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GiRİş

MADDD 1 iş BU ToPLU iŞ sözLEşMEsİNiu HUKUKsıL olyeNaĞı

Kamu emekçiIerinin sendikal haklan hemen hcmen bütiln ewensel insan hakları ve
özgııdükleri ile ilgili belgelerde yer almaktadır. Temel insan hak|an içcrisinde yer
alanşıdikal hak|ar; ozgılr biçimde örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev hakkını
kap saınalıtadır.

Bu haklar içerisinde kaınu çalışanları da dahil olmak üz€re bütün çalışanlaıın toplu
sözlEmc yapma hakkı, Uluslaı aıası Çalışma ÖrgUtt'nün (ILO) E temel sözleşme arasında
saydğ 98 sayılı Sozleşmesinde yer almakİadır.

Tşkilatlanma ve Kollektif Müzakere tlakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98
No'lu ILO SozlEmesinin 08.08.195l günlü 5834 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuş
ve 14,08,195l taıihli Resmi Gazetede yayımlanaraİ yürürlüğe girmi$ir. 98 Sayılı
Sözleşmenin 4. maddesi toplu pazarlık hakkını diiaenlemektedir, Bu sözleşme uyarınca tüm
çalışanların toplu sözleşme hakkı vardır_

Anıyasa'nın 90.maddesinin son fıkasq "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası
antlaşmalü kanun hükmtlndedir, bunlar hakkında Aıayasa'ya aykınlığı iddiası ile Anayasa
Mahkeınesine başvurulamaz." hükmünü içermekedir.

Aynca Aıayasanın bazı maddelerini değiştiren 5170 sayılı yasa 22.05.20M raıl.h ve 25469
sayıIı Resmi Gazetede yayımlanarak yurürlüğe girmiştir, Buna göre Anayasa n 90.
maddesinin son fıkasına "Usulüne göre yürürlüğc konulmuş temel hak ve özgürluklere ilişkin
millet|erarası antlaşmalarla kanunlann aynı konuda farklı hüktlmler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklaıda milletlerarası antlaşma hükümleri esas altnır," hükmü
eklenmiştir,

Aırayasanın 90, maddesine eklenen fik4 yoruma gerek bırakmaksızın, yasa ile uluslar
arasl antlaşmanın ç€lişmesi durumund4 antlaşmanün esas alınacağı ve öncelikle uygulanacağı,
değişikliğin de konuyla ilgili'tereddütlerin giderilmesi amacıyla" yapıldığı belirtilmekedir,

Anayasa'nın anlan hükmü gereğince "sendikal hak ve özgtirlükleı'' insan haklarındandır.
Bu itibarl4 Anayasa'run 90. maddesine uygun olarak onanarak, yürürlüğe konulan
milletleraıası sözleşmeler içerisinde; İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi (l l.madde), Kişisel ve
Siyasal Haklar Södeşmesi, Ekonomilç Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi,
Uluslaraıası Çalışma Örgütünün 87 sayılı Sendilra Özğrlüğü ve Sendilra Hakkının Koruıunası
Sözleşııesi ile 98 sayılı ÖrgüıIenne Hakkı ve Toplu Pazartık Sözteşnesi(4. madde) yer
almakta olup, tüm bu uluslalafası anlaşmalar temel insan haklan sözteşmelerinden olup,
ayrıcı bu sözleşmeleri ulusal hukuka katan özel yasal olmadan direkt uygulanabileceği
Anayasa'nın 90. maddesi gereğidir.

Aynca Anayasa'nın l l_ maddesinde "Anayasa hüki.imleri"nin, yasama, yürütme Ve yargl
orgaılarını, idare maka.nılarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağladığı hükmü karşısında,
Anayasanın bağlayıcılığ|nın yalnızca yasam4 yürütme ve yargı organlanyla sınırlı olmadığını
çok açık biçimde ortaya koymaktadır,

aiEM ikinci Deircsi 34503/97 nolu dosyada işlem gören davada 21.11.2006 tarihli
kıran ile;



",, UIusal Mahkemeler, başruranIann bağlı olduğu sendikanın tüzel kişiliğini
tanımayı reddettiklerinden ve sendika tarafından işverenle irnzalanan Toplu Iş Sözleşmesinin
geçeniz olarak değerlendirilmesinden doIayı .{İHS'nin ll, maddesinin ihlal edildiği ,.."
gerekçesiyle Sawnmacı Devletin tazminat ödemesine karar vermiştir. Bu karara Hühlmetin
itirazı iizerine dosya Büyük Daireye intikal etmiştir.

Avrupa İnsın Hnklan Mahkemesi Büyük Dıire Karan 12 Kasım 2008 iarihinde
oy birliği ile a[dığı, 47 Avrupa Konseyi üye devletini bağlayan, kamu çalışanlarının toplu
sözlqme hakkı bakımından içtihat niteliğindeki bir karar almışhr. Büyük dairenin "Dcmir-
Bay!ııra/Türkiye" davasında "oybirliği" ile verdiği karar ile; sendikal hak ve özgürlüklerle
ilgili başlıca sözleşmelere ve sözleşmelerdeki kurallara göndermelerde bulunmuş, bununla da
yetinmeyerek denetim organlarının yerleşik kararlarından alıntılar yapmıştır. Bunlar;
Birleşmiş Milletlerin onayladığımız "ikiz sozleşmeleri", ILO'nun 87, 98 ve l5l sayılı
sözlqmeleri, Avnrpa Konseyinin Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliğinin Temel Haklu
Şartı ile ILO Uzmanlar Komisyonu ve Sosyal Haklar Avrupa Komitesinin kararlarıdır.
Ayrıc4 kamu görevlilerinin sendikal hakları konusunda Avrupa Konseyine üye devletlerdeki
olumlu gelişmeleri de anımsatmıştır.

Türkiye'nin de tarai olduğu Avnıpa Insan Hakları Sözleşmesini "yaşayan bir belge"
olarak gören Büyük Daire özetle bu davada; sendikı hakkının kullanılmasının
engellenmesi (Tüm Bel-Sen'in tüzel kişiliğinin tınınmaması) ve imzalıdığı toplu iş

sözlqmesinin geriye elkili olarık geçersiz sıyılmısının ll. mıddenin ihlıl edildiği
sonucuna varmıştır. Büyük Dıire toplusözleşme hıkkrnın SözIşme'nin Il. maddesindc
sendikalır için öngörülen sendikıl fsaliyetlerc kıtılma hakkının doğasında bulunan
unsurlardın birisi olduğunu öztllikle vurgulamak surctiyle hükümetin sendikamıza
20.500 curo tazminıt ödemesine kırır vcrmiştir.

Kamu çalışanlannın Toplu Sözleşme hakkına ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu yukarıda
anılan uluslaıarası sdzleşme ve belgeler ile bunlara ilişkin ulusal ve uluslararası yargı
kararlarının yanında l2.09 20l0 tarihli halkoylamasının 23.09.20l0 tarih 27708 sayılı Resmi
gazetede yayınlanan sonuçlarına göre kabul edilen Anayasa değişiklik paketiyle Anaya§anın
53. mıddesine' ... Memurlır ve dlğer kımu görevlilcri, toplu sözleşme yapmı hakkını
sahiptirler." fıkrısı eklcnmesi nedeniyle kımu görcvlilcrinin Toplu Sözleşıne yapmalırı
önünde engel olduğu iddia edilen mcwuıt değiştirilm§tir.

Yukarıda belirtilen Anayasanın 90ıncı ve 53üncü maddeleri çerçevesinde M.O4.Z0|2
tarihli 6289 sayılı yasa ile 4688 sayılı yasada da değişiklik gergekleştirilmiştir. Adı "Kamu
görcvlilcri sendikıları ve toplu sözleşme kınunu" olarak değiştirilen 46t8 sayılı yısının
"Mahılli İdarelerde Sözleşme imzelınmısı' başl|ktı 32. Mıddesinde belediyeler ve il
özel idarelerinde çalışen kımu görevliIerini temsilen ilgili mıhalli idare kurumunda en
fazla üyeye sehıP sendika ile kurum ımiri arısünda sözleşme yıpılarık söz konusu
kurumdaki kamu görcvlilerin€ ekstrı ekonomik ve sosyal haklar verilebileceği
belirİi|mektedir.

İlgili bu yasa değişik|iğiyle ülkemiz belediyelerin kurumlırındı 4688 sayılı yasının 3.
Maddcsi "a" fikrısında tanımı yapılın kımu görevlilerine ekstra ekonomik ve sosyal
hıklar verilmesine yön€ıik yctkili Scndika ile topıu sözleşme imzalayıbilmeleri yasal
olırak da güvenceye ıhnmış ve geçmişte her h8ngi bir yasıl dayanak olmıdığı iddiasıyla
be|ediyclerde yapılmış olan toplu sözleşmelere yönelik idari ve ıdli



soruşaurmılır geçersiz hlınmıştlr.

İş bu sözleşme hukuksat olarak yukarda belinilen Anayasa'nın 90. Maddesi uyarınca iç

hukuha doğudan ve öncelikli olarak uygulanması gereken Türkiye'nin taraf olduğu anılan

uluslararası sözteşmeler ile Anayasa'nın 53. maddesi ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununa dayalı olarak gerçekleştirilen; taraflar araslndaki

eşit ve özgür pazaılık sonucundaki anlaşma neticesinde imzalanmıştır.

BiRiNcİBöLüM
TARAFLA& AMAÇ, KAPSAM VE YÜRÜRLÜK

MADDE 2-TARAFLAR

MLIRATLI Belediyesi ile bağlı kuruluşlaıı ve açılacak yeni birimler için bağıtlanan bu

toplu iş sözleşmesinin tanflan,

Qlışınlar adına: Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM-YERELSEI,{)

İşeren Adına MURATLI Belediye Başkanlığı'dır.

MADDE}TANIMLAR

Bu Toplu İş Södeşmesinde;

e) Tüm Yerel Yönetim Çalışanluı Sendikası (TÜM-YERELSEN),'SEND (A",

o) MLIRATLI Belediyesi, İşVEREN,
c) İşyerinin tamamını işveren adına sevk ve idareye yetkili kişi, "IŞVEREN

TEMsiLcİsP,,
o TÜM_YERELSEN,e bağh ilgili Şube Başkanlığı, "ŞUBE",
e) Bu toptu iş sodşmesi, 'SÖZLEŞME",

D MLJRATLI Belediyesin'de 657 sayılı Devlet Memuıları Kanunu'nun 4'üncü

mıddesinin A bendi kapsamında çalışanlu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu

maddesi kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalışan personelleı, "ÇALIŞAN' ,

g) MURATLI Belediyesi'ne bağlı kuruluşları ve açılacak yeni birimler mevcut bulunan

ve sözleşme döneminde hırulacak olan bütiin işyerleriyle, bu işyerlerinin bağlantt ve

eklentileri, "İŞYERI" ol8rak tarumlanmıştıI.

MADDE,L SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu Toplu İş Södeşmesinin amacı,

a) södeşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususlaıı
dtızenlemelq

b) Karşıhklı iyi niyet ve guvenle iş



c) Taraflar aıasında doğabilec€k ihtilafları uzlaştırıcı yollarla çözüm|eme(
d) Işverenin ve çalışanlann hak ve menfaatlerini dengelemek,

e) Çalışanların ekonomih sosyal ve kültürel düzeylerini nikseltmek, moral ve

motiyasyonu antırarak düa verimli çalışmasını sağlamal«, bilgi ve bectrisini geliştirmek, aynı

işi yapanlar arasında dengeyi sağIamak,

1 Çalışanların ekonomilç demokatilq hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını
korupp geliştirmektiı.

g1 Sendika örgıitlülükleri sayesinde çalışanlaıın iş güvencesi riski olmadan gelecek

kaygıı olmadan gtivenle taraflar arasındaki anlaşmazlıklaıı kaışılıklı diyalog yoluyla çozmek.
h) İşyerlerinin demokatik bir çalışma ortamına kavuşması için gerekli çahşmaları

yapmak.

MADDE + SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI

A) KAPSAM
İşbu Sözleşme MLJRATLI Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan çalışanları

kapsu.

B) YARARLANMA
a) Bu sözleşme hükiimlerinden MURATLI Belediyesi'nde "ÇALIŞANLAR"

yararlanrı.

b)Bu SözJeşmenin imzalanmasündan sonıa işe girenler ile atananlar işverene yazılı

olarak başvurmalan halinde göreve başladıklan tarihten itibaren sosyal denge tazminatından

yararlanırlar. Södeşmenin imzalandığı tarihte çalışanlaıdan yazılı talepte bulunma şartı

aİanmaz.

c) İş bu Sözleşmenin yürüflük süresi içinde işveren, sendikasız çalışan 657 sayılı

yasanın 4-A maddesine göre istihdam edilen personelin ücretlerine sözleşmede öngörülen

zamlırdan ayrı ve fuklı l:lm yapamaza yaprnası durumunda bu zamdan bütün sendikalı

çalışanlaı da ek olarat ayrıca yararlaıırlar.

d) Toplu Sözleşmenin imzalandığı taİihte ve yürürlühe olduğu 0l/0l/20l7 -30l03l20l9

dönemleri içerisinde herhangi bir sendikaya üye olma şrtlannı taşıdığı halde üye olmayan

kamu çalışanlannın sözleşmeden yaraılanması; sözleşmenin tarafi olan sendikaya memur

taban aylığlnın %l'si oranında dayanışma aidatı ödemeleri koşuluna bağhdır.

e) Yasal olarak sendika üyesi olamayanların xizleşmeien yararlınması; memur taban

aylığnın %l'si oranında dayanışma aidatı ö,demeleri koşuluna bağlıdır.

Q İ§ bu Ozleşmeye taIaf olan sendika üyeleri ile diğer sendikalara üye olanlar üye

olduklan sendikalara Taban aylığının %l oranında aidat ödemeleri koşuluna bağlıdır.
g) Doğum öncesi Ve sontasl yasal doğum iznini

sözleşmeden yaıarlanmaya devam eder.

izin hariç) çalışanlar bu

l,



c) YARARLANMAMA:
a) 657 sayılı devlet memurları kanununa göre görevden uzaklaştırılanlar açıkta kaldıkları
sürece bu *rzleşmedeki mali haklardan yaıarlandınlmaz. Ancak mahkeme kararı ile göreve
dönmeleri halinde geriye dönük tiim haiları kendisine ödenir.

b) Ücretsiz izin alanlar uzak kaldıklan sürece bu sözleşmedeki mali haklaıdan
yaraılandırılmaz

c) Geçici 86r€vlendirmo ile başkı kurumda çıhşın peısonel görevlendrime süresince
görcvlendlrildlği yerde sözleşmeyc bığlı herhangi bir ıd ıltındı ilıve ödeme ıhyorsa bu
sözl§medeki mali haklardan yaraılandınlmaz.

d) Çahşaııın aile içi şiddet uyguladığı durumlarda; belediye sosyal hizmet uzmanının yapacağı
değerlendirme sonucu şiddet uyguladığı tespit edilirse, bu sözlşmedeki mali haklar mağdur
olan eşe ödenir.

MADDE $IIYGIJLAMA ESASLARI:

a) ToPLU iŞ sÖZLEŞMEsjNİN BÜ[ÜNLÜĞÜ: Bu sözleşme gerek maddeterin açık
anlamlan ve gerekse de değindiği bütün hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları
maddelerin anlamını tamamlar,

b) YoRUM: Bu Sözleşme amacı dışında yorumlanama4 taraflar yoruma gerekli
gördükleri maddeleri öncelikle aıalarında görüşerek ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışırtaı.
Çahşenlar ve özgiirlüklcrden yana yorum esas alınır.

c) ToPLU iŞ sÖzLEŞMEsiNiN YURÜTÜLMESİ: Bu Sözleşmenin yürütülmesi
işveıen ve sendikayla birlikte sağlanır. Sendika, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube
Yönetim Kurulu, İşyeri Sendika Temsilcileri tarafından temsil edilir, İşveren, kendisi ya da
işVeren vekili tafsfindan temsil edilir.

o L,YIJŞMAZLIKLARIN GİDERiLüvfEsi: Taraflar uyuşmazlıkları aralarında
göriışerek çdzmeye çaba gösterirler. Bu amaçla yapılacak toplanİ çağnsına kafşı taraf uymak
zorundadır. Çağnda bulunan tara{, görüşülmesini istediği konulan ve toplantı n tarihini en az
beş $in önceden karşı taıafa bildirir. Toplantıd4 tırıflar arasnda uyuşma sağlanamazs4
işveren ve sendika uyuşmazlık konulannı görüşmek üz€re on gün içinde yeniden bir araya

8elir.
Bu görüşmelerden sonuç alınamadığı takirde tarafların hukuki yoltara başwrma hakları

saklıdır.



üçüiıcü ıöıütı
TARAFLARIN EAK w yiixtıııı,üıürg,rni

MADDE 7- işyEREıtix uA« yE yüKt]Mlüı,ü«ıtni

a) İşvererı, işyerinde 633l sayılı İş Sağlığı ve Gilvenliği Kanunu kapsamında ça|ışanlarrn
sağığ açısından gereken her tiidü önlemi almakla yükumlüdur.

b) lşvereq çalışnların tüm haklarını zamanında ve noksansız olarak yerine getirmekle
yül(ümlüdüf.

c) İşvereıı, sendikal çalışrnalar konusunda çalışanlara ve sendikay4 sendikayı ternsil
yetkisine sahip kişilere her tiirlü kolaylığı sağlar. Sendika temsilcileri, kendi görev
alanlanna giren konul8n 8örüşmek üzere, işveren veya vekillerinden toplantı talebinde
bulunabilirler. Olağanüstü bir sebep olmadıkçı, yazılı olarak başwrdukları tarihten

itibaıen 3 (üç) işgünü içinde tdep yerine getirilir.

d) Çalışanlann gOrevlerini yapaıken özel ve tiizel üçüncü kişilere zaıar vermeleri halinde

aleyhlerine açılacak davalarda işveren mevzuat kapsamında hukuki desteği sağlaI.

e) Sendikal çalışmaların sağlıklı ve kmrdineli olarak yürütülmesi için tetiş edilmiş bir
oda seııdikaya t8hsis edilir. Sendikal çalışmalar için muhtelif yerlere ilan panoları
konu lacaitır,

Q Çalışanlar, liyakat esasıyla kadro ünvan|, sınıfı ve derecelerine göre çalıştınlır.

MADDE & sENDixeln yÜ«tnnLÜLÜIOERi

a) Sendik4 üyelerinin Sözleşmeye uymayan davranışlarını benimsemez ve gerekli

önlemleri alır.

b) Sendika, çalışma baıışıru korur, çıkacak anlaşmazlıkları görüşmelef yoluyla çözmeye

ç8ltşlr.
c) Sendikg bu Sözleşme kapsarnında olan işyerlerinde kendi tilzüğtl doğultusunda

işyeri temsilcilerini seçer ve işverene bildirir.
d) Sendik4 kendilerine ait ilan panosunda sendika ve sendika şubelerince ilan edilecek

yazı, afiş vb. materyalleıden sorum|udur.

e) Sendika, üyelerinin sosyal, külttlrel ve benzeri ihtiyaç ve taleplerinin kaşılanmasına
yönelik organizasyon ve çalışmalarda işverene yardımcı olur,



DöRDüNCü BöLfiM
TOPLU İŞ sözLEŞMEsi KONUSIJNA iLİşKiN EirKiiMLER

MADDE }. BAŞVIJRULARIN YAMILANMASI

Sendik4 şube veya işyeri temsilcilerinin herhangi bir konuda işveren veya işveren

temsilcisine yazılı olarak başvurmalan halinde, işveren veya işveren temsilcisi yazılı

başvunıya en geç on beş gün içerisinde yazılı yanıt vermekle yukümlüdür.

işveren veya işveren temsilcisinin herhangi bir konuda sendika şube veya temsilcilerine

yazılı olarak başwrması halinde sendika şube veya temsilcilere başvuruya on beş gün

içerisinde yazılı yanıt vermekle yükümlüdür.

MADDE lG sosYAL ETKiNLiKLERE DESTEK VERiLMEsi
İşveren sendikı yönetici ve lşycri temsilcilerinin tılcpleri doğrultusunda yıpıIıcak

eğitiıı, seminer vb. çıhşmalardı salon tıhsisi, ulışım, ıraç vc gcreçlerin kullanımında
her türlü kolıyhğı sağlır.

MADDE tl_ SENDİXA TEMSİLCİLiK oDAsI vE iLAN TAETASI TAEsisİ
l- Sendikal çalışmalann sağlıkh ve koordineli olarak yürütiilmesi için tefriş edilmiş bir

oda sendikaya tahsis edilir
2.İşvereıı, işyerinde çalışnların kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendikanın ilan

ve duyurulann asıImasına özgü ilan muhtelif yerlere ilan panoları konulaca}iır. Sendikanın

talebi halinde kurumun duyuru araçlanndan faydalandınr .

MADDE l2 ÇALIşANLARLA İr.ciri crrnıcE VE YAYINLAR
İşveren, bu toplu sözleşme ve çalışanlan ilgilendiren her türlü yasa" yönetmelik,

genelge, bildirileri elelıiıonik ortamda sendikaya bildirilir,

MADDE 13_ ÇALIşANLARIN LİsTEsİNiN vERİLI,fi,Sİ

İşveren, çalışanların Uyelik aidatı kesinti listesini 4688 Sayılı Yasa hükilmlerine göre

sendikaya zamanında ve düzenli olarak vermekle yüktimlüdür,

MADDE ı,l- SENDİKA YöNETİCİ vE TEMsiLch-ERiNiN iŞYERi SENDiKAL
ÇAL§MA[,ARI

a) Sendika ve ilgili şube yöneticileri ve işyeri temsi[cileri, işyerinde sendikal

çalışmalarda bulunur, işveren ve temsilcileri ilb görüşmeler yapar.

b) Sendikanın ya da ilgili şubenin yönetiminde yer alan çalışan ve temsilciler, amirine

bilgi vermek koşulu ile uygun sürelerle sendikal faaliyetler_için işyerinden aynlabilirler.

c) Sendika, yönetici ve temsilcileri, işveren önceden haber vermek ve işi



aksatmamak kaydıyla, iş saatleri içinde ve dışında üyelerle görüşebilir veya toplantı yapabilir,

Bu toplantılar işverenin göstereceği ve amaca uygun bir mekanda yapılır.

ç) Sendikanın Genel kurulları ile Başkanlar kurulu toplantılarına katılımlarda Belediye

Ulaşım imkanlanndan yaralanılacaktır-

MADDE ta SENDiKA VE ŞUBE YÖNETİCiLERİ ir,n sexpİxe TEMSiLCİLERi
VE YETKİLİLERiN GÜVENCESi

İşyerinde çalışan sendika ve ilgili şubenin yönetirr1 denetim ve diğer zorunlu kurullarında
görev alanlarl4 sendika işyeri ıemsilcileri sendikaI faaliyetleri nedeniyle cezalandınlamaz, işi
ve işyerleri kendi rızası otmadan değiştirilemez. İ§yeri, 4688 sayılı Kanun ve sair mevaıatta

öngörülen sendikal hak ve hüniyetlerin kullanılmasında azami dikkat ve özeni gösterir.

MADDE r6_sENDixe üyrı.mİxix HAKI"ARI
Bu sözleşme süresi içerisinde sendika üyesi olmayanlara stlzleşme hükumleri dışında

Yasalarla getirilen haklardan farklı olarak mali kazanç sağlayan bir uygulama yapılması

halinde bu işlem Scndika üyelerine de uygulanır,

MADDE ı7- ÜYELiK AbATT
İşverence, sözleşme hüki.lmlerinden yararlanan sendika uyelerinin taban aylıklanndan o/o l

oranında üyelik aidatı, yasa gereği üye olamayanlardan taban aylıklarından % l, hiçbir

sendikaya üye olamayanlardan taban aylıklanndan % 2 kesilerek sendika hesabına yatınlır.

MADDE l&sENDİxar- İzİrrrı.nn

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

denetim, genel kurul ve genel meclis gibi toplantılara katılmaları için, sendikanın veya

şubesinin yazıtı talebi üzerine, yılda toplam 20 işgünü 8€çmemek aizere ücretli izin verilir. Bu

izinler her bir üye için olmayıp, tüm üyeler içindir. Böylesi durumlar için verilecek izinler

yasalardan kaynaklanan izinlere mahsup edilemez ve yasalaıdan kaynaklanan haklaıı saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL HAKLAR

MADDEİ9_ SOSYAL ÇAL§MLARDAN YARARLANMA

Muratlı belediyesi ve bağh birimlerine ait sosyal tesisleıden çalışanlaı %30 indirimli

faydalanacaklardır
Muratlı Belediyesi ve bağlı kuruluşlanna ait tüm eğitim ve sanat merkezleri ile sağlık

hizmeti veren birimlerinden çılışan eş ve çocukları ikametgah şartı aranmaksızın

yararlanır.

c) Muratlı Belediyesi ve bağlı kuruluşlanrıa hizmetlerinden çalışan

a)

b)



€§ Ve çocuklan ikametgah şartı aranmakslzın ücretsiz yararlanır.

Murattı Belediyesi ve bağlı kuruluşlan ktilti.ir merkezinde gerçekleştirilen akinliklerden

(Tiyatro, Konser vs.) çahşanlar %50 indirimli yararlanır.

Muıaıtı Beteiiyesi ve bağlı kuruluşları mülkiyeti ve kendi varlık|arı üzerinde kurulu

olup belediye yada özel kufumlarca işletilen lojmar! kamp, etüt,spor, kültür ve benzeri

tesisterden çalışanların eş ve gocukları ücretsiz yararlanır,

İşyerlerinde oluşturulacak kurul yada komisyonlarda (lojman, Kamp, Etüt,

Spor,Kültiir) işveren ve sendikanın eşit sayıda temsilcisi bulunduruluı, Komisyonların

çalışma biçimi yasa ve yönetmelikler ile tarafların belirleyeceği ortak kararlala göre

oluşfurulur.

sendika tarafından Muratlı Belediyesi ve bağlı kuruluşlan araslnda hentbol, basketbol

futboı vs. gibi etkinlikler düzenlenmesi taraflarca kararlaştınlarak yapılabilir Buna ait

orgurizasyon giderleri Muratlı Belediyesi tarafndaı karş(anır,

h) Toplu konut alanı temini: Çatışanlardan kendisine ve eşine ait konutu bulunmayar1

çalışanların (yapılan konuttarda adına tüsis edilenler hariç) talebi halinde; sendika

üyelerininkurmuşveyakuracakolduğukooPeratifeimkönlarınispetinderayiçbedeli
üzerinde lO yıI süreli arsa temin edilmesi, belediyenin kendi imkanı yok ise diğer

belediyelerden temin edilmesi yönündeki çalışmaya işveren imkanları ölçüsünde

yardımcı olur.

20_ULAşIM
a) İşveren, çalışanların işyerine getiş gidişleri için emsal kurumlardati omekleri de

dikkate alarak şehir içi toplu taşımadan sorumlu belediyenin toplu taşlma _

sistemindeıı/araçlanndan ücretsiz olarak yararlanmasını sağlar. Bunun olmaması

durumund4 belediye kendi çalışnlarının ulaşımını sağlamak amacıyla uygun

görmesi duıumunda servis aıacını hizmete koyaı. Tüm çalışnlar bu hizmetten

ncresiz olaıak faydalaıur. Güzergih sendika temsilcisi ile ortak belirlenir,

b) İşvereı mesai saatleri dışında göreve çağırdığ personele araç tahsis etmek

zorundadlr.

2ı_ DİĞER EAI0.AR :

a) 8 Mart Dünya Kadınlu Gi.inünün de çalışan bayanlar idari izinli

sayılacaklaıdır ve kutlaıuldığı hafta boyunca kadın ça.lışınlann yapılan

etkinliklere katılmalan için gerekli kolaylık sağlanır.

b) 3 fualık Dünya Engelliler gününde Muratlü belediyesi ve bağh

birimlerinde çalışn engelliler idari izinli sayılacaktrr. Engelli çocuğu

olanlara izin konusunda kolaylık sağlanır

c) Çalışanlardarl idari izinli ve görevli i günlerde maktu mesai

d)

e)

c)



ve yol yemek kesintisi yapılmaz.

d) l Mayıs İşi Bayramında Çalışanlara etkinliklere katılmak için ücretsiz en

az bir adet otobüs talısis edilir, Aynı günün akymında Muratlı Belediyesi çalışanlarına

bütçe imkanlan doğrultusunda sosyal dayanışma amaçlı yemek düzenlenebiIir,

e) Muratlı Belediyesi çalışanlanna kiilttirel amaçlı yurt içi gezi için imkanlar

ölçüsünde ücretsiz otobtiüs tahsis edilir.

j) Murath Belediyesi ve bağlı birimlerinde çalışanlann kendisi ve birinci

derece yaİrnlannın c€nazelerinde ücfetsiz otobüs tahsis edilec€kir.

k) Muratlı Belediyesi ve bağlı birimlerinde çahşanların kendi ve

çocuklafınln sünnet ve evlilik düğtinlerinde ücret§z otobüs tahsis edilecektir.

MADDE 22. sAĞLtr( EizMETİ
a) İşvereı1 çalışanlara ilk kademe sağlık hizmeti vcrmek üzere Kurum Tabibi

bulundurabilir.

b) Çallşsnlara Muıaü B€lediy€sinin anlaştığı bir sağlık kuruluşu tarafından yılda

bir defaya mahsus ücretsiz ç€kap yaptınlıf.

c) Muİıııı B€ı€diye§inçe açılan kreş ve çocuk bakımevlerinden çalışnları ücretsiz

yararlandırı lacaknr.

d) Tedavisi yurt içinde yapılamayan çalışanların yurt dışında tedavisi

gerekmesi halinde tedavi giderleri yasal hükiimler dahilinde ilgili kuruluşlar

tarafından karşılanmaması halinde işverence karşılanır,

MADDE 2} BELEDiYE ORGANLARINDA GÖZLEMCİ BULUNDLIRMA
Belediye Meclislerinde, Kent Meclislerinde ve komisyonlarda sendikadan bir

gözlemci bulundurulur,

BEŞiNcİ BöLüM
MALi EAI§,AR

MADDE 2+SOSYAL DENGE TAZMİNATI

l) Ol/Ol/2Ot8 tarihinden itibaren iş bu Toplu İş Södeşmesi kapsamlndaki 657

sayılı Devlet MemurlaIı Kanununa göre çahşanlafa; Başkan Yaıdımcısı, Müdür ve

Bunlaıın vekillerine (Bir ayı 8eçen) ayhk tavan tutan en ytiksek Devlet Memuru

aylığının ( ek gösteIge dahit) % l00 ü, bunun dışında kalan Devlet Memurları

Kanununa göre çalışnlara %96'sı oranında sosyal denge tazminatı ödenir.
2) Çalışanlara Yılhk izinlerinde 657 sayılı

iki en fazla dört gün yol izni verilecektir

kanununa gf)re efl az
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MADDE 25- söZLEşMEDE DEĞişiKLir wyı Bı< »üzrxLEME

BuSözleşmededeğişiklikveyaSözleşmeyeilaveedilecekekmaddeler,sendikaile
işveren arasında akdedilecek "Ek Sözleşmd' ile yapılır,

MADDE 2G YÜRIIRLÜ« vn sÜRE
-,ıBuTopluİşSÖzleşmesi,00.01.2018tarihindebaşlar,30.03.2019tarihindesona

eret.

b)YeniSözleşmegörüşmelerineeskisözleşmeninbitimtarihinden30günönce
başlanır.

c)YeniSözleşmeimzalanıncayakadar,eskisözleşmehüktimlerigeçerlidir.

MADDE 27- SÖZLEŞMENİN KABULÜ

Bu toplu sözleşme 27. maddeden ibaret olup Mura$ı Belediye Medisinin 09/04/2019

tarih ve 76 yetki Kararına istinaden hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

TUĞ
ve Tls sekreteri
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