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MADDE 1_ TopLU iş sözı,nşıvınsixix AMACI:
Bu işletrıe toplu iş sözleşmesi; işyerinde diDenli ve verimli çalışmayı sağlamak, hizrrıet verimini

arttrrmak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş
barışını sağlamak, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasrnda taıaflaı arasında doğabilecek farklı
düştinceleri uzlaştıncı yollaıda çöztimlemektir. Üyelerin sosyal, ekonomik ve kiiltiirel diizeylerini
yükseltnıeyi, çalışanların insan onunına yaıaşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış dtizeyine
ulaşmaları için yeterli ücret almalarıru, işyerlerinde sosyal güvenliğin sağlanması için gerekli
önlemlerin alınmasıru, her işçinin istihdamına uygun bir işte çalıştınlmasıru, işçilerin işsidik
korkusundan uzak geleceğe güvenle balarıalarını, sevgi ve saygtya dayalı disiplin anlayışı içinde en
iyi ve en giizel hizrrıeti vermeyi, işyerinde diDenli ve verimli çalışmayı teşvik etrıeyi, iiretimi
arttrrmayr, taraflar arasında doğabilecek faıklılıklan uzlaştıncı yollaıla çöztimlemeyi ve demokratik
katılrmcı diizenlemeyi amaç edinir.

MADDE 2- TARAFLAR VE TA^IIMLAR:

Taraflır:
Bu Toplu İş Södeşmesinin tarafları; Kaıadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğii ile Öz Sğık ve

Sosyal Hizrrıet İşçileri Sendikası (Öz Sğık-İş)'dır.
Tanımlar:
Bu Toplu İş Södeşmesi metni içinde;
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İşveren,
b) Sözleşrıe kapsaırıına giren işyerlerini sevk ve idareye yetkili olanlaı İşveren Vekili,
c) Öz Sğık ve Sosyal Hizrıet İşçileri Sendikası (Öz Sağl*-İ§) "sendikı"
d) İşletrıe Toplu İş Södeşmesi ekleri ile birlikte Södşme,
e) İşyerinde çalışan ve kanunen işçi sayılan Öz Sğ*-§ üyeleri Üye,
f) Belirtilen işyerlerinde işçi stattistinde çalışanlar 

*İşçi',

O Kaxadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü iş yerlerinin her biri eklentileri ile beraber
"İşyeri " bunlann büttlnü "İşletme " diye taıırmlanmıştrr.

h) Kanun, Kararname, Tilzük, Yönetrıelik vb. *Mevzuıt" olarak anılacakiır.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN yÜnÜnr,Üx sÜnEsİ:

Bu toplu iş sözleşmesi 01.11.2022 tarihinde ytirtirlüğe girer ve 31.12.2024 tarihinde sona erer.

MADDE 4_ KAPSAM VE YARARLAıIMA
a) Kapsam:

Bu işletrıe toplu iş sözleşmesi, l7 no.lu Sağlık ve Sosyal Hizrnetler işkolundaki işverene bağlı
bulunan işyerleri ve eklentilerinde çalışan Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerini kapsaı.

b) Yararlanma:
Bu toplu iş sözleşmesinden, imza tarihinde taıaf sendikaya üye olanlar yiirilrltlk tarihinden,

imza tarihinden sonra sendikaya üye olanlaı ise, üyeliklerin kesinleştiğl tarihten itibaren
yararlanırlar.

Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yilrtlrltlk tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren
iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasrna üye bulunmayanlar, sonradan
işyerine girip de üye olmayanlrır veya imza tarihinde taıaf işçi sendikasına üye bulunup da aynlanlaı
veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yaıarlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafi işçi
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sendikasına dayanrşma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasınrn muvafakati aranmaz.
Dayanrşma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlaııma talep tarihinden geçerlidir.

MADDE 5_ SÖZLEŞMENİN cÜvExcnsİ:
A) İşveren; hiçbir şekilde bu Toplu İş Sözleşmesi hiikiimlerini kısmen veya tamaıTıen,

doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi olmayanlarl4 sendikasız
veya başka bir sendikanrn üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren tarafindan, sendika üyesi olmayan işçilere bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan
haklaı verildiği veya her ne ad altında olursa olsun bu haklardan dahafaz|ahak sağlandığı takdirde
bu haklar o işverenin işyerinde çalrşaıı sendikalı işçilere de uygulaııır.

Bu toplu iş sözleşmesi; işveren, işveren vekilleri ve diğer yetkililerce yilrütillilr. Sözleşmenin
yiirüttilmesinden her yetkili kendi yetkileri çerçevesinde sorumludur.

MADDE 6- TOPLU İş sÖzr,nşMESİNİN İŞ sÖzı,rcŞMELERİNE ETKİSİ:

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan iş sözleşmelerinin,
işçi aleyhine olan htiktimlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hiikiimleri a]ır. İş bu toplu iş
sözleşmesinde dtizenleıımeyen hususlaı hakkında yiiriirltikteki yasalara aykın olmamak kaydıyla
iş sözleşmeleri her tilrlü htikümleri ihtiva eder. Sözleşmede yasa htiktiınlerine yapılan atıflaı, toplu
iş sözleşmesinde yer almasa bile htlkiimlerin sözleşme hiikmü niteliğinde olduğunu gösterir.

İş bu toplu iş sözleşmesinde dtizenleırmeyen hususlar hakkında yilrilrltlkteki yas4 tiiztik,
yönetrıelik hiikiimleri uygulanır.

Toplu iş sözleşmesinin yilrilrlfü tarihinden önce işçi lehine dtizenlenmiş ve verilmiş haklaı
saklıdır ve uygulamasına devam olunur.

Ancak, toplu iş sözleşmesinin yilrilrlilk başlangıç tarihinden sonra birimi değştirilen personel
yeni biriminin özltik haklarından yaraılanrr.

Sonaeren Toplu İş Sözleşmesinin İş Sözleşmesine ilişkinhiikiimleıi yenisi yiiriirliiğe girinceye kadar
iş stizleşnesi hiihnü olarak devam eder.

MADDE 7- SENDİKAL FAALiYETLERE OLANAK seĞıanvıar:
A) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri

içerisinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konulard4 haber vererek işyeri yetkilileri ile
görüşebilirler.

B) Sendika ve şube yöneticileri ile baş temsilciler önceden işverene haber vermek ve işi
aksatrrıamak kaydı ile iş saatleri içerisinde işçilerle görüşebilirler. Bu konuda işveren yöneticileri
gerekli kolaylığı sağlar.

MADDE s_ GÖREV nÖr,ÜıvıÜ:

İlgili mevzuat hiikiimleri uygulanır.

MADDE g_ İşvnRİ SENDİKA TEMSiLCiı,nnixix cÖnrvı,ERİ, ıtrıvısiı,cİ oDAsI
VE İLAN TAHTASI:

e) Temsilcilerin G6revleri:

İşyeri sendika temsilcisi, yetkisi da}ıilinde kendisine intikal ettirilen uyuşmazlık ve
tarafsız bir açıdan değerlendirip çöztimlenmesine çalışır. Uyuşmazlıkların büyiimesine
olmaya gayret eder. İşçileri hizırıeti en iyi bir şekilde yerine getirmeye ve iş disiplinine ulmaya
davet eder, gerekli çdlışmada bulunur. İşyerinde huzurun devamlılığı ve çalışma banşının
korunmasrna yardımcı olur. Sendikaca verilen bilgileri işçilere ulaştınr, izü eder ve işçilerin
şikdyet ve dileklerini ilgililere bildirir
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Temsilcilik sıfatı; bu sıfatı taşıyana gerek hizırıetin yerine getirilmesi gerekse iş disiplinine
uymasr bakımından bir üstiinliik sağlamaz. Baştemsilciler işyerinde işveren vekilinin göstereceği
bir yerde çalıştınlır. İşyeri baştemsilcisine bu maddede belirtilen görevlerini yerine getirebilınesi
için gerekli kolaylık sağlanır. Sendika 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
gereğince birisi baş temsilci olmak iDere yeteri kadar sendika temsilcisini ataı. Baş temsilci
gtlndtiz vardiyasında çalıştınlır. Bu konuda yapılacak olan atamalar işverene ve ilgili mercilere
y azı|ı olarak bildirilir.

İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz siireli hizrrıet akdinin işveren tarafindan feshinde Is
Kanununun ilgili htlkiimleri uygulanıı. İşveren, yazı|ınzası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı
işyerini değiştirem ez v ey a işinde esaslr bir taızda değişiklik ! apemgz.

b) Temsilci Odası:

İşletrıede temsilcilerin ewak ve kayıtlarıru muhafaza etrıe ve çalışmalarıru ytirütnek aııracıyla
yetkili işçi sendikasına fiziki imkirılar ddhilinde idaıe 1 (bir) temsilcilik odası verebilir.

c) İlın Tahtası:

Sözleşmenin kapsadığı işyerinde işçilerin görebilecekleri 2 (iki) uygun yerlere işverenin uygun
gördüğü sayıda camlr ve kilitli ilan tahtası konur. İlan tahtasının iki kilidi bulunur. Kilitlerden
birinin ana}ıtarı işveren veya vekilinde, diğerininki ise sendika temsilcisinde bulunur. Bu ilan
tütalarına tarafların işçileri ilgilendiren bildirileri, tamim, biilten vs'ler asrlrr. Sendika ilan
tütasına asrlmasrnr istediği bildirileri bir yazı ile işverene gönderir. Bildiriler işveren veya
vekilinin kabuliinden tarihten itibaren üç giln içinde ve 15 (on bOş) gtlıı siire ile ilan tahtasına asılu.
İlan tahtasına asılacak bildiriler, hiçbir surette siyasi yüut kanunlarca yasaklarrmış veya işvereni
kilçtlk dt§tlrücü matıiyette konuları ihtiva edemez. Sendika'run yazılı istemi olmadan, sendika
adına ilan tütasına bildiri asılamaz.

MADDE 10- SENDİKA TEMSİLCİ, yÖxnrİcİ vn Üynr,Bnİxn TAI\IINAiı
ücnnrr,i izixr,BR:

o) Baştemsilci İ2ni:

Sendika baştemsilcisine, temsilcilik görevlerini yerine getirebilmesi için haftada 8 (sekiz) saat
izin verilir. Baş temsilciler bu izni işyerindeki işini aksatrnamak şartı ile kullanırlaı. Baştemsilciler
seçildikleri veya atandıkları işyerinde çalıştınlır. Baştemsilcinin izin stiresini işyerinde geçirrıesi
asıldır. Ancak, sendika veya şubesinin işverene yapacağı yazı|ıueyasonıadan yazıi|e do$ulamak
koşulu ile sözlü çağnsı iizerine bu siireyi çağn yapılan yerde de geçirebilirler. Baştemsilci
ve acil olaylarda gilniin her saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenebilirler, bu
vardiyalı çalışmalarü da yapılabilir. Şu kadar ki olay yerine gelen baştemsilci de, iş disiplininin
gerelıiirdiği tutum ve davranışlaıa uymak zorundadır. Sendikada yönetici olarak görev alan işçilere
de yukarıdaki baştemsilciye verilen hak ve izinler aynen uygulanır.
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50'ye kadar ise l
51-100 aıasrnda 2
l01-500 arasında 3

4501-1000 arasında
l001-2000 arasında 6
2000'den fazla ise 8
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l-50"ye kadaı ise 2
51-200 arasında 3

200-500 arasında 4
5

b) Temsilci İiinleri:
İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatrrıamak şartı ile

aşağıda yazılı siirelerde yerine getirirler.

c) Diğer

Sendika temsilcisi ve üyelerine kongıe, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul
ve temsilci eğtimleri gibi toplantılaıa katılmalan için sendikanın yazıl^ı talebi tizerine aşağıdaki
dtizenlenen şekle göre ücretli izin verilir.

Bu izinler her üye için ayn ayn olmayıp ttim üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının
o/o5'inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayrna tabidir. Ancah genel
kurula katılacak delegeler için bu %5 şartı aranmaz.

MADDE 1r_ SENDiKADA cönrv ALANLARIN GÜVENCELERİ:
a) Sendikada görevli yöneticiler, işyeri baştemsilcileri ve temsilcileri ekonomik ve

demokratik sendikal faaliyetleri nedeni ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında fiilen çalı$ığ işi ve
işyeri değiştirilemez.

b) sendikanın merkez ve şube yönetim kurulunda ve başkanlıklarında görev alarak kendi
istekleri ile işyerinden aynlan işçiler teşekkiildeki görevlerinin seçime girrremek, seçilmernek
veya çekilmek suretiyle son bulması tizerine işe alınmalarınr istedikleri takdirde, işveren istek
tarihinden itibaıen en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski veya eski işlerine uygrın başka bir
işe almaya mecburdur. (Kıdem tazrrıinatınr alarılara bu hiikiim uygulanmaz.) Bu takdirde ücret ve
eski krdem hakları saklı kalmak kaydıyla işine iade edilen işçiye toplu iş sözleşmesi ile getiıilen
tiim haklar da işe başladığı tarihten geçerli olmak iizere verilir. Bu hakkın kullanılması
teşekkiildeki görevin sona eıTnesinden başlayarak bir ay içinde geçerlidir.

MADDE 12- SENDİKAıIIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ \rE
GEREÇLER:

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel programları için
salon ile araç ve gereçlerinden işverenin onayı ile ücretsiz yararlanır.

MADDE 13- SENDİKı. .tİu.q.Tl

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hiikiimlerine uygıın olarak
sendikaca bildirilecek üyelerden aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiğ gtinü izleyen 30
(otuz) giin içinde sendikanrn 333 10 02 32 maliye hesap kodu ile bağlı banka hesabına yatırmakla

işçilerden ne kadaı kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı sfııe

a-

1-50 20
51-200 30
l01-200 40
201-500 50
501-1000 80
l000'den fazla İşyerinde işçi sayısınrn Yo 9'ukadar giln

yilkilmlüdilr.
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içerisinde sendika posta adresine veya (ozsaglikismuhasebe@gmail.com) mail adresine
göndermekle yilkilmlüdiiı. İşveren bu yiiktlmlillilklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi
bir ücret talep etrıez. İşçilerden kesilecek dayanrşma aidatı içinde aynr esaslaı uygulanıı.

b) İşveren, yukarıda belirtilen siire içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya
kesmesine rağmen, sendikanrn hesabrna yatırmadığı aidatları ödemekle yfüümlüdilr,

c) İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece üyelerinin isim listesi istenmesi halinde
geciktirilmeden, onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

MADDE 14_ SENDİKA ÜYELnnİxİx ctryExcrsİ:
Anayasa ve diğer mevzuat htiktimleri ile işçilere tanırımış haklar gerek doğrudan doğuya

gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etniş olduğu ücretlerinden her ne sebeple
olursa olsun bir indirim yapı|aırıaz. İşçinin ücretinde, ödeme şeklinde vs. şartlarında işçi aleyhine
bir değişiklik yapılamaz.

MADDE 1 5_ İşÇİNİx zonr,ıx.Aıvıı,YACAĞI GÖnBvıBn:
İşveren işçiye, yasalara, toplu iş sözleşmesine, iş sağlığı ve güvenliği yönetrıeliğine aykın

iş yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykın göriirse biz.zatveya
işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykınlığını görev veren yetkiliye derhal
bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında rsrar ederse emir yerine getirilir. İşçinin veya temsilcinin
uyansına rağlnen yaptınlan işten veya sonucundan işçi sorıımlu fufulamaz. İşçi veya temsilci olayı
en krsa stirede emri verenin bir iist amirine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

MADDE 16- ASKERE GİDEN İŞÇİı,nnr ASKERLİK YARDIMI YAPILMASI vE
TEKRAR İŞn AI,INMASI:

Muvazzaf askerlik görevi sebebi ile iş sözleşmesi askrya alınan işçiye 1.500,00-TL askerlik
yardımı yapılır. Muvazzaf askerlik hizrrıetini yaptıktan sonıa 1 ay içinde işine dönmek isteyen işçi
(kıdem tazrrıinatını almaırıış ise) işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandınlaıak eski yerine
ve eski işine uygun başka bir işe alırur.

MADDE 17_ DENEıvıE SÜRESİ:
İşçiler işe alındıkları taıihten itibaıen 1 ay deneme siiresine tabi fufulurlar. Deneıne siiresi

içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilişkileri ihbar önellerine ulmaksızın kesilebilir. Deneme
siiresi sonunda işçinin ilişkisi kesilmemişse, artrk daimi işçi vasfinı kazanmış olur.

MADDE 18_ İş vr İşvpnİ urcĞİşİıa,İĞİ:
İşçiler genel olaıak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştınlu. Ancak iş icap ve

zaruriyetlerine göre işçiler işyeri içinde veya Kaıadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğtine bağı
17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizrrıetler İşkolunda bulunan işyerlerinde unvan veya niteliğ benzer
ya}ıut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde işveren talafindan çalıştınlabilir.

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin tabi oldukları mevzuatlarda iş ve işyeri
değişikliğine ilişkin diizenleme yapılması ha]inde söz konusu diizenlemelerle ilgili ek
imzalanabilir.

MADDE 19- vARDİyı usur,Ü Çaı,ıŞuR]VIA:
Vardiya cefuelleri her ay liste halinde işyerinde ilaıı olunur. Posta ve vardiya değşiminde

işçiler stirekli olaıak en az ll saat dinlendirilmeden işe çağınlamaz|ar. Vardiya bitiminde belediye
toplu taşıma araçlan çalışmıyorsa işçinin işe geliş işverence sağlanır
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MADDE 20_ çALIşMA SüRELERİ, çALIşMA sünnsixDEN SAvILA^I HALLER
ve ARA »İxınxuırsİ

1- Bu işletrıe toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin haftalık çalışma stiresi en çok 45
saattir. İşveren, bu 45 saatlik hafta]ık çalışma siiresini işyerinin özelliklerine göre haftada 5 giin
veya 6 giin olaıak dtizen]emeye, sonıadan iş icap ve zaruretlerine göre değiştirmeye yetkilidir.

Röntgen ma}ıalli olarak tecrit edilen yerlerde çalışanların haftalık çalışma siireleri 35 saattir.

2- Aşağıdaki stireler veya benzeri ha]ler işçinin gilnlilk çalışma siirelerinden sayrlrr:

a) İşçilerin işveren tarafindan işyerlerinden başka bir yerde çalıştınlmak iizerc
gönderilmeleri halinde yolda geçen siireler.

b) İşçinin işinde ve her an iş görmeyehazır bir halde bulunmakla beraber

çalıştınlmaksrzın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği siireler.
c) İşçinin işveren tarafindan başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili herhangi

bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği stireler.
d) Çocü emziren işçilerin çocuklarıru emzirmekle geçirdiği stireler. (Süt izni)
e) Yağmur, sel, elektrik ve su akrmınrn kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyıınn

olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışamadığr siireler.

fl İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede,
karakolda ve hastanede geçen stiıeler.

$ İşverenin zıraç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen stireler.
h) İşveren veya işveren vekili tarafindan yapılan görevlendirmeler ve dtizenlenen her

tiirlü faaliyetler ile işvererı/sendika tarafindan ortak dtizenlenen eğitim, çalıştay, vb. geçirilen
siireler.

3) Ara dinlenmesi
İşyerinde aıa dinlenmesi 1 saattir. Aıa dinlenmesi, işçilere nöbetleşe kullanünlabilir.

Ara din]enmesi içinde işçinin çalıştınlması halinde veya aIa dinlenmesi kullanmaları mfimkiin
olmayan birimlerde çalışanlaı için bu siirelerdeki çalışmaları normal çalışma siiresinden sayılıı.

İşyerinde çalışmakta olan işçilere gilnlfü çalışma stireleri içinde öğeden önce ve öğleden
sonra olmak tizere işin ortalama bir zamanrnda l5'er dakikal* çay molası verilir ve bu stireler
çalışma siiresinden sayılır.

MADDE 21_ TUTUKLULUK, cözBrİM ALTINA ALINMA VE MAHKUıwİyer
HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞrc, Bı.Şı,ATMA:

t- İşçi, herhangi bir suçla tutuklandığı ve tufukluluğu iş kanununun 25. maddesinin IV.
bendinde belirtilen bildirim stiıelerini aştığı takdirde, iş sözleşmesi mtinfesih sayılır. Belirlenen
bildirim siireleri kadar stiren fufukluluk hallerinde, fufuklu kalınan stireler kadar işçi ücretsizinrıli
kabul edilir.

2- Gözetim a]tına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı siiresinde ücretli
izinli addedilir. Ancak, gözaltında geçen stire sonunda tııtııklanan işçilerin hiz.mg1 akitleri
miinfesih sayrlır. (l. bent hükmü saklıdır.)

5- Tufukluluğun;
a) Kovuşfurmaya yer olmadığı,
b) Son tahkikatın açrlmasına gerek olmadığı,
c) Beraat kararı verilmesi,
d) Kamu davasırun düşmesi veya ortadan kallonası neden]erinden biri ile l20 giln

içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaıen l5 gün içinde işine dörımeyi talep efuesi halinde
işveren tarafından emsallerin hakları ile işe alınrr. l20 giln sonunda yapılan başvuru halinde boş
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yer vaı§a işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alrnan işçinin eski kıdem hakları saklıdır. Ancak, berat
eden işçi l20 gtinle srnrrlı olmaksrzrn işbaşı yaptınlır.

4. Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlaı hariç) yargılaıımaları fufuklu olarak
devam ederken l20 giln içinde ta}ıliye edilenlerin l haftaiçinde başvurmasl ve işyerinde durumuna
uygun mtinhal kadro bulunması halinde işveren tarafından tekrar işe alınrrlaı.
Bilüare, hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri mtinfesih sayılır. Şu kadaı ki 5. fikranın (a), O)
bentleri saklıdır.

5. Adi suçlardan yaıgılanmaları fufuklu olarak devam edenlerden;
ı) 6 ay veyadahaazcezaa|arı,
b) 6 aydan dahafazlaceza aldığı halde cezasr ertelenen, hükmün açıklanmasının geriye

bırakrlması, paraya çewilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle tahliye edilen işçiler
hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun mtinhal kadro bulunması ve hizrnetine
ihtiyaç bulunması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6. Kadına şiddet, uyuşturucu ve yin kızartıcı suçlardan hüküm giyenler cezıııun
ertelenmesi, hiikmtln açıklanmasınrn geriye bırakrlması, paraya çevrilmesi veya affa uğaması
halinde düi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar.

7. İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken tafik kazası yapan şoftirler ve
iş makinesi operatörleri bu nedenle fufuklandıklan veya hürum giydikleri takdirde, 1 yıl içinde
hük-umlülük veya fufukluluk hali sona ermek şartı ile,

a) Tufuklu veya htikiimlü kaldıkları siirenin sonunda 7 giin içinde,
b) Ehliyetlerinin malıkemece geri alınmış olmasr durumunda ehliyetin iade

edildiği tarihten itibaren 7 giln içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar.
Bu bent kapsamrna giren şofiirler ve is makinesi operatörleri tutuklanma giintinden

başlayarak 45 gtine kadar ki ücretlerinin ödenmesine devam olunur. l yıldan fazla stiren
hükümlülük veya fufukluluk halinde tekrar işverenin takdirine bağlıdır.

MADDE 22_ ÜCRETıİ İzİxı,rcn
ı) Yılhk İ2in:

İşbu sözleşme kapsamındaki işçilere aşağıda belirtilen stirelerde yıllık ücretli izin verilir.

1) Hizrıet stireleri l yıldan 5 yıla kadar (5. yıl d6hil) olanlaıa 18 işgilnü
2)Hiarıet siireleri 6 yıldan l5 yıla kadar (l5. yıl dahil) olanlara 22 işgtlnü
3) Hizrnet siireleri 16 yıldan fazla olanlaıa 30 işgtinü ücretli izin verilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldınlamaz.

(İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine ma}ısuben izin kullanması mtimktindiir. Bu htiHim
asgari l yıl çalışmış işçilere uygulanu.) İşçi yaptığı is gereğince ve isteği halinde yıllık izinlerini
bir paıçasını l0 giinden az olmamak iizere paıçalar halinde kullanabilir.

Ücretli izine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil giinleri izin siiresinden
sayılmaz.

İzinlerin ait olduğu yıl içinde kullandınlması esastrr. Ancak, işlerin yoğunluğu nedeniyle
Kullanılamayan/kullandınlamayan yıllık ücretli izinlerin ücreti, hizrrıet akdinin herhangi bir
nedenle sona ennesi durumunda, hizırıet akdinin sona erdiği tarihteki ücreti tizerinden işçiye
ödenir.

Herhaııgi bir nedenle işinden aynlan işçinin kendisine, ölilmü halinde kanuni varislerine
kullanmadığı yıllık izinlerinin ücreti ödenir.

b) Şua İ2ni:

Röntgen müalli olaıak tecrit edilen yerlerle radlıım ve radyoterapi hizmetlerinde
çalışanlara yıllık izinlerinden ayn olarak yasal mevzuat çerçevesinde ücretli şua izni verilir.

ll,7,+ Jı
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c) Mazeret İini:
İşçilere aşağıdaki esaslar düilinde sosyal durumlarına göre izin verilir.

l- Eşi doğum yapan işçiye 10 gün,
2- Evlenen işçilere yazılı isteği iizerine 7 gtin, çocuğu evlenen işçilere yazı|ı isteği tizerine

7 gün,
3- Tabii afet ve benzeri hallerde 15 giin,
4- Askerlik işlemleri için l işgtinü,
S-İşçinin ve eşinin anne, baba, eş, kardeş, çocuklanrun öltimiinde 7 gün,
6- İşçilerin ana, baba, eş, çocuk, kaıdeş, kayınvalide, kayınbaba ile kardeşlerinden birinin

hastarıede yatrrıası halinde, işçiye belgelemek koşulu ile memurlara uygulanan siireler kadar
refbkat izni verilir.

7- Çocuğun ölü doğpası veya anne kamrnda gerçekleşen çocuk öltimlerinde kadın işçiye
olayın vukuu bulduğu tarihten itibaıen 5 gtln ücretli izin verilir.

8- Engelli kadrosunda istihdam edilen personellere 3 Aralık Diinya Engelliler Giinü'nde
ücretli izin verilir.

İşçilerin eı az yiızde altnış oranında engelli veya stireğen hastalığı olan çocuğunun
tedavisinde, hastalık raponına dayalı olaıak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafindan
kullanılması kaydıyl4 bir yıl içinde toptan veya böltimler hAlinde on beş gtine kadar ücretli izin
verilir.

Sosyal izin kullaııarılar, işe döni§iinde mazeretlerini evlenme ciizdanı, doğum ve ölirm
belgesi, afetlerdemüalle muhtarı belgesi, kazalaıda dokior raporu, hastalık vızite kağıdı gibi
belgelerle en geç otuz gtin içinde kanıtlamak zorundadrr. Aksi halde haklarında nedensiz iş
gelmeme işlemi uygulanır.

Evlenme izni olayın oluşundan itibaren 15 gün içinde kullanılu. Şu kadar ki işçi izinli ygya
raporlu ise ücretli sosyal iznini rapor veya iznin bitiminden itibaıen aynı siirede kullanır
Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse izinlerden ilgili
işçiler ayn ayn yararlanır.
Röntgen müalli olarak tecrit edilen yerlerle, radyum, radyoterapi hizırıetlerinde çalışan
kadın işçiler, hamileliklerinin tespit edildiği doktor nponınrın ibrazı tarihinden geçerli
olmak tizere hamileliği siiresince branşlarına yakın başka bir işte çalıştınlu.
d) Ulusıl Bıyrım ile Genel Tatil Günleri İini:
Ulusal bayram ve genel tatil gilnleri hakkında yasa htikiimleri uygulanır. Ramazan ve

Kurban bayramlannda işin özelliği çalışmayı gerekiirse datıi, her işçiye en az birer gtln ücretli izin
kullarıdınlır.

MADDE 23_ ULUSAL BAYRAM vE GENEL TATİL c[ıxı,gnİ
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gtinleri aşağıdabelirtilen giinlerdir. Ulusal Bayram 29 Ekim

gtinüdiir. 28 Ekim gtinü saat: l3.00'te başlaı 29 Ekim gtinü devam eder
a) Resmi Bayram ve Genel Tatil Günleri:
1) l Ocak Yılbaşı Tatili
2) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
3) 19 Mayıs Atatiirk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4) l Mayıs Emek ve İşçi Bayramı
5) 15 Temmuz Demokrasi ve Özgtirliikler Giinü
6) 30 Ağustos Zafer Bayramı

b) Dini Bayramlar:
1) Raıııazan J^
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giinü saat den itibaren 3,5 gilndiir.

r



2) Kurban Bayramı aıife günü saat l3.00'den itibaren 4,5 gündtlr.
Yukarıda belirtilen gtinlerde işçiye bir iş karşıhğı olmaksrzın ücretleri tam olarak ödenir.

Şayet bu giinlerde ve genel tatil giinlerinde tatil yaptınlmayıp çalıştınldığında çalışılan her takvim
giinü için normal yevmiyeleri haıİç2 (iki) yevmiye daha verilir.

MADDE 24- ÜCRETsİz İzİxr,rn
a) İşçilere talepleri ha]inde meşru mazeretlerine istinaden bir takvim yılında l20 gtlne

kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu izin aynr şartlarla bir katına kadar uzatılabilir.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında siirekli işçi kadrolarında çalışan işçilere; bakmaya
mecbur olduğu veya işçi refbkat etrıediği takdirde hayatı tehlikeye girecek, anne, bab4 eş ve
çocukları ile kaıdeşlerinden birinin ağırkaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa fufulmuş olınası
hallerinde bu hallerin Hekim raporu ile belgelendirilmesi şartıyla istekleri iizerine en çok 6 (altı)
aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu siire bir katına kadar uzatılabilir.

c) Kadın işçilere 4857 sayılı İş Kanunu"nun 74"tincü maddesine göre 6 ayakadar ücretsiz
izin verilir. İşçinin talebi halinde bu stire 6 ay düa uzatılabilir veya yan zgrr,anlı çalışmanın
bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izinverilebilir.

d) İşçilere, istekleri halinde işçilik siireleri boyunca ve bir defada kullanmak tizere altı aya
kadar ücretsiz izin verilebilir.

Yetiştirilm"k tlr".e (burslu veya kendi imkörılarıyla gidenler dahil) yurt dışına Devlet
tarafindan gönderilen öğıenci ve memurlaıla yurt içine ve yurt dışına siirekli görevle atanan
memurlarrn işçi olan eşlerine işçilik siiresince her defasında bir yıldan az olınamak tizere eıı çok
sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin stiresinin bitiminden önce mazeretini
gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır.Mazeret sebebinin
kalkrrıası halinde veya ücretsiz izin siiresinin bitiminden itibaıen l0 gün içinde göreüne
dönmeyenler, işçilikten i stifa etrıiş sayılır.

MADDE 2s TOPLU İşrnx ÇIKARMA ve İş sÖzr.nŞMEsİNİN FESIIİ

l) İşveren, 4857 sayılı Kanun'un 29. madde hiikmiine ayknı (olarak) işçileri toplu halde i$en
çıkaramaz.

2) Toplu işçi çıkarmanın zorunlu olduğu hallerde, işveren durumu taraf işçi sendikasına bildirir.
İşveren ve sendika yetkilileri bir araya gelerek, iŞen çıkarma esaslarını, işten çıkarılacak işçi sayrsı, i$en
çıkarma tarihi ve çıkarılacak işçilerin iinitelere göre dağılımrnı karaıa bağlar.

3) İşveren l. filaada yer alan maddedeki sebepler olmaksızın veyıZ. filaada öngörülen bildirimde
bulunmaksızın işçileri toplu işten çıkardığında işten çıkardığı her işçiye yasalardan ve toplu iş
sözleşmesinden doğan hakları ödemekle ytlkilmlüdilr.

4) İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini; İşçinin yeterliliğinden veya
davranışlarından ya da işletnenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep (4857
sayılı kanunun l8. maddesinde belirtilen gerekçe vb.) olmaksızın fesih edemez.

5) Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işyerinde çalışan işçi sayısına ve
işçinin kıdemine bakılmaksızın4857 sayılı kanunun l8., 19.,20.ve 2l.madde hiikiimleri uygulann. İşçinin
kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazrrıinat hakları ile diğer ttim haklan
saklıdır.

Diğer konularda mevzuat ve yasa htiktimleri uygulanır.

MADDE 26_ KIDEM r.lzıwİx,lTl VE İrrnan ÖxtLLERİ
a) Kıdem Tazrrıinatı hesabında işçinin 35 günlfü ücret tutarı esas alınır. İşçinin çalışma siirecinde

ölümü halinde kıdem tazrrıinatı 60 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. İhbar stireleri hususunda 4857 sayılı
uygulanır
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b) Kıdem, hizıııet akdinin ara|ıklarla devam etrıiş ve yeniden akdedilmiş olmasına bakrlmalarınn
a5mı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan büttin hizrrıetlerinin toplamıdn. Ayrıca emekliliğe hak
kazanıp başvuruda bulunan işçilere mevzuat gereğince emekli yolluğu ödenir.

MADDE 27- YENİ İş anarra İzxİ:
İşverenin yazılı ihbarı ile veya işçinin dilekçesi ile iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle

fesh edildiğinde işveren, işçiye talebi halinde, çalışma saatleri içinde giinde 4 saat ücretli iş arama ini verir.
İşçi talebi halinde bu izinler topluca verilir.

MADDE 2t- HA§TALIK YARDIMI:

Sendika üyesi isçilerin hastalığı veya herhangi bir sağhk engeli halinde;

1- Hastalığın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ödenek verilmeyen ilk iki işgilnü için, normal günlük
ücreti tam olarak işverence ödenir.

2- Kapsama dahil işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, yatarak tedavi gördfüleri veya istirahatli
bulundüları si,irelere ait ücretleri tam olarak ödenir. Bu durumda olan işçiler, istiratıatin sona erdiği taıihten
itibaren en geç bir ay içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kendi adına tahakkuk ettirilen geçici iş
görmezlik ödeneğini alır, en geç üç işgılnü içinde belgesiyle birlikte işverene öder. İşverence kabul
edilebilir mazereti dışınd4 bu ödemeyi siiresinde yapmayan işçinin ilk ücretinden, bu ödemeler müsup
edilir.

3- İşçinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çılması
halinde işyerinden a5mı kalacağı zamanlarda işçiye istirabat verilmeksizin ayakta tedavisine lilzum
görüldü$l takdirde geçirdiği siireler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli
sayılır.

4- İşçinin hizınet sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımı yapmakla yilkiimlü
olduğu siire içinde feshedilemez.

5- İşveren, ilgili mevzuatın öngördüğii şekilde bütiin işçileri genel sağlık kontroliinden geçirir.

4857 sayılı kanunun 25l1-b(2) bendine göre işçiye hastalık nedeni ile iş akdinin feshi için
uygulanacak bildirim önelleri süresi normal önel silresinin iki katıdır.

MADDE 29- UztJN sünrr,İ IIASTALIK HALİ:
Uzun süreli hastalık halinde iş yasası ile ilgili mevzuat htiktimleri saklı kalmak iizere 5510 sayılı

yasa hiikiimlerine göre işlem yapılır.

MADDE 30- DİsİPLİx nÜrcÜıvır,nnİ:

Üniversitemiz "İşçi Kadrosunda Bulunan Personele Ait İş Yeri Disiplin Yönergesi"nde
(https://www.ktu.edu.t/dosyalar/genelsekreterlik_f78l6.pdD ve bu yönergede toplu iş sözleşmesi
döneminde yapılacak değişikliklerde yetkili sendikanın görüşleri alınarak değişiklik uygulanır.

MADDE 31_ UYUşMAZLIKLARI ÇÖzÜM KURIJLU:

Toplu iş sözleşmesinin uygulaması ile hiikiimlerinin yonımu konusunda çıkan
uyışmazlıkların ilk kademe olaıak işyerlerindeki işveren vekilleri ile sendika temsilcileri arasında
ha]li esastır. Bu şekilde halli miimkiln olmayan uyuşmazlıklaı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörlüğü"nde teşekktil ettirilen Uyuşmazlıkları Çöztim Kurulu'nda tetkik edilir. Uyuşmazlıkları
Çöziim Kurulu, 2 işveren temsilcisi ile 2 sendika temsilcisinden oluşur. Aynca,
temsilcilerinden 2, işçi sendikasr temsilcilerinden 2 üet yedek üye seçilir. Kurula işveren
temsilcilerinden biri başkarılık eder.

Kurul taraflaıdan birisinin başvurusu iizerine toplanrr (yazılıı çağnda hangi konuların
göri§ümesi istendiği açıkça belirtilir). Kurul, daveti müteakip 3 işgilnü içinde toplanaıak
uyuşmazlık konusunun varit olup olmadığını, varit ise giderilmesi çarelerini aıaştınr ve 15 gtin
içinde karara bağlar.
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Taıaflar kurul kararlarına uymak zorundadırlar. Taıaflar kurula girecek üyelerini toplu iş
sözleşmesinin imza tarihinden itibaren l ay içinde birbirine bildirir.

MADDE 32- iş sAĞLIĞI vE G[rvENLiĞi KuRuLtJNuN GöREvLERİ:
İlgili mevzuat hükiimleri uygulanır.

MADDE 33_ KAZALARIN nİr,uİnİı,MESİ:

İlgili mevzuat hiiktlmleri uygulanır.

MADDE 34 _ soSYAL YARDIM Ö»nıvınr,nRİ:
A) Birleştirilmiş Sosyal Yardım:
Toplu iş Sözleşmesinden yaraılanan işçilere sosyal harcamalarını karşılamak amacı ile her

ay 1.000,00 TLlay sosyal yardım ödemesi yapılır.
B)Bayram yardımı:
Dini bayraırılaıda, işçilere her yıl bayramlaıdan önce Ramazan ve Kurban Bayramı'nda

500,00 TL bayram yardımı yapılır.
C)Yemek Yırdrmı:
a) İstihdam şekline bakılmaksızın işçilere çalışılan gtinlerde yemek verilir.
b) Çalışılan giinlerde yemek verilmesi mtimkiin olmayan hallerde net 55 TL/Öğün yemek

yardımı yapılır.
c) Yarım gtin çalışılan gtinlerde de işçiler yemek hakkından yararlanırlar.
D)Evlenme Yırdımı:

İşveren, sendika üyesi işçilerin evlenmesi ha]inde 1.000,00-TL evlenme yardımı ödemesi
yapılır.

E) Doğum Yardımr:
Mevzuat htlktlmleri uy gulanrr.

r1 Öltm Yardımr:
Toplu iş sözleşmesi ytlrtlrlilk tarihleri içerisinde işçinin vefatr halinde yasal mirasçılarına

toplam l (bir) aylık brüt maaşr futarında öliim yardımı yapılır.
Toplu iş sözleşmesi yiiriirliik tarihleri içerisinde işçinin iş kazası veya meslek hastalığı

nedeniyle öltlmü halinde yasal mirasçılarına top|amZ (iki) aylık brüt 1neaşı futarında öltim yardımı
yapılır.

Ana baba, eş ve çocuklarının öltimü halinde öliim olayının raporla belgelenmesi veya
yasal mirasçılığın ise veraset ilamı ile belgelenmesi şarttır. İşçinin ana baba eş ve çocuklarıIun
öltlmü halinde 1.500,00 TL ölilrn yaıdımı yapılır.

G)Doğal Afet Yardımı:
İşçinin sel, yangrn, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde uğadığı zarar miktarını

belgelenmek ve zarar miktarımı geçmemek koşulu ile 3.500,00-TL ödenir.

II)Giylm Yardrmı ve Koruyucu Eşya:
İşveren çalıştırdığı işçilere yaptıkları işin niteligine uygun olan ve işçinin sağlığını ve

güvenliğini korumayı amaçlayan giyim ve koruyucu eşya verir. İşverence temin edilen iş elbisesi
ve koruyucu malzemeyi işçiler iş başında giymek zorundadır.

| Ögrenim Yırdrmr
Ilköğetim Oğencileri için 359,57 TL

Ortaöğenim Öğencileri için 380,7l TL
Lise ve Dengi Okul Öğencileri için 423,03 TL
Üniversite Öğencileri içn 528,77 TL
Okulun normal eğitim siiresi artı bir yıl siireyle srrurlr olmak ijzere Eylül ayında yılda

bir defa olmak iizere öğenim yardımı ödenir.
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MADDE 35_ üCRET ZAMMI
a- ninixci uöxBıvı zaıvııvır (o r. r r.z ozz_ı r. r z.zozzı :

0|.||.2022 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, gtinltik brüt çıplak ücretleri 294,24
Tllgiine yiikseltilecelıtir.

n_ irixci nöxBıvr z.qıvınır (o r.o r.z ozs_s r. r z.zoz lı :

01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilere 0|.0|.2023-31.12.2024 dönemine
miinhasrr olmak kaydıyla 01.0|.2023 taıihinden itibaren uygulanacak iyileştirme ve ücret zarıları
2023-2024 yılı Kamu Çerçeve Protokolü ile belirlenecektir.

1_ 0r.0r.2023-30.06.2023 DÖNEMİ ÜCRET ZAMMI:
2023-2024 yılı Kamu Çerçeve Protokolü ile belirlenecektir.
2-01.07.2023_31.12.208 DÖNEMİ ÜCRET ZAMMI:
2023-2024 yılı Kamu Çerçeve Protokolü ile belirlenecektir.
3_01.0r.2024_30.06.2024 DÖNEMİ ÜCRET ZAMMI:
2023-2024 yılı Kamu Çerçeve Protokolü ile belirleneceliir.
4_0ı.07.2024-3ı.12
2023-2024 yılı Kamu Çerçeve Protokolü ile belirlenecektir.

C_ Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve tizeri ktisuratlar bir Kuruş'a
tamamlanacak, yanm Kuruş'un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

D_ İşbu toplu iş sözleşmesinin ytlriirlfü stiresi içinde işe yeni alınan işçilere ücret zammr,
işçinin işe girdiği dilim ile bu dilimdeki zammrn uygulama tarihi arasında geçen her tam ay için
l/6 oranında eksiltilerek uygulanır.

Ancak bu uygulama sebebiyle yeni işe girenlerin ücreti aynı nitelilteki kıdemli işinin
ücretini geçemez.

MADDE 36_ İLAVE TEDİYE vr İr«,auİyrc:
1- İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, 6772 Sayılı Kanun'a göre 52 günlük

ücretleri tutarında ilave tediye ödenir. İşçilere aynca bu ilave tediyenin dışında her yıl 50 (25+25)

gilnlilk ücretleri futannda ikramiye ödenir.
Bu ödemeler işçilere yıl içindeki çalıştığı siirelerle orantılı olaıak yapılır.

2- 6772 Sayılı Kanun'a göre verilen ilave tediyeler Cumhurbaşkanlığı'nca tespit edilen
tarihlerde, ilave tediye dışında kalan ikramiyeler ise Mart ve Eylü aylarında işçilere iki eşit taksitte
ödenir.

MADDE 37- GECE ZA},d}lIz
Akşam saat 20.00'den sabü saat 06.00'ya kadar geçen stire gece dönemidir. Gece

döneminde çalışan işçilerin, çalıştıkları stirelere ait ücretleri Yol1 zaırı|ı olarak ödenir.

Çalışma stiresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir posta/vaıdiya çalışmasının
tamamı gece çalışması sayılır.

MADDE 3L-FAZLA ÇALIşMA ve Ücnnıi
a) Haftalık 45 saatin tizerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olup, yapılan fazla

çalışmaların ücreti, norma] çalışma ücretinin Yo60 faz|ası olaıak ödenir

Saat ücreti, giinlfü brüt çıplak ücretin 7,5 saate böliinmesİyle elde edilen ücrettir.
İşin gereği işveren tarafindan yaptınlan yıl|ık 270 saati aşan çalışmalard4 Yargıtay

kaıaıları doğultusundafaz|a çalışma ücreti ödenir. Ancak işçinin yazı|ı talebi halinde karşılığı
izin verilebilir.

MADDE 39- ANALIK HALİNDE sür izxi: }\
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Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonıa sekiz hafta olmak tLere toplaııı
onaltı haftalık stire için çalıştınlmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce

çalıştınlmayacak sekiz haftalık siireye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uyguıı olduğu
takdirde, doktorun onayr ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde

çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı stireler doğum sonrasr siirelere eklenir. Kadın
işçinin erken doğum yapmast halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştınlmayacak stireler,
doğum sonıasr stirelere eklenmek suretiyle kullandınlır. Doğumda veya doğum sonrasrnda
annenin ölilmü hölinde, doğum sonrası kullanılamayan stheler babaya kullandınlır. Üç yaşrnı
doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim
edildiği tarihten itibaıen sekiz hafta analık h6li izni kullandınlu.

Doğum sonrasr analık h6ti izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi
amacryla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşıru doldurmamış çocuğu evlat
edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hAlinde birinci doğumda altnış gtin, ikinci doğumda yiiz
yirmi giin, sonraki doğumlarda ise ytiz seksen giin stireyle haftalık çalışma stiresinin yansı kadaı
ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum h6linde bu stiıelere otuzar giin eklenir. Çocuğun engelli do@ası
hdlinde bu siire üç yilz altnış giin olaıak uygulanır. Bu filıra hiikiimlerinden yararl"nılan siire
içerisinde süt iznine ilişkin hiikiimler uygulanmaz.

Analık höli izinlerin bitiminden sonıa mecburi ilköğetim çağınrn başladığı tarihi takip
eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi siireli çalışma talebinde
bulunabilir. Bu talep işveren taıafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılınaz. Bu fikra
kapsamında krsmi stireli çalışmaya başlayan işçi, aynr çocü için bir datıa bu haktan
faydalanmamak tizere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi siireli çalışmaya geçen işçinin tam
zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınaıı işçinin iş södeşmesi kendiliğnden sona
erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene bunu
en az bir ay önce yazı|ıolarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması h6linde, çalışan eş kısmi
stireli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşıru doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya
miinferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaıen bu haktan faydalanır.

Kadın çalışanlar, gebe olduklannn sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadax

geçen stiıede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl
boyunca gece çalıştınlması yasaktr. Bu stirenin sonunda sağlık ve güvenlik açısındaıı sakıncalı
olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştın|maz.

Kadın işçilere bir yaşından kilçfü çocuklannr emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat

süt izni verilir. Bu siirenin hangi saatler arasında ve kaça böliinerek kullanılacağıru işçi kendisi
belirler. Ancak, |2 saatve iizeri vardiyalarda 1,5 saatlik süt izni 2 saat olarak uygulanıı.

MADDE 40_ KREŞ vE ÇOCUK BAKIM ırÜıoıÜ
Mevzuat htiktimleri uygulanır.

MADDE 4ı_ NÖBET \.E İCAPÇILIK:

İcapçı (işe gelmeksizin göreve hazır halde bulunan kişi) olarak
kaldıkları her gün için Z Gl<i) saatlik çalışmaya tekabül eden ücret ödenir.

görevlendirilmiş
İcap nöbeti aylık

olanlara
10 (on)

fazla ödenmez. İcapçılık esnasında göreve çağılanlara ilk gelişlerinde 3 (üç) saatten az olınamak iizere
saatlik mesai ücreti fazlası ile ayrıca ödenir. İcapçı olarak göreve çağırılanlara imkAnlar ölçüsiinde vasrta
temin edilir.

MADDE 42- İŞE cİnİŞ-»ÖxÜŞtıx SAĞLANMASI:
İşletrrıe kapsamına giren işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere, işyerine gelip

gitrmelerini teminen işverence belirlenen servis tahsis edilir. sürekli
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adresleri belirlenen gtizergahların ilçe sınırları dışında ka]an ve bu nedenle servis hizrnetinden
yararlananıayan işçilere, durumlarınr beyan etrıek ve servis hiznetinden yaraılanmamak koşulu
ile fiilen çalıştıHarı her gtin için 30 TLlGtln taşıt yardımı ödenir. Ortopedik engelli olup kendi
engelli arabasıyla işe gidip gelen personele bu oran ödenir.

MADDE 43_ GEÇİCİ cÖnnv YE DAİMİ cÖnrv YoLLUĞU:
Bulunduğu müallin dışrna geçici göreve, işverence tertiplenen kursa veya seminere

gönderİlen ve nakledilen işçilere, Bütçe ve Harcırah Kanunu htikiimlerine göre ödeme yapılır.
Geçici görev siiresinin değerlendirilınesinde ve yol masraflannrn hesaplanmasında mevzuat ve
bakanlık mevzuatr htikiimleri uygulanır.

MADDE 44- GtIVENLİI( cönrvıİr,ERİNİN SERTİFİIG YENiLEME ücnrcrİ,
sERTix,iKA işr,nıın nnixo ir,işxix DüzENLEMELER

e) İş bu sözleşme kapsamında güvenlik görevlisi olarak çalışan sendika üyesi işçilerin
belirli dönemlerde yenilemek zorunda olduHarı sertifikalarının ücretleri işveren taıafindan
karşılanır. Çalışma stirelerine denk gelen sertifika yenileme eğitim siireleri çalışma stiresinden
sayılır.

b) Herhangi bir zaruri sebep nedeniyle zamanında kimlik kartını yenileyemeyen işileı
kartını yenileyinceye kadar ücretsiz izinli sayılıılar. Bu siire l (bir) yıldan faz|a o|arnaz. l yıllık
stire zarfi içerisinde kimlik kartını yenileyemeyen güvenlik görevlisi hakkında mevzuat hüktımleri
uygulanır.

MADDE 45_ öDtIL
Karadeniz Teknik Üniversitesi ödül yönergesine göre işlem yapılır.

MADDE 4G Hi7.]§.[nT ZAIYIMI:
Her tam hizmet yılı için hiçbir ödemeyi etkilememek ve miiktesep hak sayılınamak kaydıyla brüt

10,00 TI-/ay kıdem za[ımı verilir. 696 sayılı KHK ile stirekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl
başlangıcı siirekli işçiliğe geçilen 02.04.20|8 taxihidir. Sözleşmenin yüı'ülük siiresinde iş yeni gireıı
işçilerin kıdem zaınmt uygulamasında, işe girdiği tarih ile takip eden 0|.lI.2022 tarihi arasındaki süre 6

(altı) ay ve datıa fazla ise tam hizrrıet sayılacak, 6 (altı) aydan az stireler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 47- BAıIKA PRoMosYoNLARI
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile banka arasında personeller adrna imzalanan promosyon

sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken her tiirlü hak sendika üyesi işçilere de aynen ödenir.
Banka Promosyon İhalesi için oluşturulacak komisyona işçi personelleri temsilen en çok üyeye

sahip Sendika tarafından belirlenecek temsilci de çağılır.

MADDE 4s-GİYİIIME ve DİNınxıım ODA§I ] ..

İşveren kadın ve erkek işçilerin giysilerini giyinebilıneleri, giysi ve eşyalarınr muhafaza
edebilıneleri ve Dinlenmeleri için her kat ve birimde ayrı ayn giyinmg ve Dinlenme odasr fnhsis eder.

EK MADDE 1_ MALİ ııÜrÜuLERE İr,İşrİx »Üzrxırcıurc:
İş bu toplu iş sözleşmesinde yer alan mali hiikiimler sözleşmedeki ücret zamlarr oranında ve

ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecekiir

GEçİCİ MADDE 2_ FARI(LARIN Ö»rcxıınsi:
Bu Toplu iş sözleşmesinin yiiriirliik başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında

ücret ve diğer, tiim ödemelere ilişkin faıklar, Kurumun bütçe imkanları göz öniine alınarak
gecikmeden ödenecektir.

Bu toplu iş sözleşmesi 48 asıl, l geçici, l ek ibaretolup
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tarihinde imzalanmıştır
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