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çııllŞanpcrsOnt'lldrc.1,o]0stısr'alılcntctlızılıılıiıt.ı(iClcıi.ı

l\,1ADDt1 l9_ S()1_i.trŞN{tjt.ıi:.l.ıL,üi:iis.ı_ıK Vt]YA tiK DÜZENl_tr\,4t:

Ru Sözleşnıe,Jc dcğişiklik veva Siizlcşmeyc ila,e eclilcçck ek nıa<ldelcr. seııdika ilc iŞvcrcn ariıslııcla

akdeciilecek "Ek Sözl*şnrı-"' ilc yapılır,

\4Al)D}:2()- YÜRURı (jK VE SÜRI:

a)BuTopluİşSözleşnıesi,0l104/20l9ıarihindebaşlar,1|!|212020tarihiırdeSÖnaerer.
b)YeniSözleşnıegörüşmelerinecskisiizleşırıeninbitiıııtarihinden3Ogünönccbaşlanır.
c) yeni sözleşıne imzalanınca;-a kadar. eski sözleşme htikümlç,ri geçerlidir,

N{ADDF. 2l- [ jYtjŞlvlA7,t IKLARDA YEl'Kl

RuSözleşme<lendıığanlrııkukiuı.ıışıııazlıklarcia,Icliir.lağ\,İalrkeır.ıeleril.eıkilidir.

\.1At)l)F ]]- İıız.,r

l7.()4.]r1l9 taı ilıiı.ıilc _j ııı.ishu tılaral. iııızıt alııııll ıılınınlştır.
Bu Sijz.leşıne t22) ına,,Jclciien ilıırct oltıp

ısvcren yctkilileri

Rasim yiüKSEL
Ergene Beledfo Ö Başkanı

Scndikıı \ etkililt,ı,i

llıkan t{lR,^N

Tüm \ crclYiin. Çılış}ıİ\, Scndikısı
(icncl t}dşlıanı\

,\ı#ı snv,ıL
'l'üııı \'cı,cl \ ll)İ ('alışaııları Se ııdikısı

-lihiırtığ Şlıc l}ışkıııı ı

ı ugsf,rı c;

l-üııı \'t"tcl Yiin. (1alışınları Stntlikısı
l'el«ird,ığ Şuhc'I' İS }!4 k,Sct,,

l liist,/ in $ıt( V ıı,»l R,\\
lırgtnc'l;a#r,l(rcri Temsilcisi



GiRiş

MADDE_ ı iş nu ,ı,opLLı iş sÖzı,BşMESİNİN ttljKt_IKsAı nnvıNıC;ı

Kamu t,nıekçilerinin sen,cikal hakları heıııen iıcıncıı bütiin evrcnsel iıısaıı lrakları l'ı'

tız_gurltıkleri iıe iıgiıi belgclerılc 1,,cr ulınaktadıı. ['enıeI iıısıuı haklurı içerisindc }'tlr ılnn scndikal

nulirr, özgür biçimde örği.itlcnm., topi, sciz|eşnre, ,vapıı]i] ve grev hakkını kapsamıktadır,

Bu haklar içerisinde kan-ıı.ı çalışıtııları <ia clahil olmak iizere hüıün çalıŞanların loP}u siizleŞı-ııe

)-apına hakkı. (jluslar arası Çalışına Örgütü,nün (IL.O) 8 teıııcl sözleşmc arasııri_la siıl"dığı 98

sayı[ı Sözleşmesiııde 1,er a l ınaktaclı r,

.|.eşkilatlanma yc Kollektif }vlüzakcre t{akkı Prensiplerirıin (jl'gulanmastna Müteallik 98

Ncı.lu Il..o Sözleşınosinin 0ti.Oti.195l giiıılü -58-i.1 sal'ılı 1asa1'la tına,vlanması u!''gun bıılunnrrıŞ l'c

l4.08,195l tarihli Resıni Gaz_eteile yaylmlaııaral ytirürlüğe girınişıir,9tl Sayılı SözleŞnıeııin 4,

macİdesi tcıplu pazarlık hakkını clüzeıılcmçktc,ilir. l]u söz_leşıne uyarınca ıünı çalışanlarııi tııpltı

sözlcşnre hakkı vardır.

;\naYasa.ırın90.ınadclesiııinsoııtikrası'..t,suliincgörel.tirürlüğekontılmuşnıillcılc,rarası
antlaşınalar karıruı.ı hüknıiincledir. bııı-ılar hakkında Anal'asa',va al'kırılığı iddiasl ilc Aıra;-asa

\1ahkemesi ııe başv tırulaırıaz," h iikmünti içern,ı cktedi r,

Ayrıc.a Anal,asanııı bazı nıaddelcriııi dcğişıirtn 5l7() sayılı

sal,ılı Resnıi Gazctec]c .va1,, ı n,ı l aırarak 5, iirürlüğc gi ım işıir, Buna

scıiı tjkrasına 
..L]sulüne göre ;-ürürlüğe koııtılnııış tcıııcI hak vc

antlaşnıalarlakaırıınlarıı.ıa),lltkt.ınuclıtarklıhi'iküınlcr
tlyuşnlazlıklarılı ıııilletlefurasl antlaşıııa hLiki.in,ılgı,i usils a[ıııır." htikmti eklcnıniştiı"

ı\nayasanın90.nıaddcsiırcekleneıı[ikra.1,.«ırumagcrckbırakınaksızın.)'asaileuluslararısı
antlaşmaııın çclişrne si durunruııda. aırtltrşmanın csas alınacağı ve öncelikle uvgulaııacağı,

değişikliğin dc koıruila ilgili "tcrc,ddiltlerin gidcriImcsi amacıyla" i,apıldığı belirtilnlektedir,

Anal,asa'nın ınılırn ht,ikınii gereğince "scndikal hak v insaıı haklarıııdandır, [}u

itibarla. ı\ıriı\,asa'nın 90. maddcsine ı,ıvguır olarak oıaı ğe konulaıı nıillctlerarası

iız.lcşıııcs Kişisel ve Si_vasal llaklar

lar Ll l ı.ıslararası Stız.leşm u"si . [,l l ııslararası ('al ışnra

i kıı H a kkı ıı ı n Ko r un m cı s ı,§rj--/e,ııııt,,ı,l i le 9 tl sa1, ı l ı

ı(4, ıııuıJde1 \,er alnıakta cı'lup. tiinı bu uluslarırası

cıı olrıp. ayrlca bıı sözlcşnıelcri ıılusal hııkuka

katan özcl vasal olmadan tİirekt ul,gulolıabileceği Anal,asa,nıı1 90, lrıadctcsi gerc(idir,

i\ı,rlca ;\nayasa,nın ll, maddcsinde "Anaiasa ]ıüki,inıleri"nin. \'asanla. i'i-irütıııc Vc .Yargl

organlarını. i,Jare makaınlılrını ıc ıliğcr kı,ırulıış i,c kişileri bağladığı hükınü karşısıııda:

Aııayasaırın bağla_vıcıtığıııın yalnı,ı_ca .vasanla. yül,ütme ve yargü orgaıllarıyla sııılrlı olıılıdığıııı

çok açık biçimdc onaya ktıl,nıaktadır,

ıiııılı ikinti Daireşi 3.ı503/9? ntılu ıJ«ısvırda işlenr giiren clavada ?1,11,2006 tarihli

hararı ile;
...., 1.]lusal \4ahkeınclcr. başıuranlurın lrağlı ıılıJuğu scııclikanın li.izel kiŞiliüini tanınıaY'ı

reılclettiklcriı.ı<Jcıı vc scntlika taratındaıı işr,cruııle iırız.alanan 'I'oplıı iş söz-leşnlesiniıı gcçcrsiz

olarak clcğcrlcndirilıııesirıdcn clolal.ı AiI-1S,ııin 1 1. nıaddesiııiıı ihlal edildiği ."" gcrckÇcsi"vle

Savuırn_ıacı Devletin tnzırıinat öcJenıesiııc karar r,.,rnıiştir, Bu karala lIükiimetin itiıazı üzcriııe

ilıısl-ıı Bü1 iik l)aircvt inıikıl ctıııişıir,



Avrupı İıısıııı tlaklırı ]\,lahktnıesi l}üvük 12 Kısım 200ll

birliği ilc aldigı. 47 A*rrıpa Kiıııscl,i ti.ve dertetini b çalışaıılarıııın ıo

hakkı bakınııırtliıır iç,ıilıat ııiteligindeki hir kı IJül,ük daiı,cn

lc ı,crci eııdikal lrak ı,c

ral l ara götrtlern,ıelercltı bıı l ı,ıırı-ıı uş, bı,ııı tın[a d ı
lzrrıı,,ılaıı ılıntılar yapmıştır, I]ıııılar: BirIcşnıiş

I O'uıın 8?. 98 ı e l -5 l sar ılı sözleşnıelcri,

Avrı,ıpa Konsel,iı.ıiır A,rııpa Sos,val Şartı r,e AvırıPa ltiıliğinin l'enıel tlaklar Şarüı ile ll-(J

Uznıanlar Koıııis;-cınu ve Scıs1,,al Hakliır A,rııpa Kcınıitcsiııin kariırlarıclır. :\1rıca' klıııııı

giırcvlilerinin scndikal haklaıı koııııstındıı A.,iupı Konsey"ine üü(;, dcr,!ctIcrıleki t,ıjulrılıı

gclişıııcIeri dc aıııJı]sütıııışttr,

1'ürkil,e'niıı tlc laralı olcluğu Avrı,ıııa lıısan l oiariık

giircn Büy-ük Daire cjz,etle bu <lavada: sendika (T'iim

Bcl-sıın'in tüzcl kişiliğinin tınınmaması) ve etkili

olar ,,İ,"n,n ll, madtleniıı ihlı Dairc

topl nın Siizlcşme'nin ll, ınar| 
".ıo^ ııirisi nlılııiıır.ıı 

ndikal

faal.hakkıılıntloğasınılalıulunanunsurlardanlıirisiolduğunuözellili|e
vurgulamak surcti1-Ic hükümctin scndikamızu 20,500 Eur<ı tazminat ödcmesine karar

vcrmiştir,
il işk in T'iirki1 e' niıı ta ra f oldtığu ;-- 

ukarıı,la ıııı ı l aı ı

Iişkiıı ıılusal ı,c uluslaı,ı)rası _\,ar{J1 kararlırıııın

].0q.]Ul0 tırih :j708 sar,ılı Rcsıııı gazetcdc

ıırü!ıtstt değİşİklİk paketİl lc Anayasanın 53,

giirtvlileri, toplu sözteşnrc \,ıuıına hakkına

sahiptirler.,, fıkrasl cklcnmcsi ncdeniı,le kaniu gİircvlilcrinin 'I'oplu StizleŞınıl 1'apırıalırı

öıründc cııgcl oltluğu idclia edilcn m(ıy7_uat ıtcğiştirilmiştir,

Yukarıda belirıilen Anııvasınııı 90ıncı ic _i

63tl9 say"ılı vasa i[c 4688 saı:ılı 1"asada da dcğiş

sendikaları \,€ ıOplu sözlcşme kanunu" olı

İılırclcrde Stizleşıne imz,alanması" bışlı

itıarelerindc çalışan kamu görevlilerini tcnısilen ilgilı nıahalli idare kuruılruırda cıı fııı'la

ül,elcsıhipscndikailckurumanıiriırısıııdasöz.lcşmcyapılııraksözkonusukurumdalıi
kaınugörcr,lilerineekstrackonomiküe§osvilhaklarr,crilebileceğibelirtilnıektedir.

İlglU nu yası <ieğişikliği1,|e ülkenıiı, lıe

IVadJesi "a" fıkra§ın<!a taırımı 1,apılan

haklar verilmesine yöneli[ ,vetkili Sendi

olarık da güıencel,e alınmış ve geçmişte h

lıtleıtiyelerde 1,apılmış <ılırn toplu söz,|cş

stıruşturmalar gcçcrsiz liılıırmışlır,
lıelirtilen Aı.ıııı,as3'nııı 9(j, \4aılJcsi ur ırııie a iç

ii.nlllıSlgcı.ckcn.l.tirkiy,,c.ııiııtaı.ul.tıltluğtıııulııı.ı
3. ırıııdcicsi vc ı16titi sa_vılı Kaıntı Görcvlilcri

ı1 alı olarak gerçcklcşliriicııı larallar ıırasıııclaki eşit

siıı.lc i ııızalaııı ı,.



[,rgcne Beledi;--esi ile

sözlcşnıesi nin tarafları ;

Çalışanlar adına:'l'iinı

İşveren Adına l-irgene

ciniıci g()ı,(lııı

TAIIAF,[,AR, AI\,[AÇ, KAPSAN,I VE \,ÜRÜRı-[ K

N,IADDF: l -],AI].A }rLnR

bığlıkuruluşlıı.ıvcaçılacak1,'*ı..ibirinileriçinbağıtlaııanbutoplııiş

Y erel Y önetim Çal ışanları Seniiikası (TÜ M-Y F,Rh, l,_S EN l

I}eledi;-e Baş[anlığı' dır,

iil 
^Dl 

)Ll 2- 1'^N1 \,1LAI{

}}u'I'oplıı l,ş Sözleşmcsinde;

a) Tüırı Yerel Yönetiın Çalışanları Scndikası (TÜİu_YERF,I,_SIlN), "SilNDiKıı",

b) Ergenc Reledivesi, İŞVERLN, 
_.,ı_j|: ı.;,.; ,LClSt,,.

c) Işyeriııin talnü|"ııüıı) iİr..r.n aıjıııa stvk re iiJaı,c_vc ),etkili kişi. "İşVHREN 
,l,H\lSl

d),I(j\4.Yt]Rtıt.,-SEN.ebağlıilgiliŞııbtBaşkaırlıgı...ŞtJt}t1,'.
e) Bu topltt iş sözleşnrcsi, "SÖZt,l]Ş\4t1' ,

$ErgcneBelediyesin.dc657sa-vılıDevletlvlemutlarıKaıluııu.nuır4.ünctinıaddesininA
bentli kapsan.ıındı çahşanlıır ile 5j9] sa;--ılı 

'}cltdivc 
Kanuırıı'nun.l9'uncu madclesi kapsaınlııcia

Taı.ıı7,aınanllS(izlcşnıelic,larakçaltşaııpersonelIeı'...Ç..\LlŞAN.'.
g)H,rgcııclielccliycsi.ncbağlı.kuruluşlarıveaçılacakl,cnibirinılernrevcutbulunirnr,e

sözlcşme döııç.minde kurıılacırk olen bıitüıı işl,crteri,vlc. bu iŞ-vcrlcrinin tıağlantı r'e eklenıileri-

"lŞYE Rİ" olırali uıumlanrnıştıt,

\,{ADDI: 3- SÖZLI;Ş\,1 l,\iN AN4ACl

Bu 1'oplu lş Sözleşnıesiniıı aııracı,

a) sözlcşnıesinin 1,ııpılırıası. muhtevası ve 5ona ernıcsi ite ilgili hı,ısuslarl düzcıılcıııck,

bİ Karşılıklı i1,,i ni;--'et ve gtiveıılc iş barışıııı sağlaınak,

c) ,l.aratlar u.o.n,j. dı.ığalıilecck ilıtilalları uzlaştlrlcl 1oltarla çözünılen,ıek,

ç) lşr,creıiın re çalışanlarııı hak r c rncııfaatlcrini tieııgeleı,ııck,

d) Çalışıııların ekonc)nik. sos;_al rc külttirel ilüz_evlcrini 1,iikselınıck, ırroral nıoti\aS,YOılu

aıltırarakdahaveriınliçalışıı-ıasıı,ıısağlaıı.ıakbilgiı.ebeccrisinigcliştiırnek.alıııişi
yapaıılat arasın<ıiı dengey"i sağ[anıak, Çalışaııların ektıııonrik, ıJcmııkrıtik hukııksal,

scısvııl hak ve çıkariarını koruyııp geliştinnektir'

e) scnctika ötgiitliiltiklcri sı_ıl,esiırde çalışanların iş güvcııccsi riski ıılıırıdaıı gclccck kaı,gısı

olılir<lan güvenle tarııllar ırasıııdaki anlilşırrırzlıkları karşılıklı diyalog 1"olul[u çiiz-ııick'

i) İş1..eılcriııiıı dçırlı.ıkrattik bir çalışıııa ()Itanıırla kır,rışııııısı içiıı gerukli çıtlışırlıılıır r aplııak,

lvl:\DDll4_ SÖ/_ı.F,.ŞN,lI;"NiN KAPSz\lr,lt Vl: YARARLANı!,lA Ki)Ş[jl l,;\RI

A) KAPSAM
İşbuSözleşmeErgenf}elediycsivcbağlıkurulıışlııı.ıııılııgÖrcrr.ıplıılçalışatrluııkıılıslır



B) YARARLAN}vIA
a) Ru sözleşıne hüktiıırleriııdeır [:rg.;ne Bclediyu<i'tıde "ÇALIŞANt.AR" l'arıırlanır.

b) iş bu Söz_leşnreniıı vıirürli.ik sürcsi içinde işı,ereıı. sgııdiklısız- çalışaıı 657 siı;-ılı \asanııı -l-

A maıldesine göre istih«lam ecliten pcrstınelin ücrt-,tlçriııe sözleşnıı:dc öngörülen zamlar<laıı aYrı

ve farklı zam yapamaz, yapması Cı,ırı.ınıtıntlıı bu zaıı,ıdıın bütün scndİ[alı çalışanlar da ek olarak

a\ rlca,Vararİaırırlar.

c) I,cıplu Stızleşıncniıı inız_alantlığı tıırihre vc ı'iirür[tiklc <ılduğıı 01l01,2019-ji/l2']0]()

döncnı[eri içerisiıı<lt herhangi bir serıitikı},a üy,e tılınii;-an kıımu çalıŞanlarıııın S(lZlL'Şınğdcn

vararlaırınasıı sözleşnreı,ıiıı taratl olın scndika!,a ınenıtıI taban aylığınııı 9i,l'c kadar daYaıııŞıııı

aidatı ödemeleri kcışuluna bağlıdır.

<l) Yasal olarak sendika üycsi olnıayanlırrın stiz.lcŞınedcn 1,ararlannıasl n]enlur tahaır aylığlnın

o.,iil ,si ıiranıncla cla.vaıiışnra ıiciaıı ödeırıeleri ktlşu)unı |ıağlldıı,

e)İş bu sözlcşmcye taraf olaır seııtlıka ülelcri ilc diğcr sendikalaı,a tiye olanlar üre oldı,ıkları

sendikalara tabaıı a,vlığıııın'}iıl oriııiıırda aicJat (jdeıne koşulı,ınıl bağlıdır,

{) Doğum öncesi ve sçnrası 1,asal doğuın izniııi kullaııan 1(jcrctsiılzin hariÇ) ÇalıŞıınlar bıı

sözleşnıeden,vararl annıa;*a devaı,ır eder,

C) YARARLı\n-\4AN1,\

a) 65? Say,ılı devlct nrcırıtirlıırı kıınıınuııa görc görerıieır ı"ız-ıüliiŞtırıianlıır iıÇı}.ta kaldıkları siirect'

bu sözleşmedeki nıali lraklar«Jan yareırlaıidırılınıız. Ancak malrkeırrc kararı ile g(iı'ıır'e dtjnmclcri

halinde gerii,e dön[k tünı hakları kendisınc ödcnır,

b) []creısiz iz_iıı alanlar ıızık kalıJıkları siirccc b,ı s(izlcşnıedcki ıııati haklardın i,ararltrndırılmaz-

c) Gcçici giirevleırdirnrc ile blşka kıırumda çalışan pcrsot11,1 görevlendinnc süre sinue

görtlvlcııdirildiği ycrdc sözleşnıe.,-e baglı hcrhaııgi bir acl altırıcla ilavc iidcnıc alıy"orsa bu

söz l cş m eclcki ınal i hakl ırd ıuı yararl andırı lırraz,

d) I'ersonellcrden di si pl in cezası al;ınlıırdan

a) LJrarırıa cezası alnıası ha!iııde l ai",

b) Kınama cczast elnıası halinde ] ur,

c) Maaş kcsinı c-,cxası alınası haliı-ıdc 3 a1,,

ıl) Kadeınc ilerlemc ce7nsı alnıası hatinılc 4 a;- sos1,,ıl dcııge tazıninatındarı varaılanaıııaZ,

\4Al)Dll 5-1]YGt;l.^N{A ISASl ARl :

a) 0.0pt t: lş Sö7I }ışN4rSl\ix ııilIL]Nt [.,(iL']: t}u Siiz-leşnıe gerek nıa.İdelcrin aÇık

anlanıları ve gercksc ıic dcgindigi lıürün lrıısıısllıriliı geçcrlidir, Bol[inl rc nıadclg başlıklaı,ı

maddeleriıı aıılanıını tamaırılar,

b) y()RLr\.1: l}ıı Sözleşme amacı ciışında yoruıırlanamaz. tzrraflar Vorunla g.crckli g(lrdük[el'i

madrleleri öncclikle ırralaıınila giir(işcrclr ortak biı çözüılı 1"olu bı"ılnlal'a Çalışırlır,

c) .|.Opt.tr tş Sö7.1.1:şMl.:Sixiı vun(ır[ıı-iılı.si: tsu S(ızlcşmıııriıı ü-Liriitülınesi iŞl'crı:l'ı

,e scılılikar.Ia tıirlikıc sıığlanır. Scnclika. Gencl N,!urkcz Yiiıictiılı Kurulu. Şııbc Yöııetinı Kurıı[u.

Işvcıri Senclika 
,I,cırısilcilcri taratlnclan te ırısiI cciilir. işr'crcn, kı'nrlisi .va da iŞr'crcıı r'i-'kili

taratından tcmsil cclilir.

d) L]YIJŞMAZLIKLARIN (iİDERit.lvlürSİ: [..ırlıl'litı, ııl uşııııızlıklarl ;lrirlJtıılıllı.gıiri.iŞtlck



çözme.yc çaba göstcrirleı. l}u aınaçla y-,apılacak topiantı çağrısına karşı tıraf ı,ıl'ınak z.«ıı'uırdadır.

(,ağrıcia bıılunaıı taraf. göri,iştilınesini istccliği koııuIarı vc toplaırıının tarilıiıri en az- beŞ giin

öncedeıı karşı tarata bil<lirir. Toplıntıda" turaflar artısıııda uvuşnıa sağlııranıızsa. işl'eren l'e

sendika uşuşnraz_lık konrılırını görtişnıek iizcre on giiıı içiııclc _veı'ıiden bir aıal'iı gciiı.

l}u görtışınelgrtlen sirırı.ıç alınanıaciığı takc]irılc ıaralların lıııkııki 1-tıilara baŞr'tınlıu l'ııI'ıları

saklıdır.

iriırci nöıüıvı
TARAI,ı,ARl N 1,IAK V E YÜ Kt] ]\lı,üı,tı xı-tni

MADDr:6-İŞvl.]Rl)Nİı.I.IAKVtjYÜKÜMI.(Il,ÜKt,L.Ri

a) işveren. işyerinde 633l sayılı iş Sağlığı ie (iüvenliği Kanuntı kapsamında çalışanların

sağtlğı açısııidan gerekcn hcr ıürlü önlemi almakla yükünıltıdur.

b) İşr,erıırı, çalışanların tüm haklarını zıımanında ı,e noksansız. olarak yerine getirmekle

yüküınltidtir,

c) işr,eren, seırdikal çalışmalar koııtısuırcla çalışanlara vc sendikaya, sendikayı tcıırsil

yetkisine sahip kişilere her ıürlü kolaylığı sağlar. Sendika tcnısilciieri. kcndi g(irer'

alanlarına giren konuları görüşmok üzcrc. işleren veya vekillcrindcıı toplantü talebinde

hulunabilirler.olığanüstübirsebepolmadıkça,vazılıolarakbaşvurduklarııarihteıı
iıibaru,n 3 (üç) işgünü içindc tulcp yerint, getirilir,

d) Çatışanlarııı görevlerini yaparkcıı tizel vc tüzel tiçüncü kişilere zarar vcrneleri halinde

alcyhlcrine açılacak ctavalarda iş,,crelı ılıeVZtlat kupsaınıııda hukııki destegi sağlar'

e) Sendikal çalışmaların sağlıklı ve koortlineli tılarak yürülülmcsi için telriŞ edilnıiŞ bir oda

sendikal-atalrsisedilir'ScnıjikalçalışnralariçinrııuhteliIyerlercilanpanoları
konulacaktır.

N,t ADDL] 7- S I]N D I KAN IN YLl K ıj vır,tj ı-[j r ı- ı: ıt i

a) senüıika, üyelerinin sözlcşıııc5,e Lı,vmayan dıvranışlarını beıriırısenrez ve gerekli

önlemleri

alır.

b) Scndika. çalışma barışını korur. çlkacak anlaşnıazlıkları göriişmeler ,voluyla çöZmeyc

çalışır.
c) Sen«lika. bu Sözlcşııır, kapsınıın,,la olan işl,er[criıı,]e kendi tıızugi.i doğnıltusıında iŞycri

temsilcilerini scçcr ve işvereırc bildirir,

d) Sendika, kcndilerine ait ilaıı panosunda scntlika ve sendika Şubclcriırcc ilan edilccck

ya^,

afi ş vb. rnatcryallcrden stırtıırılrıdur,

e)Scndika,riyclcriıliııstısyal'kültiirclr,ebeıız-eriihti1,-açvetateplcriniııkarşılaıırnasına

_vönelik organizas,vtın ve çalışıııalarda işverene 1,aıdımcı olur,



üçüxcü göLünı
,topt.[.r iş şÖzı_gşnrı:sİ KoN[rsı,Nı iı_işxiı HÜrijnııı:,ır

i!,lADDE 8_ t}AŞVLiRULAIIIN YANI,f L.\NMASI

Sendika, şubc veya işyeri temsilcilerinin hcrhangi bir kcınuda işvereır ve/va işr'crcıı

ıemsilcisine,vaz_ılı olarak bırşvurmaları haliııdc. işvercn veva İşvereıı tenrsİlcİsi yazılı başvurul'ı

cn geç tın bcş gün içerisiııdc 5,azılı vanı[ vcüncklu _vliküı"ıılüdür.

işvcrcıı ı.cla işı,crcn tcınsilcisiniıı hcrlıangi hir ktıııuda scııdika şı-ıhc ı'cva tcılısilcilerinc

Vazıiı olıırak başvurına*sı halinde scn«Jıku şııbe vey,a tçnısilcilerc başvuru.va on bcŞ güıı içerisindc

y-azılı 1 anıt vermekl ç,viikiiııılüdür,

MADD[. 9- SHNDİKA TE\lSil_(]iI.tK OI)ASl Vtl İl..^N l'AtIl ASl 'l-;\IlSiSi

işvcren.iş,verinde çalışaırların kolııca görebilccckleri clvcıişti bir 1'crde seırdikanın ilan vc

duyunılarıır asılnrasına özgü ilan paııoları buluııdurur. Scndikanın talebi halinde kurumulr duYuru

araçlaı:ıırdan fa.vda l and ırır.

I\,{ADDI-10-SOSYı\I",HİZME.I.I,I-]RDENYAMRL^NN,!,\

işr.eı.en. senclika şubc r.ey,a işleıi temsi[cileriniıı tılcpleri doğrultusunda 1"apılacak u'ğitinı.

seminer vb. çalışnrırlar içiıı saloıı, araç r,e gereçlerin kullanımı kcıııusuırda her ıürili kolal'iığı

sağlar.

\4AD t)l] l l _ ÇA l,t Şı\ _\ L,\R l N l . lSl,tlSIN i N VtlRİ L,iv1 I"rS i

işvcren. çalışanlarıır üyelik aidatı kesiııti lisıcsini 4ö88 Sayılı Yasıı hüktinılcrine göre

sentlikal,a zamanı ncla Ve düzenl i t,ılarak r crnıekle y i.l ki.im l i.id ür.

MADDlj l?_ StlNDiKA \,öN1: l ic,i r,ı,, 1 L:1\1SiLCil.LıRiNlN iŞr'r,ıı.İ SlıNDiK,\l.
('.\ t.IŞi\{,\l-:\I{I

a) Sendika ve ilgiti şube.vöncıicilcri ve işleri tcmsİlcilerİ, işı,erİnde sendikal çalıŞnlalardı

butunur. işveren ı,c tenrsilcileri ile görüşırıeler vapar,

b) Scnclikanın 1,a cta ilgili şu'oenin vtinetinıindc ı er alaır çalışaır ve len-ı silcilcr. an]irinu lıilgi

vcımck koşıılu ile ul,gun sürclerlc sı.ndiket laaliıeılcr için işverinden ay'rılabilirier.

c) Seı]diki,,. 1,iinetici i,e ıeınsilciJcri. işvcrcıı r,gra ı,ekİ[İırc (incedcıı hııbeı rcrııck l'c iŞi

aksatmanıak kaydıvla. iş saatlcri içiııde ı,e dışıııda Li.v-elerle göı'ıiŞetıilir veva toPlaıiu 1lıPabilir.

Bu tcıpliıııtılar işvcrcnin g<ıstercccği ve iıtTıaca uygu|1 bir ınekanciıı ,,_atpılır,

\,IADDE l_j_ SIiNDt[A Vt] Şt.}}[ Ya)N[l li( i|.F.Rİ iı_.ı: sı:xıiıtlA lJaI\4siL,('[LLRl \jl.

\,[1 l Ki ı.iı.ı:ııix C[. V tjNCESI

işverinde çırlışaır scndika vc ilgili şubeniır y(ıııeıinr. denclinı ve cliğer ztııunlu kılrullarıniJa

görcv alaırlarta. scnılika işl.cri tcınsilcilcri scndikıl taalil,etleri nedeniYle cczırlandırllamıız-, iŞi Vc

işyerleri kendi rlzası olmaclan dcğişıiıilemcz. işrt,,,i. +6tlll sal,ılı Knlıtln rt Jıiı lYl{\/tlIıiiı



ilngörü[en sendikal ]ıak ve hürriyctlerin kullaırılnıasındıı azanri dikkat vc (jzeııi g(islerir,

M;\i)DL] l 4_StlNDIKA ÜYELERINİN tIAKLARI
Bu sözleşnıc süı,esi içerisinde sendika üvesi olmay,anlara sözleşmc hükünıleri dışıııda

Yıisalarla gelirilcn haklardan t'arklı o]arak mali kazanç sağla1.,an bir uygulaıııa yapılması haliııdc,

bu işlem Sendika üyelerine de uygulanır,

MADDE i5_ÜYELiK AiDATI
Işvereırce. sözleşme lıüküinılerinden yararlaııan sendika üyeleriııin taban aylıklarıniJan 9iı 1

oraıııııda ül,elik aidıtı yasa gereği ii,ı,,e cılınayanlardan ıaban a1,Iıklarınıır 9'b!. hiçbir sendikayı

ü,ve olmay,aıılaıclan taban aı,lıklarındıın _uıbl kcsilercU,:.T'Uu lıcsabınıı ı,atırılır,

DORDI]NCı.; Bol.Uivt

SosYAl. HAKLAR

t!,lADDıl| l6_ DiGIR ltAKl.AR VL. ÜCRETI.i İzİNı-ı;R

a) 3 Aralık Diin.va Engelliler gününde Ergene Belediyesi ve bağlı birimlerinde çalışan eııgelliler

idari izinli sayılacaktır. Ijngelli çocuğıı olanlara izin kcınusunda kolay,lık sağlaııır.

b) l Mayıs İşçi t}a;*raınıııda Çalışanlara ctkinliklcrc kalılmak için ücrctsizeııa:ı, bir adct otobüs

tüsis edilir,

c) 8 Mart Dünya Kadınlar C_iününün kutlanıldığı hatia bo.vunca kadın çalışanlann y,apılan ctkinliklcrc

katılnraları için gcrekti kolayhk sağlanır.

d) Sendika temsilci ve gcircvlilerine kongre. konferaııs, senıiner. yönetiın, denetim. gene1 kurul re

tcınsilcilcr kurulu gibi oplantılara katılmaları için. seı-ıdikaııın ı,cl,a şubesiııin vazılı talebi üz.eriııe

1,,ılda toplanı 7 iş günü gcçınemek üz-ere ücretli izin vcrilir. Böylesi durunılar için verilecck izinier

yasalardan kaynaklanan izinlcre rııahsup eciilcıncz. vc vasalardzur kaynaklanan haklar saklıdır.

e) Çalışanlardan. idari izinli ve görevli iziııli tıluııaıı giinlcrde maktu mesai kesintisi yapılınaz.

MADDE -l7 iŞ SA(}I-IĞ1 VE GÜVENl.iĞi

a) işveren. çalışanlaıııı çalışııkları işyeri ve nıtıayene için seı,k edildikleri lıastane arasında olanaklar ölçüsünde

vasıta tahsis eder.

b) İşveren, çalışanlara itk kademe sağlık hiznıeti verınek üzerc Kurum Tabibi bulııııduruı.

lrtıŞıN( i uÖı[:ıt
iuü\Li tİAKt.AR

N.lADDL ltt-S()SYAl. l)l1N(jE l'AZNllı.-A l l

0i,'()4.1]0l9 tarihincien jtilıarcn iş hıı'ltıpIu lş Stizlı:şnıcsi kapsanıııtlaki çıılışaıılaı,ir: ıılık lavan tutarı

eır 1,üksek l)evlct lı4eıııııru aylığıııın 1 ıık urıstcrtc dalıili 9iı l0() ü oranıııda st-ıs_\ al dcııgc tiızıııiıııtı

ödenir.

_i3!)_3 salılı l}e.lı:ılilt Kuıııınuıltııı -lL)'tııı«ıı ıııiıLi(lğsi kap,sanrıııdaTam zanraırlı sözleşmeli olarak


