir. 
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MADDE 49 -KONUT EDİNDİRME HAKKI 
Belediyede fiilen çalışan sendika üyesi işçilerin kuracağı 1 00' den fazla üye li yapı 

kooperatiflerinin mülkiyeti Belediyeye ait olan arsalardan yasaların gerektirdiği koşullar içinde 
makul bir bedel karşılığında konut alanlannın tahsis edilmesi ve alt yapılarının sağlanması 
hususunda Belediye gerekli katkıyı sağlar. 

Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde, kooperatifleşmenin hayata geçirilmesi için sendika 
ve belediyeler çalışmayı başlatınayı ilke olarak kabul ederler. Bu konuda yasaların gerektirdiği 
şartların yerine getirilmesi amacıyla karşılıklı protokoller düzenlenir. 

MADDE 50- ÜCRET ZAMMI 
A) I.YIL 
Sendika üyesi işçilerin 29.02.2016 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine, 

01.03 .2016 tarihinden geçerli olmak üzere% ll (yüzdeonbir) oranında zam yapılmıştır. 
B) Il. YIL 
Sendika üyesi işçilerin 28.02.2017 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine; 

01.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 'nun 
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatlan Endeksi 2017/Şubat endeks sayısının, 2016/Şubat 

endeks sayısına göre (bir önceki yılın aynı ayına göre) artışı oranında zam yapılacaktır. 

C) İŞE YENİ GiRECEK İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 
a) 01.03.2016 tarihi ve soruasında işe ilk defa giren veya 01.03.2016 tarihinden önce işe 

girdiği halde taraf sendikaya 01.03.2016 ve soruasında üye olan işçilere sendikaya üye olmaları 
halinde 01.03.2016- 28.02.2017 tarihleri arasında; 

- 4 Yıl ve üzeri Yüksek Okul Mezunlarına 73 ,-(yetmişüç) TL, 
-Meslek Yüksek Okulu Mezunlarına 71,-(yetmişbir) TL, 
-Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlara ve Teknik Lise mezunlarına 69 , -(altmışdokuz) TL, 
-Diğer Meslek Liseleri ve Lise Mezunlarına 67 ,-(altmışyedi) TL, 
-İlköğretim ve ilkokul mezunlarına 65 ,-(altmışbeş) TL 

Günlük ücret ödenecektir. 
Bu işçilere 1. yıl ücret zammı ayrıca yapılmayacaktır. 
b) 01.03.2017 tarihi ve soruasında işe ilk defa giren veya 01.03.2017 tarihinden önce işe 

girdiği halde taraf sendikaya 01.03.2017 ve soruasında üye olan işçilere sendikaya üye olmaları 
halinde 01.03.2017-28.02.2018 tarihleri arasında; 

- 4 Yıl ve üzeri Yüksek Okul Mezunlarına 75 , -(yetmişbeş) TL, 
-Meslek Yüksek Okulu Mezunlarına 73,-(yetmişüç) TL, 
-Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlara ve Teknik Lise mezunlarına 71 ,-(yetmişbir) TL, 
-Diğer Meslek Liseleri ve Lise Mezunlarına 69, -(altmışdokuz), 

-İlköğretim ve ilkokul mezunlarına 67 ,-(altmışyedi) TL 
Günlük ücret ödenecektir. 
Bu işçilere 2. yıl ücret zammı ayrıca yapılmayacaktır. 
c) Ayrıca, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde işe girdiği halde taraf 

sendikaya bu sözleşme dönemi içinde üye olan işçilerin günlük ücretlerinin C/a ve C/b 
bentlerinde belirlenen ücretlerden daha yüksek olması halinde, mevcut ücretlerinin 
uygulanmasına devam edilir. 

d) Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde çalışmakta olan işçilerden 1 yıl 
zammı uygulandığı halde ücretleri C/a bendinde belirlenen ücretierin altında kalanların günlük 
ücretleri de 01.03 .2016 tarihi itibari ileC/abendinde belirlenen ücretiere yükseltilecektir. p 

e) Münhasıran 01.03.2016 tarihinden sorua 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında İstanbul Büyükşehir! Belediyesi işyerlerine alınan işçilere işe girdikleri tarih dikkate M 
alınarak bu maddenin C/a ve C/b bentterinde belirlenen ücretler 15,-TL/Gün arttırılarak 
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D) KII)J~M ZAMMI 
i şç il e re, cs <ı s gOnlilk tlcrctkri dı~ında kalmuk ve f iık u t , normal ça lı ş ın a k a rş ılı ğ ı ücret 

yanında, i kra ıni yc, liı:t.la çalışma , tatilde çalı şımı ve gece za ınnıı ödemelerinde göz önüne 
a lınmak kaydı y l a, l s t ~ınbul 13üy ü kşchir Beledi yes i i şyerinde geçirdikl eri her tam hi zmet y ılı için 
24 Krş/gün (y irmidört) kıdcm zı:ımmı ödenir. 

Kıdem zamını uygul a ması her yıl 1 Mart tarihi itilnıriyle yapılır . 

Kı dem zammı uygulamasında ; gerek O 1 .03.20 ı 6 tarihinden önce i şe girmiş gerekse 
01 .03.20 16 tarihinden sonra i şe yeni girecek i ş çil erin hizmet süresinin hesabında , il313 
işyerlerinde i şe girdi ğ i tarih il c takip eden ı Mart tarihi aras ındaki süre altı ay ve daha fazla ise 
bu süre tam hizmet y ılı sayılaca k , altı aydan az süreler dikkate alınmayacaktır. 

Bu maddenin uygul anması bakımından ; işçinin istanbul Büyükşehir Belediyesi öncesinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarının daimi i şçi 
kadrosunda geçen hi zmet süreleri de istanbulBüyükşehir Belediyesi' nde geçmi ş gibi sayılır . 

MADDE 51 -İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE 
Sendika üyesi işçilere 6772 sayılı yasa uyarınca ödenen ilave tediye dışında 25 Mayıs ve 

25 Eylül tarihlerinde 30' ar günlük (yılda toplam 60 günlük) ikramiye ödenir. Ödeme yılında 365 
günün altında çalışmalarda, kıstel uygulama ile ödeme yapılır. 

MADDE 52- GECE ZAMMI 
Saat 20:00 ile sabah 06:00 arası gece itibar edilir. Bu saatlerde çalışan işçilere ücretleri 

normal yevmiyeleri üzerinden % 25 zamlı ödenir. 

MADDE 53- DİREKSiYON PRİMİ VE SORUMLULUK ZAMMI 
a) Kaptanlara, bilfiil aşçılık yapanlara, Operatör ve Operatör Yardımcılarına, dört yıllık 

yüksek tahsilli olan işçiler ile ağır vasıta kullanan işçilere fiilen çalıştıkları günlerde, sözleşmenin 
birinci yılında 3,34 TL (üçlira, otuzdörtkuruş) prim ödenir. Kadrosu Operatör olmadığı halde 
onayla operatörlük yapanlar da bu primden yararlanır. 

b) Şoförlere ve ( a) bendinde belirtilen işçiler dışında kalan tüm işçilere fiilen çalıştıkları 
her gün için sözleşmenin birinci yılında 1,39 TL (birlira, otuzdokuzkuruş) sorumluluk zammı 
ödenir. 

c) Bu maddenin a ve b benderindeki ödemeler sözleşmenin ikinci yılında ücretiere 
yapılacak zam oranında artırılacaktır. 

MADDE 54- TATiLDE ÇALIŞMA VE ÜCRETi 
a) Vardiyalı çalışan işçilerin hafta tatili 6 işgünü çalışmasından sonraki gündür. Ancak, 

çalışılmayan Cumartesi günü veya onun yerini alan çalışılmayan gün 6 işgünün hesabında 
çalışılmış gün gibi sayılır. Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili Pazar günüdür. Belediye 
hizmetlerinin özelliği itibariyle, işveren zaruri gördüğü hallerde ve işin gereği hafta tatili 
günlerinde çalıştırılan işçilere müteakip hafta içinde 1 gün izin vermezse, kendi yevmiyesine 
ilaveten (2) iki yevmiye daha öder. İşveren müteakip hafta içinde uygun görüp ı gün izin verirse, 
işçiye kendi yevmiyesine ilaveten ı ,5 ilave yevmiye öder. 

Normal çalışma yapılan yerlerde, Cumartesi günü çalıştırılan işçiye müteakip hafta içinde 
1 gün tatil verilirse ayrıca 1,5 ilave yevmiye, tatil verilmezse 2 ilave yevmiye ödenir. 

b) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere her gün için ilave 2 yevmiye 
ödenir. 

c) Vardiyalı işçi, kendi haft ~ 
(j 

atilinde çalıştınldığı tak.:(l 2 ilave yevmiye ödep 
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MADDE 55- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETi 
Günlük R saati ve lıart ada 40 saati aş<ın (C uııı ;ı rtcs i ilc hana tatili ve U lusa l 13ayrarıı ve 

genel tatil günlerinde yapıhııı 8 saat lik çalışmala r hari ç) çulışınalar fazla ça lı ş ımı olarak knbul 
edilir ve bu tiir yaptı nl acak her bir saatlik f~ızb çalışma için ödenecek ücret, saatlik nonnal 
çalışma ücreti nin% 100 zamlı s ı o lar::ık ödenir. Bu hüküm vardiyalı v::ırdiyas ı z tüm işçileri kapsur. 
;\ncak , itfaiye işçileri için , münhasıran "!TFAIYE IŞYERINDE ÇALIŞMA" başlıklı madde 
hükmü uygulanır . 

işçilere önceden haber vermek kayd ı ilc razla çalışımı yaptın labilir. Meşru mazeret leri olan 
işçiler faz la çalışınaya zorlanamaz. Meşru mazereti n raporla tevs iki istenemez. 

Cumartesi, hafta tatili , bayram tatili ve razla çalı ş ımı i ş in gerektirdiği işçi ve vasır ihtiyac ı 

dikkate alınarak işçi ler arasında eşitlik esas ına göre yapılır. 

MADDE 56- ÜCRET ÖDEMELERİNİN Y APlLMASI 
İşçilerin ücretleri, hak kazanılan günü izleyen ilk işgünü ödenir. Bu ödeme günleri, tatil 

günlerinden birine rastladığında, ödemeler bir gün önceden yapılır. Ödemeele gecikme 3 i ş 
gününü geçemez. Ücretierin ödendiği ayın ilk Pazartesi gününe kadar yapılan fazla mesai , hafta 
tatili ve genel tati l günleri çalışmalarına ait ücret ödemeleri , maaş ile birlikte aynı günde yap ılır . 

Ödemeye ilişkin 5 günden fazla süreli gecikmelerde, gecikilen süreler için bankalarca 
işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme faizi işverence ödenir. 

MADDE 57 - HARClRABLAR 
Harcırablar konusunda Devlet Bütçe ve Harcırab Kanunu hükümleri çerçevesinde Belediye 

Başkanlığı kararları uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1 - A YRlLANLARlN SÖZLEŞMEDEN Y ARARLANMALARI 
İşyerierinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırken bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük 

başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında bağlı oldukları kanunla kurulu kurumdan yaşlılık aylığı 
veya toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlara yahut muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılanlara 
veya 4857 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca işveren tarafından iş sözleşmesi fesih edilenlerin 
kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan yeni miktarlar 
üzerinden hesaplama yapılarak daha önce ödenenierin mahsubu yapılmak suretiyle ödeme 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- FARKLARlN ÖDENMESi 
işbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren oluşacak artış farkları, imkanlar 

ölçüsünde en kısa zamanda işçilere ödenecektir. 

GEÇİCİ MADDE 3 -
Münhasıran 01.03.2016 tarihinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işe alınan işçilerin, 29.02.2016 tarihinde almakta 
oldukları günlük ücretlerine; 01.03.2016 tarihinde, bu toplu iş sözleşmesiyle belirlenen I. Yıl 
ücret zammı uygulandıktan sonra 12,30-TL/Gün (onikilira,~tuzkpruş) ilave edilecektir. 
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EK- I 

DİSİPLİN CEZA CETVELİ 

EYLEM TÜRLERİ 

İŞE GEÇ GELMEK 

1- Bir saate kadar geç gelmek 

2- Bir saati aşan süre ile gecikmek 

3- Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek, (Altı ay içersinde 
geç gelmek suçundan dört defa disiplin suçundan ceza almış olmak 
kaydıyla) 

GÖREVE GELMEMEK 
4- Bir gün göreve gelmemek, 
5- İki gün göreve gelmemek, 
6- Üç gün ve daha fazla göreve gelmernek 
7- Görevi yetersiz yapmak, 
8- Verilen görevi yapmamak, 
9- Verilen görevi yapmamakta direnmek 
ı 0- Görev saatinde özel işlerle uğraşmak 
ll- Disiplinsiz davranmak, iş sağlığı ve güvenliğini, iş verimini 
aksatmak ve iş barışını bozmak, 

GÖREV YERİNİ TERK 
12- İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmek, 
13- İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmeyi 
alışkarılık haline getirmek, 
14- İşyerinin korunması ile ilgili olanların görev yerinde bulunmaması 
ı 5- İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek ve görev 
başında uyumak, 
16- İş başında, iş saatlerinde ve görev başında uyumak, 
ı 7- İşyerinde kavga etmek, 
18- İmza cetvelini imzalamamayı alışkanlık haline getirmek, 
19- Yönetimindeki aracı idareden izin almaksızın başkalarına 
kullandırmak, 

20- Göreve sarhoş gelmek, 
21- İşyerinde alkollü içki kullanmak, kumar oynamak veya oynatmak, 
22- İşyerinde uyuşturucu madde kullanmak, 

İŞ ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU 

CEZALARI 

ihtar, 1 G, 20, 30 

lG, 20,30 

30, İ.Ç. 

lG , 2G, 3G 
2G, 3G 
30, İ.Ç. 
2G, 3G 
20, 30, İ.Ç. 
30, i .Ç. 
20, 30, i .ç. 
3G, İ.Ç. 

İhtar, ıG, 2G, 3G, İ .Ç . 
20, 30, İ.Ç . 

2G, 3G, i.ç. 
1 G, 2G, 3G, İ.Ç. 

ı G, 2G, 3G, İ.Ç. 
2G, 3G, i.ç. 
İhtar, ı G, 2G, 30, i.Ç. 
30, i.Ç. 

2G, 3G, i.Ç. 
3G, İ.Ç. 
İ.Ç . p 

23- Amirlerine karşı küfür ve saldırıda bulunmak, 2G, 3G, İ.Ç. ~ 
_.., 24- İş arkadaşlarına küfür veya sal , ında bulunmak, 1 G, 2G, 3G, İ.Ç. 

25- Gerektiği halde iş arkadaşların~ .1 ardımcı olmamak ve yardımcı İhtar, 1 G, 2G, 3G, İ.Ç. 
olmamayı alışkanlık haline getirme a 
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iŞYERi VE ARAÇLARINA ZARAI~ VEUMEI< 
26- Yangına sebebiyet vermek, 
27- işyerine sabolaj yapmak, 
28- J\raç ve gereçle ri kontrol cimeden göreve çıkmak ve bunlnrla il gili 
bozuklukları zamanında yetk ili kişiye duy urnıanıak , 

29- Yönetimindeki araç ve gereçlerin bakımı ve lemil'.liğine özen 
göstermemek ve hor kullanmak , 
30- Teslim edilen araç ve gereç lerin yitirilmcsinc yada bozulmas ın a, 

hasarına neden olmak, 
a) ihmal 
b) Ağır ihmal 
c) Kasıt 

31 - İçkili araç kullanmak, 

ÇALIŞMA AHLAKINAUYMAYAN DA VRANJŞLAR 

32- işyerine ait araç ve gereçleri görevi dışındaki işlerde kullanmak, 
33- Amir durumunda olup, çalıştığı işçileri özel işlerde kullanmak, 
34- Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak, 
35- Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek 
36- Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstererek işi aksatmak, 
37- Sınav sırasında kopya çekmek, yardım almak, yardım etmek, soru 
çalmak, sınav kağıt ve tutanaklarında değişiklik yapmak, 
38- Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek, 
39- Sahte belge düzenlemek, resmi belgelerde değişiklik yapmak, 
40- Görevine ilişkin ve gizli kalması gerekli sırları açıklamak, 
41- Görevine ilişkin ve gizli kalması gerekli sırları açıklayarak çıkar 
sağlamak, 

42- Hırsızlığa tam teşebbüs, 
43- Hırsızlık yapmak, 
44- Rüşvet almak yada vermek, 
45- Rüşvet almaya yada vermeye tam teşebbüs, 
46- İşe girmeyen işçiyi girmiş gibi göstermek, 
47- Yerine imza atmak yada kartını bastırmak suretiyle işe gelmeyen 
işçiyi gelmiş gibi göstermek, 
48-İşyerinde propaganda yapmak suretiyle siyasi faaliyette bulunmak, 
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i.Ç . 
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3G, İ.Ç. 
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İ.Ç . 
3G, İ.Ç. 
i.ç. 

3G, İ.Ç. 
İ.Ç. 
İ.Ç . 
3G, i.Ç. 
3G, i.Ç. 
2G, 3G, İ.Ç. 

2G, 3G, i.Ç. 

49- Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp suç sayılan ve cezalandırılması gereken fiillerde 
bulunanlara, olayın önemine göre İhtardan işten çıkarmaya kadar olan ceza Disiplin Kurulunca 
verilir. 

50- İş Kanunun 25. maddesinin II. bendinde belirtilen suçları işleyen işçiler disiplin kuruluna 
sevk edilebileceği gibi, işveren ilgili kanun hükmünü res'en de uygulayabilir. Ancak işçinin veya 
sendikanın res' en feshe i tirazı halinde konu, Disiplin ~lunda 15 gün içerisinde görüşülerek 

1 

karar verilir ve verilen karar uygulanır. 
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işbu toplu iş sözleşmesi 58 asıl , 3 geçici madde ile 1 ek cetvelden ibaret olup taraflarca 
19.09.2016 tarihinde imzalanrnıştır. 
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Ferrah ŞARMAN 
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