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MADDE 25- SÖZLEŞMENiN KABtJt,Ü

tsu toplıı sözleŞırıe 25 maclcle Ve 10 sayfadan ibarct otup, 17104/2019 tarih ve 382 sayılı 
,lekiı.ıJağ

BüYükŞehiı Be|ediYe Meclisinin Yetki Kararıııa istinadeıı hazırlann-ıış ve taı.aflarca nıüştcrck olaıak
iınza|aıımıştır, 18 l0(ı l 2019
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ctıriş
MADDE- ı iş nu TOPLU iş sÖzı,cşnanNiıı rruxtjKsAl »ayeın(;ı

Kanııı eırlekÇilerinin sendikalhakIarı ]ıcını:n heıneıı büti.iıı evreııstl iıısaıı haklaı-ı r.c özgiirlilkteri ile

ilgili bclgelert|e ycr alıııaklaclır. Tcıııcl iıısan hakları içcrisiııdc ı,cı,alan sendihal haklar: öz.giir biçiıııclc

örgtitleıııııe^ toplıı söz|eşn]e yapına ve gıev lıakkını kapsaıııakıarlır.

Btı lıaklar iÇı:risiııde kanlıı çalıŞaııları da d6hil olınak tizere biitLiıı çalışaııltrııı t<ıplu söz_lcşnıc yapına

hakkı. Ultıslararası Çalışına Örg(itü'ıı[in (ILO) Il ıcıııcl sözleşıne arasıııtla sa_1 dığı 9lJ sa,r,ılı

Stiz leşıııesincle yer ırl nraktad ır,

TeŞkilatlaııı'ııa ı'e Ktılektill\'liizakerc l{akkı Pı,eıısipleıiııiıı Llygtılaılıı]astna Müleallik 98 No'lu l0.0

SözleŞınesiniıı 08.08.195 l giinlii 5834 sayılı vasa1,1aoıravIaıınıası ul,gtııı hulıınııııış ve l4.08.195l taı.ihli

l(esnıi Cazetec|e yay'ınılanarak y"i.iıürl(iğe girnıiştir.9{l Say,ılı Siizleşıııcniıı 4, ınadclesi toplıı pazarlık

hakkıııı di.izenlemektedir. Bu sözleşıııe ııyarlnca ttinı çalışanlarııı toplu sözleşıııe hakkı var<lır.

Anayasa'ırın gO.nıadclesiııiır son tıkrası, "[.]sıı|üne göre vüriirliiğe konulıııuş ııiIletleı.aı.ası

ant|aŞnıalar kaııuır hi.iknıündedir. buılar hakkıııda Anııyasa'ya al-kırılığı itldiası ilc Arıaı,asa

Malı keıııes inc başvıırulaınaz. " hiikın üııii içcrınckted i r.

Ay-rıca Aııaü'asanın bazı ınaddclcriııi deıiştireıı 5l70 sa_ı,ılı 1,asa 22.05.2004 1arih vc 25z}69 saı.r|ı

Resnri Gazetede YaYıınlanarak vüırürltiğe girıniştir, Buna göre Aı|avasAııııı 90. ıııad<lcsiııiır stın ilkı-asına
''[]sıılüıre uöre i"iiri.irlilğe kontılınıış teınel |ıak vc özgiirliikltıre ilişkin nıilletlerarası aııtlaşınalaı.la

kanunlaı'ııı aynl kcıııuda tbrklı Iıiik(iınler içerı,ııesi nc.clcııiyle çıkabilccck tıyuşırıaztıklıırda nıillctlcrarası

aırtlaşına hiiklinıleri esas alınır." hiiknıti eklenınişti

Anayasanıır 90. ıııaddesiırc çklcırcn fikra, yorunıa gerek bıraknıaksızın, 1,asa ile ııluslararası

aııılaŞnantn çelişı,ııesi dtıruıırtında. antlaşıl,ıanıır esas alınacağı ve öııcelikle ııvgulaııacağı. <leğişiktiğin

dc k«ınıı1"la ilgili "tcrcddütlcrin gidcrilıncsi aıııacıyla" yapıldığı bçlirıilıııçkteclir.

Anayasa'nın aııılaıı hükırıli gereğince "sendikal lıak vc tizgür|iikler" iıısan haklarıırclandır. Btı

itiharla. Ana_"--asa'ııııı 90. ınaddesine uyglın olarak oıanarak. yiiriirltiğe konulan ıııilletleı.arası

söz|cŞınelcr içcrisindc; İıısaıı llakları Avrtıpa Sözleşnıesi (ll,nıadde). Kişisel ve Siyasal Haktar

SözleŞıııesi. L,kont'ımik, Sosyal ve Kiiltiirel lla[.lar [.|lııslararası Siizlcşıııcsi. tJluslaı.arası (ialışma

Orgütürıiiıı 87 sa;-ılı ,\endiku ()zgiiı,lüğii ı,e Se,ntlik« Htıkkınııı Korıııınıtı.çı ,St)zluşıne.ıi ilc 98 suy.ılı

0rgüılannıc llukkı ve li4ılıı Puzurlık Sö;leşnıesi(4. ınadde) yer alıııakta cılııp. ttinı [ıtı uluslaı.arası

aıllaŞınalaı'tcınel iıısaıı hakları silzlcşıııcleriııdcn olııp. a1.,rıca bıı söz|eşıııcleri ııltısal lıııkuka kataıı iiz_eI

1,asal olınac|an clirekt uvgtılanabileceği Ana1 asa'nın 90. ınaddesi gereğiclir.

AYrıca Aıııl'asa'ııın l l . ıııaddesinde "Anayasa htiktimleriııiıı, J-asan"ıa, r iiriirıııe ve vargı tırganlarını.
idare nıııkzıırılarlnl Ve diğer kıırııluş ve kişileri baElaclığı hi,iknıii karşısıırcia: z\nal,asaı-ııı-ı ba.[layıcılığııııır
YaInızca vasan'!a, ı'|irİiııne vc -varrüı tırgaıı|ırrıyIa sıırırlı tılrnaclığını çtık açılı biçiıııde <rnal,a ko_vııaktarlır,

Rİ1"lV'l İkiııci ])airesi -']J503/97 nu'lu doslacla işlenı görcn clavada 21,1 l 2006 tarihli kaı.ıırı ilc:
-'. l Iltısal ll1ırhkÇılıcler_ başr'ııraıılarııı l,ıağlı tılclıığıı seııdikaııın ıilzel kişiliğiııi üaııııııar ı

ı'eild.'tl iklcl intleıı r'c seııdikıı ııııallııtl;ııı işrer.-ııl., iıııziılııııı.ııı '| 1,1ıltı i; \iizIc:ıııcıiııitı !.cç-ct-ıiz tıi:tı;ık



değerlendirilınesinden dolal,ı AİHS'ııin l l. ınaddesiııiıı ihlal etJildiği ..." gerekçesiyle Savıınııacı
Devletin tazırıinat ödeınesine karaı'verıııiştir, Bu karara Hi.iktiınetin itirazı i.izeriııe closl,a Biiy|ik Dairel,c
intikaletmiştir.

AvrtıPa Jıısaıı Hakları i\'lahkeıııcsi tsii.i,iik Daire Kararı l2 Kasını 2008 tarilıiııcle oy..birIiği ile
aldığı.47 AvrııPa KonseYi ilve devletini bağlavan. kanu çalışıııılarınııı ttıplrr sözleşnre lıakkı lıakınıınclaıı

içtihat niteliğindcki bir karar alııılştır. BÜ.v[ik claiı,cnin .'Dçnıir-ljavkaıai,l-iirkil,e" claYaslnda .,oybiıliği.,

iIe verdiği karar ile seııdikat Iıak ve özgürliiklerlç ilgili başlıca sözteşınelere yc sözlcşuıelerdeki kurallara
göııderınelerde btılıııımuŞ. [ıtıııuııla da 1'etinnre_r,erek deııetiın cırı]aıılarınııı,vurlcşik kararlarıııclan alıntılar

,VaPmıştır. Btınlar: Birleşmiş Nlilletlerin otıaylac{ığınız "ikiz sözleşmeleri'', lLO'nıın 87. 98 r,c l5l savılı

sözleŞnıeleri, Avrupa Konseyiııin Avrupa Sosy,al Şartı ve Avrupa Birliğiııin Tcmcl Ilakltır şaıtı ile lLO
[-]znlanlaı'Ktınıisvoırrı vc Stısyal Flaklar Avı,ııpa Konıitesiııiıı kararlarıdır. Avrıca, kaınıı göre,lilcrinin

sendikal hakları k<rnusunda ı\vrupa Konseyine ül,e der,letlerdeki olııınlu gelişnıclcri dc anırnsatıııışt|r.

TiirkiYe'nin de tarafı olduğıı Avrupa İnsan l-|akları Sözleşmesini "yaşay,an bir bclgc" olaı.ak göreıı

Bii,viik f)aire özelle bıı davada: sendika hakkınııı kullanılınasının engelteı-ıırıesi (Tüırı Be|-Sen,iıı ttizel

kiŞiliğinin 1anııın-ıaınası) ve inızaladığı tcıplu iş sözleşnıesiniıı gcriyc ctkili olarak geçersiz sayılınasının

l l, nraddenin ihlal edildiği SOııttcuna vannlştıf, t}iit,ük Daire toplusözleşme lıakkııııı-ı SözIcşınc'nin l |.

ırradclesiılcle sendikalar iÇilı öngöriilen sendiltal iaalivctlcrc katılına hakkınııı do.uasıııda btıltıtraıı

unsuı'lardan birisi olduğunu özellikIe vtırgı.ılaırıak suretiylc lıi.ikiiınctirı sentlikanrıztr 20.500 euro

tazm i nat ödeıııesine kaı,ar vernı iştir.

Kanııı Çalışanlaı,ının Toplu Sözleşme lıakkıııa ilişkiıı'ltirkive'nin taıaf olduğu vtıkarıda aııılan

u|uslararası sözleŞıne ve ['ıelgeler ilc bıııılara ilişkin ıılusal ve tılııslararası yarg| kararlarının yanıııda

l2.(l9.20l0 ıarilıli halko1"Iaıııasıııııı 23.09.20 l0 taı,ih 27708 say.ılı Resıni gazetede vayııılanan

sonuÇlarıııa göre kabııl edilen Anayıısa değişiklik paketiyle Anayasanın _53. maddcsinc " ... N{cıntırlar

ve diğer kaınu görevlileri, toplu sözleşıne yapına hakkıııa salriptirler.'' fıkrası ekleııınesi ııedeni1,1c trıarntı

görcvlileriııiıı Toplıı Sözleşnıe _yapınalaı,ı öniinde cııgel oIduğu iddia cdileıı ılıevzuat değiştiıilnıiştir.

Yukarıda lıelirtilen Ana;ıasaırııı 90ıırcı vc 53iincii nıaddçleri çerçevesiııcle 04.04.20|2 tarihli 6289

sar,'ılı 1'asa ilc 4688 sa,vılı yasada da değişiklik geı,çekleştirilmişıir. Adı "Kaını_ı giııcı,Iiteri senclikaları

ve toplu sözleşıne kaırııııu" olaı'ak değistirilen 4688 sayı|ı vasaııın "N4ahalli iciarelerdc SözlOşn1c

iırızalaırırıası" baŞlıklı 32. Maddesinde beledil,eler vç il özel irlarelerindc çalışaıı kaıııtı görevlilerini

teınsilen ilgili ınahalli idare kuruınuırda eıı fazla iiyey,e sahip senılika ilc kıırurn arniri ıırasıııcla sözleşıııe

1'aPılarak söz kontısu kuruırıdaki kanııı göreı,lileriııe ekstra ekoııonıik vc stısyal haklar vcı-ilebilcceği

bclirtilmcktcd ir.

llgili bıı 1'asa dcğiŞikliği1'le tilkeniiz- belecti,velerirı kıırunrlarıırcla 4688 sa_,,,ılı ı,iısirııııı .]. i\4adc]esi ..a,,

[ıkrasıııda tanın-ıı yapılan kanııı göı'evIileriııe ekstra ckoııcınıik vc sosval haklar ı,erilırıesiııe 1(iııelik,
Yctkili Sc'ndika ilc ıı.r;ılu sözleŞırle inızalavalıilıneleri vasal olarak cla gi,ivenceye alıırırrış ve geçırrişıe. heı.

lıııııgi bir vastrl dal'aırak olıııatlığı idcliası1,1a [ıe]cc|ir.clu,rdc 1-apılıı-ıış olan tcıplu s()zlcşırıelcrc riiııelik
ü]cı,çckleşlirileıı itlıri vc.ıı.lli ctırıtşıtıttrıılaı-geç:cı.siz kılıııılııstüı



[Ş bu sözleŞme hukuksal o|aı'ak vukarda bclirtilcn Aı,ıayasa'ıııır 90. Iv{addesi u)/arınğa iç lıukukta
doğrudan ve öııcelikli olarak uygtılanmasI gereken 1'ürkiye'ııin tara[ olcluğu anılan utuslaraı.ası

sözleŞıneler ile Ana,r'asa'nın 53. ınaddesi ı,e 4688 sayılı Kanııı Görevlileri Scııclikaları Vc,l,trplu
SözlcŞıne Kaııtınılıla dayalı olarak gerçekleştirilen: taraflar ariısınclaki eşit ı,e iizgiir pazarlık

sr.ııı tıcuntlaki an laşıııa netices i ııde i ırıza lannı ıştıı.

siRiuci gör.üM
TARAFLAR, AMAÇ, KAPSAM VE YÜIrÜRLÜK

MADD[ 2-TARAFLAR
-Ickiıdağ 

Bii_t'iikşelıir BeIerli_ı'csiile lıağlı kııı,uluşları (t'ESKl) ve açılıicak r.cı,ıibiriııılcı.için hazırlaııaıı

bıı toplu iş sözleşrnesiııin tarafları;

Çalışanlar adınaı Tüın Yerel Yönetiırı Çalışaııları Sendikası (TÜM-YERI]L-SEN)

işveren Adına; Tekirclığ itüyü§ehir Belediye Başkınlığı vc TESKİ' tlir.

MADDE 3_ TANIMLAR
Bıı 1'oplu İş Sözleşınesiırcle;

a)Tiinl Yerel Yönetiın Çalışaııları Scııdikası (T(JM-YEREL-SEN). *SENDiKA.'.

b)-I'ekirdağ Bü,ı,,iikşehir Belediyesi ile bağ|ı kuruluşları (TlrsKİ), "İŞVEREN'',
c)İşveıinin ta|namını işvcrcı a«lına sevk ve iclareye yetkili kişi, ,,[şVEREN TElvlsi1,cisi,,,
d)'r'tlN4-YERHL-StjN'e bağlı ilgili Şuhe Başkanlığı,,.Ş[.IBE,,,

e) B ıı top l tı iş siizleşıııes i, *SÖZ[,E 
Şl}Il]".

l)'Iekirdağ Bi.iyükŞelıir Bcledivcsi'ııclc 657 savılı Dcvle1 IVlenıtırları Kaııtınu'ııtın 4'i.incii uıaclclesiııiıı A
bendi kapsaııııııda çalışaıılar ile 5393 sayılı Beledil,e Kaıırını,ı'nıın 49'ı,ıncıı ınaddcsi kapsamında Tanı

Zanıanlı Sözleşıneli olarak çalışaıı peı,soııeller, "ÇALIŞAN'' ,

g)'I'ekirdağ Büyiikşehir Belediy'esi'ıre bağlı kuruluşları ('lESKi) r,e açılacak veni [ıirinılcı. ıııevctıt

bulunaıı r'e sözleşnre dönenıinde kurıılacak o|an büt|iıı işyerleriyle, bu işyerlerinin bağlantı ı,e eklentileıi.
*İŞYf,ülİ" olarak taıııırrlaırınış(ır.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN AMACI
Btı -I'oplıı 

lş Sözleşmesinin aınacı;

a) Sözleşınesiııin 1.,apılınası. ınulıtevası ve soııa ermesi ile ilgili hususları <iüzenlenıek,

b) Karşılıklı iyi ııiyet ve güvenle iş barışını sağlanıak,

c) 'l'araf'Iar aıasıırcla dt.ığatıiIecel< ihtilaflıırı uzlaştırıcı r,cıllarla çöziiıııleınek.
d)lŞr'ercnin vc çalışaıılarııı hak ve nıcıılııat,lerini denuclcırıck. çalışanlarııı ekontıırıik, dcıııokratik.

lıı"ıktıksal, külti.irel. sosy'al hak ve çıkarlarıııı koruıııak, geIiştirmek. gelir cltize1,1crini y[ikseliınek. ıııoı.al

ve ınotivasy'onun[ı artllarak clalıa veriırıliçalışınalannı sağlanıali., bilgi ı,e becerilerini geliştirmek. aynı
iŞi Y'aPanlararasında dengeyi sağlanıak. seııdika örgütlüliikleri saı,esiııde çalışanların iş gilr,eııcesi riski
oln-ıaclaır gelecek kay'gısı olnıadaıı gtivcnlc tarailar arasınclaki aıılaşıııazlıkları karşılıklı cli.v-altıu yolııı,la

çözıııc:k.

e) lş.vcrlcı-iniıı clgııı,.ıkı'ı1 ik [ıir çalışı'ıııı t)ı,l?ıırııııa kaııışınıısı içıiıı ııeı ekli çalışın:ılıı'i/ıı;.ıııııılı.



M^DDI| 5-U YG t_lLAMA ISASLARI :

a)ToPlu İŞ SözteŞmesinİn Bütünlüğü; 13ıı Söz|eşıne gerek ıııaddclcrin açık aıılaırıları ve gcrcksc de
değindiği bütün lıtısııslarda geÇerlidir. t}ölünı ve ıııa<lde başlıkları n-ıaddelerin anlaııııırı tanıaııılar,
b)yorum; Bu sözlcşnıc anıacı dışııırıa yorrıı,ırlaııam az. Laraflar vorunıa s.eı.ekli qijır-liikleı.i ırıadtleleri
öncelİkle aralaı'ında görüşeı.ek rırtak [ıİr çöziiın _vc.ılrı bulıııay,a çalışırIar. Çalışanlaı ı,e özgi,irlüklerden
)ialıa _yOrllı,l1 esas alııııı.

c)T'oPlu İŞ Stİz|eŞmesinin Yiİrütülnresi; flıı siizlcşıııcııiıı r,ilri.itLilıııcsi işı,crcıı ı.c sı,.ııdika ilc biıliktc
sağlanır, Seıldika, GeneI Merkez Yönetiııı Kurıılu. Şube Yiiııetiın Kıırtılrı. işl,cri Scııdika Ienısilcileı.i
tarafından ıcırısiI cdilir, işvcrcn- kcndisi .r,u tla işvcı,cıı vckili taı,alindan tcmsil cılilir. scndika rt scııciika
Şııhc/il lıaŞkaıılığı. tiıaliveı alaııları dzıhilindc işyerlerinde sendika iil.eleıi vc tcırısilcilcri ile hcr tiirli.i
koııtıyu ve u1.,gulaınaları iz]eıııeve. işr,erenlc g(iriişıneve l,etkiliclir.
d)[lYuŞmazlıkların Giderilnıcsi; Taı'allar ııı,ıışıııazlıkları aralarınıla gi)riişcrck çözmel.c çaba
gtjs[cı'irlcr, Bu aınaÇla YaPılacak ttıplaıııı çağrısına karşı taraf uy,ınak zoruııc{aclır. çağrıcla bıılunan taraf,
göriiŞülınesini isıediği koııuları ve tı,ıplantıııın tarihiıii en az beş giin öııcedeı karşı taı-af,a tıildiıir.
-l'cıPlaırtıda, 

tara{lar arasında u-YuŞl]]a sağlananıazsa. işr,eı,en ve sen«lika uyıışıııazlık lionularını göriişınek
üzere on giin içinde veııideıı bir aray,a gelir.

e)Bıı görüŞınelerden sonuÇ alınaınadı-§,ı tahdirde taraflarııı lıuktıki 1.oIlara başvı_ırııa lıakları saklıdır.
lvlADDtr 6- SENDİKANIN ÜYELEII ADIN^A YETKiSİ

Scndika vc scııdika Ştıbeiil baŞkanlığı. tll,elerinin sosval deııge tazminatı sözleşınesiırden.

nıevzualtün ve bireü'seI lıizınet akitleriııclen clcığan tüııı haklarınııı takibindc işvcrcıi taratjırdaır tan yctkili
ı-ıla rak tan ı nırı ıştıı,

MADDE 7- SÖZLIŞMENiN KAI's.{jvıI vE vAIIARLANMA vt] vARARLAN}IAMA
KoŞtJt,l,ARl

A) KAPSAI\I

lŞbu SözleŞnıe't'ekirdağ Bi.iYiikşelıir Beledi1.,esi, TESKI ve bağlı kuruItışlarıııcla görev;-apan

çalışanları kapsar.

B) YARARLANMA
a)Bıı sözlcŞıııc lıükiinıleriııdcıı'l'ekirdağ IJüyiikşehir Belediyesi,l,EsKire 1ıağlı kurulıışlarında göreı

1,apan "ÇA 1.1ŞANLA R'' yaraı.laııır.

b)SözleŞınenin iınzalandığı tarilıte ÇalıŞanlarclan yaızılı [aleplc [ıulrınııııı şartı araııınaz. sözleşıne
hi,'ikii ııı lerinç tabiidi rler.

c) ('alıŞanlar 657 sayılı Kaııı-ıııda t,ıclirıilcn si_ircler d6hilincle ([jcretsiz izinler lıariç olnıak iizere )

l]ıaZcIct iz-iııleriııiıı kııllanıınıılda (doğııııı öııcesi ve sonrası _vasal clc,ığuın izni. çocuk. [ıabn]ık. öltiııı r,r.

cv ltııı n-ıc) sc.s.ı,a l c|eı,ı8e ıazıı iııat ı ııdaıı \ ara rla ıı ı rlar.

tl)Yasal ıılaı'ak llerlıangi lıir scılclikal'a iile iılan-ıaıaıı çalışanlardaıı _ı,ctkili seııdika,r.ıı lıerhaııgi bir i.i_ıelik

aidatı (i)deııti ) al ııııııaz.



ixiışci göLünr
TARAFLARIN IIAK vn yüriı nrı,tlı,ü«ı,ı:ıri

MADDE s_ tşvnRnNiN H.,rx vn vtıxüıvır,tıı,tjrı-sııi
a)İŞvereıl. iŞbtı sözleŞıney,e al'kırı olıııaınak üzerc işleriı,ı taıız_inıi. sevki ve iclaresiı,lc ilgili kararlar

a|ına,va yctkilidir.

b)lŞl'eıeıı. iŞi'erinde 63-}l saYıtı iŞ Sağ|ığı ı,c Güvcııliği Kaııunıı kapsaınıııclır çalışanlaıın sağlığı
aÇısıııdaıı gerekcn lıcı' tür|ii iinlenıi alınakIa ve Lıvgtı|Atınakla 1,iikiinıltidiir.
c)[Şr'eren. ÇalıŞanlarııı t('iın haklaı'ıııı zaıııaıııırcla ve ııoksaıısız tıliıralr 1,eı.iııe getirıııehle ı.iikiinıliicl(ir,
ıI)lŞr'ercıı, scılclikal Çalışıııalar konusunda çalışanlara re senclika_va. scırdikavı tcınsil 1,ctlrisine sahip
kiŞilcı'c her tiirl(i kola1'lığı sağlar, Seııclıka tenısilcilçri. ke,ııdi g,iircr,alanlıırına giı-ıın krıttuları görüşıııek
i,izere, iŞveren ve-Va vekilleriııden lıer zaınaıı 1tıplıu-ııı talebinı]c bulıınabilir. Olağaniistü bır setıep

olınadıkÇa, 1"azılı olarak baŞvurdukları tarihten itibaren eır l-ısa zamaııcla talep yerine getirilir.
e)Sendika| ÇalıŞnalaı'ın sağlıklı ve koordineli olarak 1,iiriitiilnıcsi içiıı tcfi-iş oclilmiş l-ıir tıda scn«likaı,a

tahsis cc|ilir. scndikai çalışınalar içiır mııhıelif -r,erlere ilan panoları kontıIur.

fliŞvereıı, Scndika vc senclika Şuhc/il başkanlığı ve işyeri tenısilciliği sentlikal çalışı-ııa ve sosyal
ktıııulardaki ilıtiYaÇlar (eğiıiın. scınincr, gösteri, konferans, eğitsel ıoplaıııı vb.) içiıı salon. irraç ve
gereÇlerden önctıden izin alıııarak yararlandırabllir. Btı çalışınalar ınünıki,in olduğu kadar iş.v.crinin

ÇalıŞnıa düzenini aksatınal"acak şekilde nresai saaıindc yapılabilir. işvcren bu k<ınıılarda lıer ti.irtti

kolay,lığı sağlar.

}IADDE 9- SENDİKANIN VE ÜynrnıriN HAK VU ytı«tıını-iıLÜKLERİ
a)Seııdika, iiYeleriniıı sözleŞnıc.vc uynayan davranışlarını beııinıseınez ve gerekli önleıııleri alır.
b)Scndika, ÇalıŞnıa bıırıŞıırı korur, Çıkacak aı,ılaşırıazIıkları görüşııulcr yoltıylrı çöz.nıcy.c çatışır.
c)Sendika, bu sözleŞnıe kalısaırııııda olaıı işyerleriııc|e keııcli tiizii.ğii dcığrultı.ısııııda işl.eri tenısilcile.rini
seçeı, ve işvcrcııc tıildirir.

d)Sendika. kendilerine ait ilan panosunda sendika r,e scndika şııbelcı.incc ilan cdilccck yazı. afiş vb.
ıı,ıateryaI lerdeıı sorı-ıııı l udtır.

c)Sendlka. iiyeleriııin sosyal. ktiltiirel vc lıcıızcri ihti_ı,aç r-e talepleriııin kaı.şılaııınasına.v,önelik
cırgaııiz,asvoıı ve çalışıııalarda işvercıre yardıırrcı oltır.

üçüxcü BöLüNI
ToPLt-I İş sÖzı,rşvıf,si KoNtJStJNA İt,İŞKilı HüxÜnıı-tır

lvtADDE l 0- BAşVU RIJLARIN YANll,LANNIASl
Sendiha. Şııbc vcva iŞr'cri tcnısilci]crinin lıerhaııgi bir konııcla işr,ereıı r,eva işr..ercıı tenısilcisine

Yazı|lolarak baŞr'ıırırıaları lıalindc', işr,eren vel,a işr,eren tcnısilcisi _vazılı başr,tırlıy. eır geç on iş giiııii
içeıisintle vazı l ı 1 an ıt verıııek le ;-iikii ııı l ücl iir.

lŞveı'eı Veüıl iŞ\'eren ıcııısilcisiııin lıeı,haııgi tıir kcıııııda scııclika şııbc rcı,iı tcn-ısilcilcrinc ı,azılı
olarak [ıa;r'tıı'ıııa:ıı lıaliııclc scııclika ştıbc ı,cıa tcııısilcilcre lrasırııııra ıııı iş giiııii içerisiııclc vazılı raıııt
r uı,ıııcklc ı iikiiıııliitl(iı,,



MADDf, ı l- ÇALIŞ.A,NLARIN LİSTESİNiN VDRİLMESİ
IŞveren, ÇalıŞanların i.il'elik aidatı [csinıi lisıcsini 4688 Sayılı yasa hükünıleı.inc qiir. scndikava

zanıaıı ı ııclı vc cliizcn l i ıılarak vcrnıeklc ytikti nıl iidiir

MADDE 12- SENDİKA vÖuıirici Vıı TEM§it.ciLı]RiNiN işynııi sııNDiKAı,
ÇA1,1ŞMALAR]
a)Selldika vc ilgili Şube 1'öneticileri vc işvcri tcınsilı;ilcı,i, iş_ı,crindc scııtlikal çalışınalarc1a [ıtıltıırıır.
işvcreıı ı,c tcııısiIcilcı,i ilc g()rüşıırclcr _rııpar^

b)Seııclikanııı;'iıcla ilgili Şubcnirı riinctiıniııcic vcr alan çalışan rc tenısilcilcr. aıııiı.inc bilgi ı,crınck
krıŞultı ile ıı-vutııl sürclcrlc scııclikal laalircılor içiıı işvcrindcıı alrılabiliı.lcr.

c)Sendika. r'öneıici ve teııısilcileri, işı,eı,eıı r,eı,a ı,ekiline önçedeıı haber rerınek,e işi irksatnıaınak

kaYdıYla, iŞ saat[cri iÇinde ve clışıııda i.il,elcı-lc giiriişebilir ve_va tcılılantı 1apabiliı. [}ıı kıplaınıılar işvereııiıı
giistereceği ve aınacIna ııl,gun bir n.ıekiııc|a yapılabilir.

d)Scndikanln 1'aPacağı Gcııcl Kurul iIc Başkanlar Kurulu lrıplantılarıııa, işvcı,cıı talcp haliııclc clı"ıruırıa

görc iicrctsiz olarak otobiis verebilir.

MADI}E lJ- SENDiKA YE ştjl]ı: yÖrııriciı.ERi iLE SENDiKA Tı]IHsiLcil,ERi vt;\,[l"KiLıLEıriı c rıvrıcEsi
İŞr'eriııde ÇalıŞaıı sendika ve iIgilişııbenin,r,önetinı. denetinı, disiplin. iş _veri ıeırısilcisi ve tliğer

zcıruıılu kurullarında görev alaır Çalışaıılar, sendikal ihali.velleri noılçniylc cezalandırılanıaz. işi vc

iŞYerleri keııdi rızası o|ıııadan değiştirileınez. işveren.4688 sa;-ılı Kaıııın ve sair ıne,,ztıatta öngöı.tileıı

s(|ndika| hak ve hiirri;.,etlerin kullaııılırıasıııda azanri dikkat ve özcni giistcrir.

MADDE 1 4-SENDİI(A ilyrı,ıı nİxix ıı.txıını
Bıl slizleŞnıe siiresi ıÇcrisiı'ıdc seııdika iiycsi olı,ııayaıılara sözlcşnıe hi,ikiiııılcı.i dışında ı,,asalaı.la

-uetirilen lıaklıırdan f'arkll olarak nıali kazaııç saElal,aıı bir ııvgıılaına yapılınası tıalinde [ııı işleııı Senclika

ii.r.,el eri ne de ııı,gu l a n ır.

MADDlı l 5-StjNDİKAr. İziNı.nn
Seııdika teınsilci ve görevlilerine kongre, koııferans. senıiııer. yönetinı, tleııetiın. üaeııel ktırul ı,c

-tı.enel ırıecIis gibi to;ı[aııtılara karılııaları içiıı. seıı«likanın veva şubesiııiıı y.azı[ı taleLıi tizeriııe. n]e\z[ıat

lıiiktiınleri d<ığrulttısunda i.lcı,ctli iziıı r,crilir. Bu izinlcr lıer bir ül,c için olıııa_r,ıp, (i,iııı i,iy,cler içintlir.
t3iiYlesi dı,ıı'tınılar iÇiıı verilecck izinler _vasalarciaır kttyıaklanaı-ı iziıılerc nıalısııp edilenıez t,e 1..asalarclan
kay,naklaııaı,ı hak lar sakl ıd ıı..

IVIADDE ıo_ Üvnı-i« aiuırı
işvercııce. sözIcşnc lıtikilınlerindcıi varaı,lalıaıl seııdika (Ttj\{ YERE[_ SEN) til,elı:riııiıı tabaıl

avlıklaı,ından 96 l cıranında üvelik aiclatı. scnclika hesabıııa -vatırülır.



ııön»ürıcü nöı-üır
.\,'ADDEı7-sosyAı,çALIşMAL^-İ;?il'+İ,İnl['İİİ,,t
a)t}ii-vükŞchir [3elediYesi ve bağlı kurııluşlarına ııit ttinı cğitirn vc sağlık hizıneti vereıı [ıirinılcrinden
ÇalıŞanlar, cŞ vc'Çoctıkları ıliılıil. ikaıııetg0h şartı araıınıaksızııı tlııcelikli ve işı,ereııle karşılıklı olarak
bel i rlcııecck indi ri ın ora n ıııdıı 1.ararlan ı r.

b)BiiYiikŞehiı'BelediYesi 
'c buğlı kıırıı|uŞlarına ait sprır nıeı,kezleriııiıı lıizıncı[cı.intlen çalışanlar uş vc

Çocukları ddhil" ikaınetgıilı Şaılı trraıınıaksızın öncıeliklive işr,crcnlc karşılıklı cılaı.ak [ıeliı.leııccck iııclirim
oraıı ı ııda 1.aı.ar|aıı ıı..

c)Bii;"iikŞehir ıJelecliYcsince aÇıian kreŞ r'e çırcuk bakın-ıevleri koııııstıııcliı i|giIi ıneı,zı_ıat |ıtikiiııılcriııc
görc çalışınalar y'apılacakıır, var olaıı üa cla.vcııi açılacak kreş r-eva çtıurık btıkın evlcriıııJcıı çalışaıılar
öııce likli ve iŞveren[e karŞılıklı olarak belirlenecek incliriın rıraııııı(la 1,.ararlanır.
d)Bii,v'iikŞchir I}elediYesi ve bağlı kuı'ulııştarı kiiltiir ve sanat merkezleriııde gerçeklcşlirilcn
ctkiılliklerdeıı ( I'il"atı'ı:'ı, Konser, Gösteıi ı,b ) çalışaıı|ar ijncelikli r.c işvereııle karşılıklı olarak
[ıel i rlenecek i nd i rinı oı.an ınıl a _ı.ara rlaıı ı r.

e)Beledi1''e -l'a cla özcl kurunllarca iŞleıilen Bül,iikşehir Belediyesivc1.,a [ıağlı kıırııltışları nıiilkil,eri,e
kendi varlıkları iizeriııtlc ktırulu olan. kanıp, restoran. katb vb, bcıızeri tesistcı.cleı,ı çalışaıılar, cş ve
Çrıcııklan ilncelikli ve iŞvereırle karŞılıklı olarak belirlenecek indirinı oraıııııda yararlanır
f)iŞYerlcriııde «ıluŞturıılacak kurtıl 1,a da koınis1,oıı larcla (Kanıp. Etiit, Spor, Kiiltür) işveı.en ve sendikanın
eŞil savıda temsilcisi [-ıulı.ındurtılı-ır, Koırıisronlaı,ın çalışına biçinıi yasa vc 1,önetıııelikler itc taratların
be l irl eyeceği oılak kararlara göre ol ıışluru l ur.

g)Sendika tarafıntjan biiYükŞclıir ve bağlı kuırıluşları arasıııda hentbol. basketbol fııtbtıl ı,s. gibi
etk in I iklcr düzen leırnıesi taratlarca karırrlaştırıla rak yapı lab i l ir.

ıV1ADDE 18-ULAŞIM

a)iŞveren, ıııcsai saatleri clıŞılıcla göreve çağırdığı persoııcIc araç rahsis elnıck zorundadır.
MADrrf t9- DiGER IiAKLAR
a)8 tı'lan Diinl'a Kadııılar Güniiııtiıı cle çalışan bal,an[ar idari izinli sayılacaklar ve kutlaııılı.lığı hafta
bcıvıınca kaclııl calıŞanlarııı ya;ıılan ctkinliklcre katılnıaIarı içiıı gcrekli heı tijı.lii kola_r-lık sağIaııır,
b)3 Aralık Dİiııra EııgeIliler güniiılcle Biiyiikşehir IJeledilesi vc lıağlı [ıiriınleriııde çalışaıı sngeIliler
idari izinli ^sar-ılaçaktır. Engclli çocuğıı t,ılanlara iziı,ı ktıııu-sııııtla her tüı.l[i kola-v,lık sağlanır.
c)lMavıs İŞÇi Bal'ranııııda ÇalıŞanlara etkiııliklcrc katılnıak içiıı ücretsiz eıı az bir adct o[ohiıs işvcrcıı
taraflndan tahsis eclilebil ir.

d)ÇalıŞaıllara ktıı'um taraftııdan u,v-guıı görlilecek bir tarihre yıl<la eıı az [ıir dcfaya ınahsııs olırıah i,izeı.e
da_r.aıı ışına aıııaç l ı venıck <l üzcn leııelıi l i r,

e)Yılda iki dcl)l;ı gcÇnıcıııılk iizerc çirlışaıılıra k(ilıtiıcl aırıııçlı y,ıırt içi gc.zi içiıı oıı az iki adeı «ııtıl.ıiis
iicretsiz ıılarak ıahsis edilebilir.



M^l)Dİ 20_ sAĞLtK HİZüuETi
a)lşvcrcıı. çalışaıılara ilk kadeıne sağlık hiznıeti yerınek lizere kııı.ııın l-abibi hıılııııtltıı-tır.
b)lŞr'eren, ÇalıŞanlarına taııı doııaıııırılı r,etkin anlaşuğı bir sağlık kıırulıışııııda en az ı,ılda bir delhya
ınahsus ücı,etsiz clıcck-ııp yaptırabilir.

c)Tedaıisi Yııı1 iÇiııde vaPılarnayaıı çalışanların 1,ıırt clışıııcla tedayisi gcreknıcsi lıalincle rc teclari
gidcrlcri 1asal lıtikünıler ilihilincle ilgili ktırtıluşlar tarallııclaıı kııı,şılaıııııaınası dıırtınıııııda: işr,creıı
kıırııınııı'ı büıÇe iınkin|arl vc uygun göriilncsi lıalinı-lc çalışanıııııı teclavi giclerleriııi karşılar.

BEŞiNCİ nÖıÜilı

MADDE 2ı-§osyAl DtrNGE T.AzMim!İ 
u'c*I-A*

l)0 1,04,20 I9 tarilıindeıı itibaren iŞ bıı l'oPlu iş Söz|eşnıcsi kapıanıındaki çalısarılara: a1 lık ta.,,an tııtarı
cn yüksek DevIet Meınurıı aı, lığıırııı 1 ek göslerge d6hil) 9/o l00 ii oranınrla scısyal deııge tazıııiııatıiidcrıir.
2) 5393 sal'ılı Bcleılive Kantıııu'ııuı-ı 49'rınctı nıaclctesi kapsaııııııcia,|,aıı Zaıııanlı Siizleşıııcli olarah
çalışaıı personellere %o75 i ı.ıraı-ııır«la scısy,al tleııge tazıniııatı öcleııir.

MADDE 22- YEMEK YARDIMI
Dcvlc[ ]\'lcınıırlurı Yiveı;ek Yarclınıı Yönetmeliğinin "Yardıınııı şartları,, başlıklı 5 inci ıııaddesi:

"Kurtıır'ı bütçe[eı'ine 1'iY'ecek Y'ardıını karşılığı oIarak konulaıı (idcııek. menıur|ara yenıek vernıek iizcrc
kurulan Yeınek servisi, Yardını sandı-iı. dcrııck vcya [ıu nıahivetteki ktırıılıışa iideııir, (F_k cünılc:
20,1t,2017-2017ll llS0 K,) Yil'ccck Yardınıının geıektirciigi giclerler saılece _ı,eırıek scr,isi. .vardıın
saıldığı, dernek veYa bu nıahiYetteki kuruluŞ tarafınclan yapılır dennıektcdlr. Runıın gereği olarak işr,ereıı
yemek vernıeli, c'ğer yemck vereıniyorsa ı,artlım saııdığı kurına çalışırıalarıııa başlamalıdır.

}IADDE 23- SÖZLEŞı4EDE nnĞişİxı.iK VEYA EK DÜZENLE}IE
Bu SözleŞnıede değiŞiklik veva Sözlcşır,ıcvc ilave edilecek ek ıııaddeler. senclika ilc işvcrcıı

arasıııda akdcdilccek ',Ek Sözlcşıııe'' ilu yapılır.

lvlADDİ,24- YtlRtiRı-tix vn sÜRE
a)t}u'I ı"ıPlu iŞ Siizleşı'nesi. 1ekirdağ Bclcdi,l,cı I}aşkaıılığıııııı: 20l2-201_3.,I,ekirdağ Biiyiikşchir Bclcdi1..c
BaŞkaıılığınııı 20l4-20l -5-20l6-20l7-2018 scizleşırıeleriııin «lgvaırıı nitcliğiııtle olııp anılaıı sözleşırıelere
atfbıı yapılınıştır.

b)llgili siizleşıne 0ll1l4l2(ll9 tarihiııde haşlar 31/1212020

Seçiıninin crken bir tarilıe alıııırıası ıluı.tınıııı,ıda sözleşme

ıaı,ihindc sOııa crğr. (fr,tahalli İclareleı

bitinı tarilıi nıahalli idareIer seçiııri ile
sıırı rl ıd ı r. )

c)Yeni sözlcŞnıc g(iriiŞınclcrine cski stizleşıııenin bitiırı tarilıiııtlcn _i0 gi.in öııce başlanır.
d)Yeııi saiz|gşlr,. iııızalanıııctırı,a katlar. cski s(izlcşı-ııe hiikiiınleı.i geçerliclir.
t)Aıı laşınazl ı k dttruınları ndı'l'ekiı,dağ Llalıkcıııeleri ı,ctki l idir


