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Topr,u iş sözı,rşıunsiNiN nonç noĞuRucu Hürüıvıı,Bni
I-

GENEL VE TANITICI ırüxüvıı,nn

MADDE l _ TARAFLAR VE TANIMLAR
A)

TARAFLAR

Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları; T.C.Marmaıa Üniversitesi Rektörlüğü'niin üyesi
bulunduğu Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) ile Tiirkiye Ticaret,
Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ dr.

B)TANIMLAR
Bu toplu iş sözleşmesi metıi içinde;
a) Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU _ iŞ) ' İŞVEREN sENDiKAsI",
b) Tükiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büo ve Gtizel Sanatlaı İşçileri Sendikası

(TEZ-KOOP-İŞ) " iŞÇİ SENDİKASI ",
c)T.C.Marmara Üniversitesi Rektörlüğü "İŞVrnnX", sözleşme kapsamına giren

işyerini sevk ve idareye yetkili olanlar " İŞvrnnN VEKİLİ '
d) Bu işyeri roplu iş sözleşmesi " SÖZLEŞME ",
e) İşyerinde çalışan ve Kanunen işçi sayılan TEZ-KOOP-İŞ tlyeleri "ÜYE",
f) Bu sözleşmede taraf olan KAMU _ iŞ ile TEZ-KooP-iŞ 'TARAFLAR',
g) T.C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (t 0 no'lu "Ticaret, Biiro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar" işkolunda faaliyet gösteren) işyeri eklentileri ile beraber "İŞYERİ",
diye tanırnlanmıştır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN AMACI
Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona
ermesi ile ilgili hususlan ditenlemek, işyerinde di.izenli ve verimli çalışmayı sağlamak,
iiretimi artırmak, işverenin ve işçileriı hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve
güvenle iş banşıru sağlamak, taraflar arasında doğabilecek ihtiiaflarl uzlaştncı yollarla
çöziimlemektir.

MADDE 3 _ TOPLU İş sÖzı,rşnınsiNİN HÜKMÜ
Toplu iş södeşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine
aykın olamaz. İş sözleşmeierinin toplu iş sözleşmesine aykuı hiikiimlerinin yerini toplu iş
sözleşmesindeki hiikiiırnler alıı. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş

sözleşmesindeki hiiktimler uygulanır.
Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykrn hiikiimlerin bulunması halinde, iş
sözleşmesinin işçi lehindeki hükiiırnleri geçerlidir.
Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin
hiikümleri, yenisi yüriirlüğe girinceye kadaı iş sözleşmesi hiikmü olaıak devam eder,

MADDE
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KAPSAMVEYARARLANMA:

A) Bu toplu iş sözleşmesi, T.C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ( 10 no'lu "Ticaret,
Btiro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda faaliyet gösteren) işyeri ile bu işyerine ait
eklentilerin bütiluıiinü kapsamına alır.

B) Bu toplu iş sözleşmesinden taraf sendika üyesi işçiler yararlanırlar. Sendika üyesi
olmayaııların yaıarlanmaları konusunda yasa hükümleri uygulanır.
2

7

3

C) Bu toplu iş sözleşmesinin yüriiırliik si.iresi içinde işveren, sendikalı ya da sendika§lz
işçilerin ücretlerine, toplu iş sözleşmesinde öngörülen zamlardan ayrı ve farklı zam yapaınaz,

D) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi

sona

eren üyeler, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

II - SENDİKANIN HAK VE SORUMLULUĞU

MADDE
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İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

A) GÖREVLERİ:

İşyeri sendika temsilcileri kanunlarda

ve bu

sözleşmede kendilerine verilen

görevlerinden başka;
t - İşyerinde, üyeterle işveıen arasında ilişkiyi ve çalışma huzurunu sağlamak,
2 - Sendika ile üyeler arasında bağlan güçlendirmek,
3 - İşyerinde üyelerin şikAyet ve müracaatlarını dinlemek,
4 - Üye ve işveıen arasında uyuşmazhkların çöziimüne çalışmakla görevlidir.

B)ATANMASI:

Taraf sendika, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisinin kesinleşmesinden itibaren on

beş giin içinde, 6356 sayıh Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kaııunıına ve Sendika
Anatiizüğiine uygun olarak işyeri sendika temsilcilerini belirleyerek işverene bildirir.
Temsilcilerin yetki ve görevleri, sendikanrn yetkisi siiresince devam eder.

C) ÇALIŞMA TARZLARI:
İşyeri sendika temsilcileri, kendi görevlerine giren konuları görüşmek üzere, işveren
veya vekillerinden, toplantı talebinde bulunabilirler. Olağanüstti bir sebep olmadıkç4 bu
istekleri, toplantı nedenlerini belirtmek suetiyle yazılı olarak başvurdukiarı tarihten itibaren 3
işgiinü içinde yerine getirilir.
Baştemsilciierin görevleıini, kendisi bulunmadığı durumlarda diğer işyeri sendika
temsilcilerinden biri yerine getirir.

MADDE
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SENDiKA TEMSİLCİLİK oDAsI vE İıex

rauıasr

A) Sendika Temsilcilik Odası:
İşveıen, işyerinin uygun yerinde sendika temsilcilik odası temin eder. İşveren;
sendikanın eğitim amaçlı faaliyetlerinde sendikanın en az üç giiiıı önce talep etmesi halinde,
toplantı salonu vb. eğitim araç ve gereçlerinin temininde tiniversite, mevzuatlnrn miisaadesi
ölçüsiinde gerekli kolaylığı sağlar.
B) İlın Tahtası:
İşveıen, işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri uygun bir yere sendika ilan tahtası
koyacaktır. İlan tahtasına asılacak ilan ve dokiimanın ttim sorumluluğu sendikaya aittir.

MADDE 7 - SENDİKAL İZİNLER
A - Sendika Baştemsilcisi giindtiz vaıdiyasında çalıştınlır ve Baştemsilciye asıl işlerini
aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla temsilcilik görevlerinin gerektirdiği

faaliyetlerde bulunabilmesi için haftada 4 saat, yukarıdaki esaslar dAhiiinde temsilcilere de
haf|ada 2 saat ücretli izin verilir. Bu izinleı önceden haber verilmek ve öğleden sorıra
kullanılmak üzere saatlik olarak da

-F?

kullanılabilir.

Z

,72
v.
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B - sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim,
genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın en az 3 gün
önceden yazıiı talebi üzerine aşağıdaki diizenlennıiş şekline göre iicretli izin verilir.

yıllık Torıtnm Ücretli İzin Süresi

ısveri İsci M evcudu

0l_

İşçi çalıştıran işyerinde
20 sün
İşçi çalıştıraıı işyerinde
30 gün
l0ı - 200
Işçi çalıştıran işyerinde
40 gün
201 - 500
İşçi çalıştıran işyerinde
60 dun
501 -1000
İşçi çalıştıran işyerinde
80 gün
100l'den fazla işçi çalıştırarı işyerinde işçi
% 10 'u kadaı giin.
Bu izinler het üye için ayrr ayn olmayp, tiim üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi
sayısrnrn 0z S'inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayna tabidir.
Ancak genel kıırullar için bu % 5 oranı aranmaz.

5l

-

50

100

sayısının
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SENDİKA YÖNBrİcİı,rniNİN işçİr,rnr,n GÖRÜŞMESİ

Sendika Yöneticileri işveren veya vekillerine önceden haber vermek kaydıyla iş saatleri
dışında, işveren veya vekillerinden izin almak, işi aksatınamak ve biı giin önceden haber
vermek şartıyla, iş saatleri içinde de üyelerle görüşebilirler. Bu görüşmeler işveren veya
vekilleıinin göstereceği bir yeıde yapılır.

MADDE9-SENDİKAAİDATI
ışveren kanunlaı gereği, kesilmesi gereken aidatları, her ay keserek, işçi ücretlerinin
ödendiği giinü takip eden l0 giin içiıde sendikanıı bildireceği baıka hesabına yahrmakla
yiikiimlüdifu. İşveren bu işlemler için, sendikadarı herhangi bir mİsraf isteyemez.
Bu madde uyannca yapılan kesintileri gösterir listeyi, işveren, sendikaya gönderir.

MADDE r0 - İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ VE YöNETİcİı,rnİNİN
TEMINATI
Bu konuda mevzuat hiikiimleri uygulanır.

ııİzıınr
MADDE
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ixiNci BöLüM

a«oİNİN «oNuşrNA İLiŞKİN HüKüMLER

TOPLU işrorı çr«ınnıa VE İŞ GÜVENCESİ

Bu konuda mevzuat htikiimleri uygulanır.

MADDE t2 _ İŞYERiNDE ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞE ALMA
A - a) Rektörliik biinyesinde işçi kadıolarının tespiti ve uygulanması, iş programlannrn
.

tanzim ve tadili, çalışma şekli, işin icap ettirdiği miktar ve nitelikte işçi istihdam Jtmek, yeni
iŞÇi alımr veYa boŞalan kadroların doldurulması gibi işin ve işyerinin idaıesine müteallik
yetkiler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla sadece işvererıe aittir.
b) yeni iş dönemi başladığnda, işveren, işe çağırma belgesinde belirtilen tarihten
itibaren yazılı ve haklı bir gerekçe bildirmeksizin 15 giin iğnde işbaşı yapmayan bu işçilere
iş
verip vermemekte serbesttir.
c) Şoftir olarak çalışan sendika üyesi işçiler, görev kAğıdı diizenlemeksizin göreve
gönderilemezier. Ayrıca trafığe uygun dıırumda olmayan ya da arızalı olan arabalar -trafige
çıkarılamaz.

B) İk

defa işe alınacaklar hak}rnda ''Kamu Kurum ve Kuru luşIarına İşçi

?

Alrnmasrnda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Yönetmelik'' htikiiml eri uygulanır.
4
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ı3 - AsKERLİK

HizMETi

a) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah

altrna alınması nedeniyle işinden ayrılması halinde, bu konudaki mevzuat hükümleri
uygulanır. Bu maddede belirtilen süreler içinde işçiye ücıeti tam olarak ödenir. Ancak bu süre
içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından işçiye bir ödemede bulunulursa, bu ödeme
işverene iade edilir.
b) Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerden, bu
ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları işveren, boş
yerlere öncelikle ve aynı kıdemdeki emsali işçinin ücreti ile işe almak zorundadır,
Diğer hususlaıda yasa hükiimleri uygulanır.

MADDE 14 - DENEME
Deneme siiresi bir avdrr.

MADDE

15 - İŞ

sÜREsİ

sÜRELEnİ vn razr,a ÇALIŞMA

A -İşSüRELERİ

a) Genel olarak iş siiresi, haftada 40 saattir. Hafta tatili pazaı giinüdiir.
b) Yaptıklan işleı gereği; 7,5 buçuk saat veya daha az çalışması gerekenler hakkında

ilgili mevzuat hıikiimleri uygulanır.
c) İşyerinde çalışan sendika üyeieri, işe çağrıldıklannda hafta tatili ve Cumartesi

günierinde çahşmayı kabul ederler.
d) İşçinin işinde çalışmaksrzın fakat işyerinde; işverenin talimatı gereğnce, işe hazır
durumda bekleyerek geçirdiği zamanlar iş süresinden sayılır.
e) Kapsama dAhil işyerinde işveren taıafından işin gereği olarak vardiyalı çalışmaya
ihtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuat hfüiimlerine göre vardiyalı çalışma yaptırılabilir. Bu
durumda hafta tatili; hafta tatiline hak kazanacak şekilde, haftalık çalışma siiresinin
tamamJandığı giinü takip eden gi.indiir.

B-FAZLA ÇALIŞMA

a) Kanıında belirlenen haftalık 45 saatlik çalışma siiresinin iizerindeki çalışmalar fazla

çahşmadır. İş bu toplu iş sözleşmesinde belirlenen haftalık çalışma siiıesi ile 45 saatlik si.ire
arasında yapılan çalışmalar fazla stiıelerle çalışma saylır. Fazla çalışma siiresinin toplamı bir
yılda ikiyiizyetmiş saatten faz]a o|amaz, İşveren, fazla çahşma yapılmasını istediğinde, işçi
kabul eder.
b) Fazla çahşmalaıda her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının % 100 yılkseltilmesi, fazla süreieıle çalışmada ise her
biı saat fazla siireli çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücıetinin saat başına düşen
miktarrnın 7o40 yükseltilmesi suretiyle ödenir.
c) Ücret ödeme dönemi içinde (alrn l5'inden takip eden ayın 14'ü akşamına kadar)
yapıları faz|a çalışmalar veya fazla si.irelerle çalışmaların ücretleri; ücretin ödendiği takvim
ayının son iş gi-inünde ödenir.
d) Fazla çahşma veya faz|a sürelerle çalışma yapan işçi, fazla mesaisini izin ya da ücret
olarak alması konusunda zorlanamaz. İşçi yaptığı fazla çalışmayı izin olarak kullanmak isterse
her bir saat fazla çalışma karşılığını iki saat, her bfu saat fazla siiıeli çalışma karşıhğnı 1 sıat
24 dakika hesabıyla serbest zaman olarak kullanma hakkına sahiptir. İşçi hak ettiği serbest
zamanı 6 ay zarfında, çalışma siireleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

,A
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MADDE 16 -HAFTA TATİLİ \,E CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA
İşçilerin hafta tatili ücretleri ile Cumartesi giinü ücretleri aylık ücretlerine ddhitdir,
ayrıca ödenmez. İşçilerİn hafta tatilinde çalışma yapmaları halinde bugiine ait ücretleri
çalışmadan hak ettiği de dAhil olınak üzere toplam 3 yevmiye olarak ödenir.
MADDE l? - ARA DİNLENMESİ

İşyerinin hiçbir böliimünde aıa dinlenmesi toplam bir saatten fazla o|amız. Ata
dinlenmesi, işçilere nöbetleşe kullandırılabilir ve ara dinlenme süreleri çalışma süresinden

sayılmaz.
İşyerinde çalışmakta olan işçilere; gtinliik çalışma siireleri içinde öğleden önce ve
öğleden sonra olmak üzeıe işin ortalama bir yerinde 15'er dakikalık dinlenme verilir. Bu
süreler iş siiresinden sayılrr.

MADDE ls - GöREV BöLüMü, iŞ VE İŞlTRi DEĞİşİxı,İĞi
A - İşyerinin kapsadığı hizmet dalları ve kadrolara göre, gerekli görev dağılımı,
mevzuata ve bu sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla işveren ya da vekilince yapılır.
B - Her işçi, hizmet akdinde yazılı olan ya da fiilen ça]ışmakta olduğu işte çalıştırılu,

İşçi fiilen yapmakta olduğu görevinden sorumludur.

Ancal<, hizmetin zorunlu kıldığı
durumlard4 işveren ya da vekilinin yazıh onayı ile daha vasıflı bir işte görev verilen işçilere,
göreve devam ettiği siirece, fiilen yaptığı işin karşılığı olan ücret dışındaki haklar verilir.
C - Zorurılu durumlarda işveren, işçiyi çaiışmakta olduğu işyerinde 15 giinü aşmamak
kaydıyla, unvan ve niteliği benzer olan başka bir işte çalışhrabilir.
Ancak, hizmetin zorunlu krldığı durumlarda, işveren ya da vekilinin yazılı onayı ile
işçi 15 giinü geçmemek koşuluyl4 işveıene bağlı başka bir işyerinde kendi göıeviyle ilgili işte

çalışrnlabilir.

İşçinin muvafakati halinde 1ukarıdaki süreler dikkate alinmaz.
değişikliği hiç bir zamaı ceza mahiyetinde olamaz.

İş ve işyeri

MADDE 19 - DEVAM Dt RUMU - çALIŞILAN Gt NLER VE FAZLA
ÇALIŞMANIN TESPİTİ
İşçiler, işyeıine giriş ve çıkışta kart basar veya imza ft'yi.inü imzalarlar. Bu kart ve

fiiyleri idare amirleri devamlı kontrol ederler.
İşyeıinde; hafta tatili giinü, Cumartesi günü, Ulusal Bayram ve genel tatil gi.inlerinde
çalışma ile fazla çalışm4 çalışmanın yapılacağı giirıden bir giin önce böliirn amirinin yazılı
isteği ile yapılır.
İşçiden istenen çalışmanm giin ya da saat sihesini belirleyen bir belge olmaksrzın
Cumartesi, hafta tatili giinü ile ulusal bayram ve genel tatil giinlerinde işçiden fazla çalışma

istenemez.

MADDE 20 - YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
A - İşyerinde Toplam Çalışma Siiresi:

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl ddhil) olan işçilere 20 işgünü,
b) 6 yıl ve daha fazla olan işçilere 30 işgünü ücretli izin verilir.
B - Izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri izin
siiresinden sayılmaz.
C - İzrnfi il sınrrlaır dışında geçirecek olan işçilere talepleri halinde 5 giine kadaı
ücretsiz yol izııi verilir

o

s

j
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MAzERET iziNı,nni

- ÖİÖdaen veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydıyla;
a) İşçinin evleıımesi duruınunda 7 gün,

b) İşçinin aıa, baba, kaıdeş, eş ve çocuklarından birinin ölümü halinde 5 gün,
c) İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün,
d) Yarıgın, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayan işçileıe l0 gün,
e) İşçinin çocuklarınrn evlenmesi veya siinıeti halinde 2 gün,
fl İşçinin yllık askerlik yoklaması halinde 1 gün,
g) İşçilerin evlat edinmeleri halinde 3 giin, ücretli mazeret izni verilir.
h) İşçileıe zoruntu ihtiyaçlannı karşılamalanru teminen yılda toplam l0 güne kadar
işverenin uygun görmesi haiinde ücretli mazeret izini veıilebilir.
j) İşçilerin en azYo70 oraıırıda engelli veya stireğen hastalığ olan çocuğunun tedavisinde,
hastalı_k rapoııına dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri taıafından kullanılması
kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya böliimler halinde on giine kadar ücretli izin veıilir.

B - Diğer İzinler:

yılı geçmiş olmak şartıyla işçilere; staj, imtihan, kuts,
tahsil gibi hallerde ve diğer gerekli sebeplerden dolayı 6 aydan 1 yıla kadar ücretsiz izin
verebilir. Ayrıca işçileıe; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı
tehlikeye girecek aııe, baba, eş ve çocuklan ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi
veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin Hekim raporu ile
belgelendirilmesi şartıyla istekleri iizerine en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilebiliı.
Aynı şartlarda bu siire bir katına kadar uzahlabilir.
İşvererı, işyerinde hizmet müddeti

1

İşveren, işçilerin mesleki kurs, staj, seminer ve benzeri etkinliklere katılmasıru teşvik eder.
Üniversite içi kurslara katıları işçiler, kı,ırs süresince ücretli izinli sayrlrrlar.
İşçiye 5620 sayılı Kanunun Ek Madde l'inde belirti]en usul, esas ve siirelerde ücretsiz
fl|azeret izni veriiir.

MADDE 22_ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA \.E SÜT İZNİ
Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı haftal* siire için çalıştınlmamaları esastıı. Çoğul gebelik halinde doğumdan
önce çalıştırılmayacak sekiz haftal* süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağhk durumu
uygun olduğu takdirde, doktoıun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya
kadar işyeıinde çalışabiliı. Bu durumd4 kadın işçinin çalıştığı siireler doğum sonrasr süelere
eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullarıamadığı

çalıştnlmayacak süreler, doğum sonrasr stiıelere eklenmek suretiyle kullandııılır.
Yukarıda öngöriilen siiıeler işçinin sağlık drırumuna ve işin özelliğine göre doğumdan
önce ve sonra gelekirse artrrılabilir. Bu siireler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik sti,resince kadın işçiye peıiyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun düa
hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapıllmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftal* siirenin tamamlanmasrndan veya goğul gebelik
halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin veıilir. Bu siire, yıllık ücretli
izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklannı emzirmeleri için giinde toplam bir buçuk
saat süt izni verilir. Bu siiırenin hangi saatler arasında ve kaça böliinerek kullanıiacağını işçi
kendisi belirler. Bu siiıre gilnlfü çalışma siiresinden sayılır.

3
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MADDE 23 - ULUSAL BAYRAM, GENDL TATiL GIINLERİ VE ÜCRETİ

A - Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında kanun hükiimleri uygulanır.
B -İşçileı, bu günlerde rızalaıı ile çahştınlabilirler. Ancak sağlık işyerlerinde işin
Ozelliği bü gtinleide çalı§ıi-ıayı geıektiriyorsa işçinin nzası araıımaz.
C - Bu günlerde, çalışmayarak izin yapan işçilere bir iş karşılığı olmaksızın ücretleri tam

olarak ödenir.
Bu günlerde, çalışan işçilere çalıştığı her gün için ayrıca iki giindeliği tutarında ücret
ödenir. (çalışmadan hak ettiği de dAhil olmak iizere toplam 3)
D -Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde işçinin giinlük çalışma süresinden
fazla çalışma yapması halinde; fazla çalışılan saatlerin her biıi için toplam 3 saatlik ücret
ödenir.

- BİLDİRjM SÜRELERi VE KIDEM TAZMİNATI
Bu konuda ilgili yasa hiikiirnleri uygulanrr.

MADDE

24

MADDE 25 -HASTALIK DURUMU VE sİGoRTA Ö»rı,ını,nnİNİ

LAMA

renrlıı-

Sendika üyesi işçilerin hastalığı veya herhangi bir sağlık engeli halinde;
l - Hastalığın sigortaca ödenek verilmeyen ilk iki işgiinü için normal günlük ücreti tarn
olarak, işverence ödenir.
2 -Kapsama d6hil işyerinde çalışmakta oları işçilerin; yatarak tedavi gördükleri veya
istirahatli bulunduk]arı siirelere ait ücretleri tam olarak ödenir. Bu durumda olan işçiler

istirahatin sona erdiği tadhten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumundan kendi adına tahaklok ettirilen geçici iş göremezlik ödeneği alır en geç üç İşgiinü
içinde belgesiyle birlikte işverene öder. İşverence kabul edilebilir mazereti dışında bu ödemeyi
siiresinde yerine getiremeyen işçiden; daha önce bu siirelere ait ödemeler ilk ücretinden
mahsup edilir
3 -İşçinin hizmet sözleşmesi, İlgiii Sosyal Güvenlik Kurumu'nı.uı sağhk yardımı
yapmakla yfütimlü olduğu stire içinde feshedilemez.
4 - İşveren her öğrenim yıiının başlangıcından uygun bir siire önce, bütiin işçileri genel
sağlık kontro liinden geçirtir.
5 -Alrıca işçiler, enfeksiyon kontrolü, ilk ve acil müdahale hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlarrırlar.
6 -Üniversiteye ait işçi yatakhaneleri sağhk koşullarına uygun duruma getirilir. Yatak,
battaniye, çarşaf vb. malzemeler ücretsiz olarak sağlanır.

MADDE 26 - DİsİPLiN KLR.ULU, GÖREVİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ
Marmara Üniversitesi RektöIlüğiiniin 10 numaralı işkolundaki işyerinin tiimiinü

kapsamak tizere tek bir Disipiin Kıırulu oluşturulur.
DisiPlin Kurulu Başkanı Üniversil,enin öğetim üyelerinden biri olmak üzere işverenin
§eçeceği üç asıl, üç yedek üye ile sendikanın seçeceği üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.
Asıl üye mazereti dolayısıyla katılamadığı durumda yedek üye kuru]a katılır.
Taraflaı bu kurula seçecekleri asıl ve yedek üyelerini topiu iş sözleşmesinin imza
tarihinden itibaren bir ay içinde birbirlerine bildirmek zoıundadular.
DisiPlin Krrrulu işverence intikal ettirilen konulan, mevzuat, tamim ve emirler ile işbu
toplu iş sözleşmesinin hükiimleri uyannca inceleyerek karar alır.
Disiplin kurulu işverenin ltızum gördüğü hallerde toplanır. kurul Başkanı tarafından
yapılacak çağn 2 gtin önce üyelere duüıırulur. Bu gağnda toplantı yer, giin ve saati belirtilir.
Disiplin Kurulu Kararı olmadıkça işçiye ceza verilemez.

_c
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Toplanh, Kurul Başkanı tarafından önceden bildirilen günde mevcut üYenin iŞtiraki ile
yapılır. Kurul en az üç üye ile toplarıır. Ancak, işverenin yazılı çağısına rağmen işçi
teınsllcile_rinin toplantıya kahlmaması halinde kuru] iki üye ile toplaııp karar alabiliı.
Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.
Kurul karar vermek için her tiiırlü deiili toplaı, ilgili işçiyi dinleyerek savunmasını alır.
Yapılan yaalı tebligata rağmen davete icabet etmeyen ilgili hakkında gıyaben karar verilir.
Kararlar ilk toplantıdan itibaren 6 işgünü içinde verilir.
Alınan kararlar işveren veya işveıen vekilince onaylanır ve kesinleşir. İŞveren cezaları
hafifletebiIir.
Sendikanın yetki belgesi alması şartıyla, sözleşmede belirtilmiş disiplin kurulunun yetki
ve görevleri yeni toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar devam eder.

MADDE 27 _ DİsiPLİN CEZALARI

Disipline uymayan işçiiere işledikleri fiillere göre aşağıda belirtilen cezalar veriliı. AYnı
fiilin bir yi içinde tekrarı halinde fiilin karşısındaki tekar sayısrna göre gösterilen cezalar
uygulanır. Bu ceza.laı fıilin ağıriık derecesi ve tekar sayısına göre ihtar, kınama, ücret
kesintisi, işyeri değişik_liği ve ihraçtu, İş karıunu'nun 25. maddesine göre işine son verilen
işçinin son verme nedenleri yazılı olaıak sendikaya duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlarına
karşı, yargı organına başvuıma hakkı saklıdır.

MADDE 28 - izİNKURULU
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamrnda yer aian işyerinde İş Kanunu uyarmca hazırlanan

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'ne göre, izin kurulları oluşturulur.
İzin Kuniları toplu iş sözleşmesi ve yönetmelik hfüiimlerine uygun olarak yıllık ücıetli
izinleri düzenler,

MADDE 29 - iŞ SAĞLIĞI VE GtrVENLİĞi
İşveren, bu topİu iş sözieşmesinin kapsamında bulunan işyerlerinite, 6331 sayılı "İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile ilgili mevzuatın kendisine yiiklediği ttim sorumlulukları
yerine getirir.

üçtıNcünöı,tıın

ücnrr vo ücnnrın iLGiLi HtIKtiMLER
MADDE 30 - ÜCRET ÖnnılB ZAMANI yE AvANs

Ücret ödeme zamanı konusunda mevzuat hiikiimleri uygulanır.
İşçilere istedikleri takdirde hak edilmiş olmak kaydıyla ve takvim ayının
arasında aylık ücretinin 7o 50'si oranrnda avans veriliı.

l'i

ile 3'ü

MADDE 31- ÜCRET ZAMMI

A- iYiLE§TiRME:

01.01.2019 tarihinde işyerinde çalrşmakta olan işçilerden, 01.01.2019 tarihi itibariyle
gtinltik brüt çıplak ücretleri l|6,67 (Yız On Altı virgül Altmış Yedi) TllGün'iin altmda
olanlarrn giinlfü brüt çıplak ücretlerin e 116,67 (Yi|z On Altı virgtll Altmış Yedi) TL/Gün'ü
geçmemek üzere 5,00 (Beş) TLlGün iyileştirme yapılacaktır.

s- niRiNci rrlı giRiNci A.ırr

A,y zaiı,IMIı

01.0 1.2019 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 01.01.2019 tarihi itibariyle
almakta old uklan giinliik brüt çıplak ücretlerine (İyileştirmeden yaraılanan işçilerin A fikası
9
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ile oluşan ücretlerine) 0r,Or.2019 tarihinden geçerli olmak iizere 7o 8 (Yi.izde Sekiz) oranında
zam yapılacaktır.

C- BİRTNtİ

fti

irİNcİ aırı aY ZAMMI:

01.07.2019 tarihinde işyeıinde çalışmakta olan işçilerin, 30.06.2019 tarihi itibariyle
almakta oldukları giinliik brüt çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak iizere o/o
4 (Yüzde Dört) oranında zam yapılacaktır.
Ancak, T.C. Tiiıkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Ttiketici Fiyatlan
Tükiye Geneli Aralık 2019 İndeks sayısının, Haziran 2019 İndeks sayısına göre değişim
oranüın o/o 4'n (Ynzde Dört) aşması halinde aşan ]«smın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay
üclet zammı oranrna ilave edilecektir.

D-

iKiNCi yIL BiRiNci ALTI AyzAMMIı

01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 31.12.2019 tarihi itibariyle
almakta oldukları gi.lnlük brüt çıplak ücretlerine 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7o
3 (Yilzde Üç) oraırnda zam yapılacaktıı.
Ancak, T.C. Tiirkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Ti-iketici Fiyatlan
Türkiye Geneli Haziran 2020 İndeks saytsınm, Aralık 2019 İndeks salrsına göre değişim
oranmın 7o 3'ü (Yiizde Üç) aşması halinde aşan losmrn tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret
zammr oranrna ilave edilecektir.

n- İrİNcİ rrrr, İxiN

ALTIAYZAMMI:

01.07.2020 tarihinde işyeıinde çalışmakta olan işçilerin 30.06.2020 tarihi itibariyle
almakta oldukları giinli.ik brüt çıplak ücretlerine 01,0'7.2020 tarihinden geçerli olmak iizere o/o
3 ği.izde Üç) oıanrnda zam yapılacaktır.
Ancak T.C. Ttirkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Tiiketici Fiyatlari
Tiirkiye Geneli Arahk 2020 İndeks sayısınırı, Haziran 2020 İndeks sayısına göre değişim
orarunın o/o 3'n (Yiızde Üç) aşması halinde aşan krsmın tamamı, 0|.0|.202| tarihinden
geçerli olmak iizere işçilerin 3|.12.2020 tarihindeki giinliik bfft çıplak ücretlerine zam olarak
uygulanacaktır.

F-Bu uygulamalaı sonucu oluşacak olan yanm Kuruş ve iDeri küsuratlar bir Kuruş'a
tamamlanacak, yanm Kuruş'un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.
G-Bu toplu iş sözleşmesinin yüı'ürlijk siiresi içinde işe yeni alınan işçilere uygulanacak
ücret zammı; işçinin işe girdiği tarih ile işe girdiği sözleşme dönemiıe ait ücret z,ıınmmln
uygulama tarihi arasında geçen her tam ay için 1/6 oraıunda eksiltilerek uygulanır. Ancak bu
uygulama sebebiyle yeni işe girenlerin ücreti a}.ııı nitelikteki kıdemii işçinin ücretini geçemez.

MADDE 32 - İLAVE TEDiYE VE İKRAMiYE

a) İlave Tediye:
İşçılere 6772 sayılı kanun hükiiırnlerine göıe ve tespit edilen giinlerde ilave tediyede
bulunulur,
b) İkramiye:
İşveren sendika üyesi işçilere her yl biri 15 Haziran, diğeri ise 15 Kasrmda olmak
üzere 30'ar giinliik ücretleri tutarında iki ikamiye öder.
Bu ikramiyelerin ödenmesinde, işverence verilen her tiirlü ücıetli izinler i|e Kanunda
çalışılmış gibi sayılan sıireler çalışılmış gibi dikkate
İÜİıniyele. çalışrlan süre ile orantılı olarak

alınır.
ödenir.

10

O
-!L

MADDE 33 - YEMEK VE KORUYUCU GIDA YARDIMI
A) Bu toplu iş sözleşmesi kapsanıına giren işyerinde çalışan işçilere fıilen çalıştıkları
her_giin için doyurucu nitelikte bir öğiln, çalışma şartlaıı ve siiresi gerekli hlıyor ise iki öğiiırı,

işyerinde yatan işçilere üç öğiin yemek verilir.
İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Hastanelerinden alınan doktor raponına dayanaıak
peıhize tabi olduklarını belgeleyenlere, Ramazan Ayında oruç tutanlara ve iş icabı yemek
yiyemeyenlere veya yemek verilmesinin mümkün olmadığı hallerde işçilere fıilen çalıştıkları
her giin için Toplu İş Sözleşmesinin birinci 1ıl 1. 6 ayında 10,62- TLiGün, 2. 6 ayında 11,04,
TLlGün yemek parası ödenir.
Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin 2. yılı 1. ve 2. altı aylarında ücret zammı oranında ve
ücretin zamlandığ tarih itibariyle artırılarak uygulanacaktır. Bu uygulama sonucu oluşan
yanm kuruşa kadar olan kesirler dikkate a|ınrnaz, yarım kuruş ve üzeri kesirler bir kuruşa
tamamlanır.
B) Alrıca atölyelerde, kazan dairesinde vb. zehirleyici, tozlu, kirli işlerde çahşan
boyacı, kaportac\ marangoz, kaloriferci, vb. işçilere her gün l kg süt ya da yoğurt verilir.

MADDE 34 _ GiYİM VE KORUMA MALzEMEsi YARDIMI
İşçilerin, işyerinde yaphkları işin niteliğine uygıın iş elbiseleri ve koruyucu
malzemeleri, her yılın Nisan ve Ekim aylarının ilk haftası içinde, işveıen tarafından,
uygulanmakta olan Giyim Yönetmeliğindeki esaslara göre verilir.

MADDE

35

_

TAŞIT YAR_DIMI

İşvererı, üye işçilere her ay bir adet İETT Mavi Kart Kupon bedelinin net tutarı kadaJ
yardımı
yapar.
taşıt

Ancak, rektörlük ve bağlı işyerlerinde servis uygulaması olması durumunda bu servis
araçlarından yararlanan işçilere (yukandaki hükme göıe işverence gece çalışmasına getirilip
götiirülenler hariç) kart bedeli ödenmez. Bu durumda işçiler, servis veya kaıt bedeli
konusundaki tercihlerini her yılın ocak ayrndan önce işverene bildirirler.

MADDE

36 -

DoĞUM

-

EVLENME

_

Öı,Üıu VE DOĞAL AFET YARDIMI

a) İşçilerin evlenmeleri hatinde Toplu İş Sözleşmesinin 1. yılı 1. altı ayında 273,72
TL,2. altı ayında284,67 TL evlenme yardımı,

b) İşçilerin kendisinin veya eşiıin doğum yapması halinde iki çocukla sınırh olmak

üzere Toplu İş Sözleşmesinin 1.
yardrmı,

c) Ana,

Sözleşmesinin

d)

1.

yılı

1. altı ayında

231,6|

TL,2.

altı aynda 240,87

TL doğum

baba, eş ve çocuklaırnın öliimü halinde işçinin kendisine Toplu
yılı 1. altı ayında 463,76 TL,2. altı ayında 48t,69 TL öli.iırn yaıdımı,

İşçinin kendisinin eceliyle öltimü halinde yasal mirasçılarına Toplu
1. yılı 1. altı ayında 1.389,53 TL, 2. altı ayınd a |.445,|l TL ölüm yardımı,

İş

İş

Sözleşmesinin

e) İşçinin İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle öli.imü halinde yasal mirasçrlarına
Toplu İş Sözleşmesinin 1. yılı l . altı alında 1.726,38 TL, 2. altı al.nda |.795,44 TL ölüm
yardımı,

f) Yangın, sel, deprem ıeya beı:zel/ doğal afetlere uğramasl halinde Toplu İş
Sözleşmesinin 1. 1ılı 1. altı apnda 1.621^,ll TL,2. altı ayında 1.685,95 TL'ye kadar doğal
afet yaıdımı ödenir.
g) Yukaııdaki ödemeler, toplu iş sözleşmesinin 2. yılı 1. ve 2. altı aylarında ücret
zammı orarunda ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırıIarak
Bu
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uygulamalar sonucu oluşan yanıl] kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yaıım kuruş ve
üzeri kesirler bir kuruşa tamamlanır.

-h-) S'endika üytllöii, anılan yardımlardan yararlaııabilmek için durumu belge ile
kanıtlamak zorundadır.

MADDE 37 - soSYAL YARDIM
Bu toplu iş sözleşmesiııin kapsamında bulunan işçilere sözleşmenin 1 , Yıl 1. Altı
ayında347,64 TLlAy,2. Alh ayında 361,55 TLlAy sosyal yardım ödenir.
Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin 2. yılı l. ve 2. altı aylarında ücret zammı oranında ve

ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanacaktır. Bu uygulamalar sonucu oluşan
yarım kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım kuruş ve üzeri kesirler bir kuruşa
tamamlanrr.
Bu yardımrn ödenmesinde her fiirlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları
sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirüat hallerinde kıstelyevm yaptlmaz.

- HARCIRAH

MADDE

38

MADDE

39 -

MADDE

40

Bu konuda Bütçe Kanunu ve Harcırah Kanıınu Hükümleri uygulanır.

YtJRÜRLtIK VE süRE

Bu toplu iş sözleşmesi 01.01.2019 tarihinde yiiriirlüğe girmek ve 31,12.2020 tarihinde
sona ermek üzere 2 (iki) yıl si.irelidir.

-BAYRAM YARDIMI

İşyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilere, Ramazan ve Kurban Bayramlarına bir
hafta kala Toplu İş Sözleşmesinin i. yılı 1. altı ayında 115,78 TL, 2. Alh ayında |20,4l TL
bayram yardımı yapılır.
Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin 2. yılı 1 ve 2. altı aylaİmda üğet zammı orarunda ve
ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir. Bu uygulama sonucu oluşacak yarın
kııruşa kadar olaı kesirler dikkate alınmaz, yarım kuruş ve iizeri kesirleı bir kuruşa
tamamlanır.

MADDE 41 - ÖĞRENİM YARDIMI

İşveren, işçinin öğenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez
Kasım ayında ödenmek iizere;
- İlköğretim için 181,55 TL,
- Lise ve Dengi Okullar için22l,94 TL,
- Yiiksek Okul ve Üniversite için272,31 TL
tutarında öğenim yardımı yapar.
Bu ödemeler, toplu iş sözleşmesinin 2. yılında Kasım ayına kadaı olan ücret zamları
oranı.nda artırılarak ödenecektir. Bu uygulama sonucu oluşacak yarım kuruşa kadar olan

kesirler dikkate alınmaz, yarrm kuruş ve üzeıi kesirler bir kuruşa tamamlanır.

MADDE

42 -TARAFLARIN İŞBİRLİĞİ
İşyerini yaşatmak, istihdamı kolaylaşhrmak ve artırmak amacıyla çalışma hayatımızı
düzenleyen mevA)atta esneklik sağlayacak d{izeniemeler gerektiği konusunda taraflar
mutabıktırlar.
Bu nedenle taraflaı bu toplu iş sözleşmesinin yiirtilliik siiresi içinde esneklik
konusunda birlikte ça.lışmayı planlı bir şekilde sıirdiireceklerdir.
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MADDE 43-EK ÖDEME
İşçilere, müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilemeınek kaydıyla, toplu
iş sözleşmesinin birinci yılında yılda bir defa ve Mayıs Ayında bnit 810,00 (§ekizyüzon) TL
ek ödeme yapılacaktır.
Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl Mayıs ayında ise, birinci yıl Mayıs ayından
itibaren ikinci yıl Mayıs Ayına kadar gerçekleşecek olan ücret zammı oranlarında artırılarak
uygulanacaktır.
Bu uygulama sonucu oluşan yanm kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım
kuruş ve iizeri kesirler bir kuruşa tamamlanır. Bu ödeme yıl içinde çalışılan siire ile orantılı
olarak ödenir.

GEÇİcİ MADDE

1-

F,ARKLARIN ÖDENME ZAMANI

Toplu iş sözleşmesinin yilrürliik tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer
tiim ödemelere ilişkin farklar, işverenin bütçe imkAnları göz öniine ahnarak gecikmeden
ödenecektir.

İşbu toplu

iş

sözleşmesi 43 asıl

ve 1 geçici

maddeden ibaret olup, taraflarca

28.08.2019 tarihinde imzalanmıştır.

KAMU-İs
Erhan POLA

ATAY

TEMSİLCİLERi

Doç.Dr.ErciİmentÖZKARACA HaydarÖZDEMİROĞLU
Hasan

Av. Filiz

TEZKooP-İş

T.c.MARMARA

iıNiwnsirrsi

ŞAHİN

AYDIN

Feride Ayliz DEMİR

Dr.Süleyman ERYİĞİT

Çağdaş

Hasan

sebahattin ŞEN

TAŞKIN

DUYAR

Ş

fuif SÖNMEZ
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T.C, MARMARA

ÜNİvpnsirpsİ

TİS

İMzA SAYFASI DEVAMID]R.

S. Aydın

ARIK

ı

Tütay

Esra

JAVANSEİR

KESKİN

Selim

KURTAIAN

Muharıem

Sinem

BIDAK

KARA

Perihan SARAN
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