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DDee¤¤eerrllii  aarrkkaaddaaflflllaarr,,

Aktif Üye E¤itimi, sendikam›z›n uzun y›llard›r uygulad›¤› bir e¤itim

yöntemidir. Bu e¤itime kat›lan sizler, yöntemimizi yak›ndan gözleme

ve bizzat deneme olana¤›na sahip oldunuz. Elinizde bulunan bu kitap,

kademeli ve elemeli olarak uygulanan bu e¤itim modelinin üçüncü ve

son aflamas›na kat›lmak için verilen ödevlerden oluflmaktad›r. Bu son

e¤itime, bu kitapta ödevleri bulunanlar d›fl›nda kat›lan olmad›¤›n› siz-

ler de geldi¤inizde göreceksiniz.

E¤itim Servisi'nin ödevlere büyük önem atfetmesinin temel nedeni,

kat›l›mc›lar›n disiplin al›flkanl›klar›n› gelifltirmek ve iflyerlerinde do¤-

mas› muhtemel sorunlara karfl› önceden bir duyarl›l›k oluflturmalar›-

n› sa¤lamakt›r. Sendikal sorunlar karfl›s›nda henüz hiçbir kurulda gö-

rev al›nmad›¤› halde fikir üretmenin gelecekte ne denli ifle yarar oldu-

¤u yaflayarak görülecektir.

Bu çal›flma için arkadafllar›m›zdan kendi iflyerlerinde imzalanan

toplu ifl sözleflmesindeki üç maddeyi incelemeleri istendi. Kendi bilinç

düzeylerine göre seçecekleri ve en önemli olarak sayd›klar› üç mad-

denin niçin önemli oldu¤unu, bu maddelerin olmad›¤› durumlarda ne
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gibi kay›plar›n yaflanaca¤›n› k›sa makaleler halinde yazmalar› istendi.

Ödevler incelendi¤inde görülece¤i gibi, kimi üyelerimiz gerçekten

etrafl›, ak›lc› ve yeni üye olmalar›na ra¤men ileri görüfllü fikirler geti-

rebilmifllerdir. Bu üyelerimizin varl›¤› sendikam›z için de bir umut ol-

maktad›r.

Bu ödevler, internet üzerinden PDF veya muadili bir dosya olarak

yay›nlanacak ve arkadafllar›m›za bu flekilde iletilecektir. Birer nüsha-

s› bas›l› olarak flubelere de verilecek olan bu ödevlerin gelecek toplu

sözleflmelere ›fl›k tutaca¤›na inan›yoruz.

Aktif üye adaylar›n›n getirdikleri bu önerilerin sadece yetkili icra

kurullar›nda yer alan arkadafllar›m›za de¤il, akademik çal›flma yürü-

tenlere ve sendikal hareketi tan›maya çal›flanlara da yararl› olaca¤›n›

düflünüyoruz.

Bu çal›flmaya katk› koyan tüm arkadafllar›m›za teflekkür ediyoruz.

Bu çal›flman›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan E¤itim Servisi çal›flanlar› ‹s-

mail Hakk› Kurt ile Erhan Kaplan hocalar›m›za da teflekkür ediyoruz.

Bu tür çal›flmalar›n say›s›n›n artmas› ve tüm sendikalarca benimsen-

mesi en büyük dile¤imizdir.

Sayg›lar›m›zla,

PPeettrrooll--‹‹flfl  SSeennddiikkaass››
MMeerrkkeezz  YYöönneettiimm  KKuurruulluu
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AALLPPLLAA

AADD  SSOOYYAADD ::  FFUUAATT  ÖÖZZKKAARRAA
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: AALLPPLLAA  PPLLAASSTT‹‹KK

1) ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:MADDE 10- SUÇSUZ ÇIKAR-

MALAR A)‹flveren,suçsuz ç›karmay› ancak afla¤›daki hallerde yapabilir:

1-Otomasyon,rasyonalisyon ya da kapasite daralt›lmas› sebepleri ile iflçi

azalt›lmas› hedef güden tensikata zaruret duyulmas›, 2-Hastal›k ya da

kaza sebebiyle meydana gelen geçici ifl göremezliklerin 12 aydan fazla

sürmesi ya da (12 aydan önce de olsa)iflçinin çal›flamaz duruma gelmesi,

3-Sair kanuni haller.

Tensikat:

‹flyerinde toplu ç›karmay› gerektirici iktisadi ve teknik sebeplerin vuku

bulmas› halinde,tensikat yap›lacak k›s›mda tensikata tabi tutulacak iflçi-

ler afla¤›daki s›ra ve flartlara göre tesbit olunur;

1-Gönüllü olarak ayr›lmak isteyenler,

2-S.G.K.’dan emeklilik hakk›n› kazanm›fl olanlar,

3-‹fle son girenler.

B)ihbar önelleri:

1-Suçsuz ç›karmalarda;

a)6 aydan az k›demi olanlara 2 hafta,

b)6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 4 hafta,

c)18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 6 hafta,

d)3 y›ldan fazla k›demi olanlara 9 hafta, önceden ihbarda bulunmak

flartt›r.

‹hbar süreleri içinde iflveren iflçiye her gün 2 saat ifl arama izni ve-

rir.iflçinin istemi üzerine bu ifl arama izinleri bildirim önelinin bitimine

raslat›lmak suretiyle toplu olarak verilir.
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2-‹flveren dilerse ihbar önellerine ait ücretlerini peflin ödemek sure-

tiyle iflçiye bildirim önelini beklemeksizin önelin bafllang›ç tarihinde iflten

ç›k›fl ifllemini yapabilir.

C)K›dem tazminatlar›:

Suçsuz ç›karmalarda ya da iflbu bend hükümlerine ba¤lanan sair iflten

ayr›lmalarda;her k›dem y›l› için 30 günlük ücretleri tutar›nda k›dem taz-

minat› ödenir.Ancak kanuni k›dem tazminat› tavan› afl›lmayacakt›r.

D)K›dem Tazminat› Hesab›

K›dem tazminat›na esas al›nacak ücretin hesab›nda iflçiye ödenen ç›p-

lak ücretine ilaveten iflçiye sa¤lanm›fl olan para ve para ile ölçülmesi

mümkün akdi ve kanundando¤an menfaatler de dahil edilir.iflverence ifl-

çinin hizmet akdinin ihbar önellerine ait  ücretini peflin vermek suretiyle

feshedilmesi halinde,iflçinin ifl akdinin  fesih tarihine göre bulunacak k›-

dem tazminat›na esas teflkil edecek günlük giydirilmifl brüt ücret ihbar

tazminat› olarak ödenecek ücret için de geçerlidir.

AÇIKLAMA: Günümüzde iflverenler iflçi ç›karmay› çok basit nedenler-

le kolay bi flekilde yapabiliyorlar ve de istedi¤i konumdaki iflçiyi en basit

bi  sebepten dolayl› iflten atabiliyorlar örne¤in ekonomik kriz var ve ka-

pasite daralmas›na gidiyoruz diye vede kimseye sorulmadan gönüllü var

m› emekli olan veya ifle son giren varm› diye bak›lmaks›z›n yapabiliyorlar

bu daha çok sendikas›z çal›fl›lan yerlerde oluyor bizim için sendikan›n

önemi ve iflçinin haklar›n› bilmesi kesin flartt›r.

Toplu ifl flözleflmesindeki bu maddeler iflverenin istedi¤i kifliyi kolay

yoldan iflten ç›karmas›n› zorlaflt›r›yor  vede iflçinin ifl yaflant›s›n› sürdüre-

bilmesini sa¤lamaktad›r bu nedenle bu madde benim için öncelikli vede

kesin olmas› ve her iflyerinde uygulanmas›n› istedi¤im bir maddedir..
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2) ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:MADDE 59-SOSYAL YARDIM-

LARIN SÖZLEfiMEN‹N 2. VE 3. YILLARINDAK‹ ARTIfiI:

Toplu ifl sözleflmesinde sadece 1.y›l rakamlar› ifade edilen parasal dü-

zenlemeler,sözleflmenin 2.y›l›nda TU‹K 2003=100 TEMEL Y›ll› Tüketici Fi-

yatlar›Genel endeksinin Aral›k 2011 ay›n›n ,Aral›k 2010 ay›na göre de¤i-

flim oran›nda art›r›lacakt›r.Sözleflmenin 3.y›l›nda ise TU‹K 2003=100 Te-

mel y›l› Tüketici Fiyatlar› Genel endeksinin aral›k 2012 ay›n›n, Aral›k 2011

ay›na göre de¤iflim oran›nda art›r›lacakt›r.

AÇIKLAMA: Sosyal yard›mlar›, belli bir hizmet veya ifl karfl›l›¤› olmak-

s›z›n iflçinin baz› gereksinimlerini karfl›lamaya yönelik ödemeler olarak

tan›mlayabiliriz. Sosyal yard›mlar iflçileri iflyerine ba¤lamak, ifl verimini

art›rmak, düzenli beslenmelerini sa¤lamak, ifle gidip gelmelerini kolay-

laflt›rmak gibi amaçlarla verilir,Verilen sosyal yard›m paralar›n›n da tü-

ketici endeksine oranla artmas› en az›ndan herkezce adil bi kavram ol-

du¤unu düflünüyorum  bu madde bu sebeple benim için ikinci önemli

gördü¤üm maddedir..

3) ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:ULUSAL BAYRAM VE GENEL

TAT‹L GÜNLER‹ ÖDENECEK ÜCRET:

A)Bu günlerde tatil yapt›r›larak çal›flt›r›lmayan iflçilere hiçbir ifl karfl›-

l›¤› olmaks›z›n tam günlük tatillerde tam gündelik,yar›m günlük tatiller-

de yar›m gündelik tutar›nda normal ücret ödenir.

B)bu günlerde çal›flt›r›lan iflçiler (A)f›kras›nda an›lan 1 gündeli¤e ila-

veten2 normal gündelik daha olmak üzere 3 normal gündelik  tutar›nda

ücret ödenir.

AÇIKLAMA:Ulusal bayramlarda çal›flmak iflçinin istemedi¤i ama di¤er

yandan da ald›¤› ücretin o ay kendisine yetmeyece¤ini bildi¤i için çal›fl-

mak zorunda oldu ve alaca¤› mesai ücretinin en iyi oldu¤u günlerdir.Bu
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madde sadece sendikal› olan iflyerlerine has olmamakla birlikte her ifl-

yerinde uygulanmas› gereken bi maddedir flöyleki baflka iflyerlerinde ve-

de bizim sendikal› olmadan önceki iflimizde bu günlerde çal›fl›lm›fl olup o

günlerin yerine baflka bi zaman diliminde iflverenin uygun gördü¤ü bi gün

tatil yapt›r›l›yordu veyahut kafalar›na göre ve kiflilere göre mesai ücreti

ödeniyordu ama o zamanlar belli bi mesai ücretimiz yoktu kifliye göre uy-

gulanan bi sistem vard› ama sendikal› olduktan sonra bu sorunlar orta-

dan kalkt› bu yüzden bu ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT‹L GÜNLER‹

ÖDENECEK ÜCRET maddesi benim için ve herkesin önemli gördü¤ü ka-

n›s›nda oldu¤um maddedir. 
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AADD  SSOOYYAADD ::  MMUUAAMMMMEERR  TTOOPPRRAAKK  
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: AALLPPLLAA  PPLLAASSTT‹‹KK  

1:Önemli gordugum tis madde41(MALUL‹YET ODENT‹S‹)

Öncelikle allah butun isci kardesimin meydana gelebilecek kazalar-

dan korusun varsayim birinin basina bir kaza geldi engelli bir isci olarak

kazayi geciren iscinin psikolojisini benden iyi kimse bilemez boyle bir du-

rumda isciye sakatliginin her %1 lik bolumu icin isciye 1 maas veya daha

fazla odenti yapilmalidir

2:Önemli gördü¤üm tis madde 42(Dogal felaket avansi) Bence dogal

afet insanin basina bir sefer gelir isverende isciye yapilacak yardimdan

bir sefer etkilenmesin basimdan gecen bir olay aynen soyle bir isci kar-

desim kira ve bodrum katinda oturdugundan ufak bir yagmurda evini su

basmisti perisan olmustu isveren duymadimi illaki duymustur yardim is-

verence degil gene isci kardeslerim tarafindan yapilmistir bu maddede

isverene koyacagini zannetmiyorum yapilacak yardim 5 maas olmalidir

NOT: borc degil

3:Önemli gordugum tis madde6 (‹syeri sendika temsilcileri) A)isciler

orgutlenme surecindeki sikintilari neticesinde 2821sayili kanunun degis-

mesi lazim isyerinde isci isverene gebe kalmamasi icin yeni orgutlu yer-

lerde temsilciligi sendika 1 isveren 1rer kisinin gozetiminde secim yapil-

malidir bu iscinin en dogal hakki opmalidir daha iyi sonuclar alabilmek

icin isci ikinci plana atilamaz iscinin gorusu mutlaka alinip temsilcilikler

secimle olmalidir.
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AARRTTEENNIIUUSS

AADD  SSOOYYAADD :: MMUURRAATT  KKAARRAAYYOOLL
fifiUUBBEE :: AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: AARRTTEENNIIUUSS  TTUURRKKPPEETT

1.ÖNEML‹ MADDE :

MADDE – 19 – HAFTA TAT‹L‹ VE ÜCRET‹

A) Hafta Tatili

a) Postalar halinde çal›fl›lan ifllerde üyelere çizelgelerinde gösterildi-

¤i üzere 6 gün, günde 7,5 saat çal›flt›ktan sonra izleyen 2 gün hafta tatili

kulland›r›l›r. ‹flyerlerinde alt› günlük çal›flma süresi içine rastlayan Pazar

günü çal›flan üyelerin normal ücretlerine ilave olarak,1 günlük ücretleri

tutar›nda

Pazar primi ödenir.

b) ‹flin yürütüm flartlar› icab›, 2 veya 3 posta esas›na göre çal›fl›lan ba-

z› ifllerde çizelgelerde gösterildi¤i üzere günde 7,5 saat ve 4 haftal›k dö-

nemde 3 hafta süreyle 5 gün çal›flma, 2 gün hafta tatili ve dördüncü haf-

ta 6 gün çal›flma,1 gün hafta tatili verilmesi yöntemi uygulanabilir.

c) Daimi gündüzcüler haftan›n ilk 5 gününde 8,5 saat çal›fl›p bunu iz-

leyen Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili yaparlar.

B) Hafta tatiline hak kazanma bak›m›ndan çal›fl›lmad›¤› halde çal›fl›l-

m›fl olarak kabul edilen günler flunlard›r.

a) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri,

b) ‹flbu Toplu ‹fl Sözleflmesi uyar›nca verilen bütün ücretli izinler ile bir

hafta içinde kalan ücretsiz izin günleri,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 5 güne kadar verilen istirahat günleri,

d) ‹flyerinde, meydana gelen ani hastalanma ya da sakatlanma sonu-
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cu yaln›z bir gün olarak iflyerinde ya da d›fl›nda geçen tedavi günleri ile

istirahat al›nmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’na viziteye ç›k›fl günleri.

C) Tatil Ücreti

a) Çal›flma flekillerine göre haftal›k normal çal›flma süresini tamam-

layan üyelere izleyen hafta tatili günlerinde bir ifl karfl›l›¤› olmaks›z›n üc-

retleri tam olarak, bu günlerde çal›flt›r›ld›klar› takdirde her gün için üc-

retleri tatil ücreti dahil, toplam 3 yevmiye olarak ödenir.

b) Hafta tatili günlerinin ard› ard›na iki günde çal›flan üyelere izleyen

hafta içinde bayram ve genel tatil günlerine rastlat›lmamak kayd›yla bir

gün ücretli dinlenme izni verilir. ‹zin verilmedi¤i takdirde o gün için top-

lam 3 yevmiye ödenir.

c) Hafta tatili gününde göreve ça¤r›lan üyelere, 4 saate kadar yapt›-

r›lan çal›flmalar için ( o gün için toplam ) 2 yevmiye: 4 saati aflan çal›flma-

lar için ise ( o gün için toplam ) 3 tam yevmiye ödenir.

NEDEN ÖNEML‹D‹R:

Bu maddenin önemi bence afla¤›daki nedenlerdir.

1- Sendikal› çal›flan say›s› azal›r.

2- Çal›flma saatleri artar.

3- Hafta tatili 1 güne düfler.

4- Ücretler düfler.

5- ‹fl kazas› riski artar.

6- Sosyal hayata ayr›lan süre azal›r.

7- Dinlenme ve uyku saatleri azal›r.

8- ‹flçilerin sa¤l›¤› ve psikolojileri bozulur.

9- Çok önemli bir maddedir ve her sözleflmede yer almas› gerekir.

2.ÖNEML‹ MADDE:
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MADDE – 29 – KIDEM TAZM‹NATI

A) ‹flçinin ifle bafllad›¤› tarihten itibaren ifl sözleflmesinin devam› süre-

since her geçen tam y›l için iflverence iflçiye k›rk yedi ( 47 ) günlük ücre-

ti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir. Bir y›ldan artan süreler içinde ayn›

oran üzerinden ödeme yap›l›r.

B) K›dem tazminat›n›n süre ve miktar›n›n hesaplanmas› konusunda

yasa hükümleri uygulan›r.

NEDEN ÖNEML‹D‹R:

‹flçilerin temel ve vazgeçilmez hakk›d›r. ‹flçilerin çal›flt›¤› her y›l için

ald›¤› emekli olunca kurdu¤u bir tak›m hayalleri gerçeklefltirmek için ve-

rilen bir ikramiye gibidir. K›dem Tazminat›n›n çal›flana ne gibi faydalar›

var.

1- ‹flten ç›karmalarda azda olsa engelleyici bir faktördür.

2- Emekli olunca maddi destektir.

3- ‹flten ç›kar›l›rsa, yeni bir ifl bulana kadar maddi destektir.

4- ‹flyerinde tüm kurallara uygun çal›flmay› sa¤lar, disiplinsiz çal›flma-

n›n önleyicisidir.

Vazgeçilmez önemli bir maddedir. ‹flçiler için K›dem Tazminat› kesin-

likle dokunulmamas› gereken önemli bir hakt›r. K›dem Tazminat›na do-

kundurmay›z.
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AATTAAfifi

AADD  SSOOYYAADD ::  AADDEEMM  ZZEENNGG‹‹NN
fifiUUBBEE :: MMEERRSS‹‹NN
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  AATTAAfifi

1.MADDE 12. SUÇSUZ ÇIKARILMALAR:

A)fiartlar›

‹flveren suçsuz ç›karmay›:

1.otomasyon,razyonalizyon ya da kapasite daraltmas› sebebiyle iflçi

azaltmas›n› hedef tutan tensikata zaruret duymas›.

2. hastal›k yahut kaza sebebiyle meydana gelen geçici ifl görememez-

liklerin 24 aydan  fazla sürmesi veya bu muddetten  evvel iflçinin çal›fla-

maz hale gelmesi hallerinden.

3.iflletme yarar› ve iflletme zorunlulu¤una müstenit makul sebepler

için ifl bu sözleflmede belirtilen ihbar öneriyle k›dem tazminatlar› hük-

müne uyarak yap›labilir. 2. ve 3. f›kralara göre ç›karmalar 1 ay evvelin-

den sendikaya bildirilir.

B)Tensikat s›ras›:

Yukar›daki (A) bendinin 1. f›kras› uyar›nca yap›lacak tensikatlarda ç›-

karma iflleminin afla¤›daki s›raya göre tatbik olunur.

a)gönüllü olarak ayr›lmak isteyen.

b)S.G.K. Dan emekli hakk›n› kazanm›fl olanlar.

c)‹fle son girenler.

Bir departmanda yap›lacak tensikatlarda yukardaki s›ra o departman

içinde uygulanacakt›r. ‹flyerinde genel olarak kapasite daralt›lmas› halin-

de  bu s›ra iflyerinin geneline tatbik edilecektir.
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C)‹hbar önerileri:

1.suçsuz ç›kar›lmalarda:

a)6 aydan az k›demi olanlara 7 hafat,

b)6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 10 hafta,

c)18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 15 hafta,

d)3 y›ladan 5 y›la kadar k›demi olanlara 18 hafta,

e)5 y›ldan fazla k›demi olanlara 22 hafta,

önceden ihbarda bulunmak flartt›r. ‹hbar süresi içinde iflçiye hergün

4’er saat ifl arama izni verme mecburiyetindedir. ‹flçinin talebi halinde ifl

bu arama izinleri toplu olarak verilir.

2.‹flveren ihbar önerilerine riayet eder ve bu önerilere ait ücretleri

iserse peflin ödemek suretiyle iflten ç›k›fl ifllemini yapabilir.

D)K›dem tazminatlar›:

‹fl yasas›nda belirtilen hallerde ve esaslarda ve kanuna ayk›r› olma-

mak üzere toplu sözleflmede yer alan maddelere göre ödenecek kdem

tazminat› gün say›lar›,

1.1y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara beher senesine 35 günlük ücret-

leri tutar›nda,

2.5 y›ladan 10 y›la kadar k›demi olanlara beher senesine 40 günlük üc-

retleri tutar›nda

310 y›ladan 15 y›la kadar k›demi olanlara beher senesine 45 günlük

ücretleri tutar›nda

4.15 y›ladan 20 y›la kadar k›demi olanlara beher senesine 55 günlük

ücretleri tutar›nda

5.20 y›ladan fazla k›demi olanlara beher senesine 60 günlük ücretleri

tutar›ndad›r.



14

1 AÇIKLAMA:

Sözleflmenin 12 maddesinde bulun haklar›n kolay al›nmad›¤›n› hakla-

r›n iççinin yani bizlerin kolay iflten ç›kar›lmamas› için iflvereni bir yapr›m

oldu¤unu düflünüyorum. Olumsuz oldu¤u durumlardada iflten ç›kar›ld›-

¤›nda bu haklarla ald›¤› tazminatla yeni bir ifl bulana kadar ailesini ve

kendi yaflant›s›n› zora sokmadan devam edebilecektir.

2.MADDE 38 YILLIK ‹KRAM‹YE :

‹flçilerin her sözleflme y›l›nda 4 ayl›k ücretleri tutar›nda ikramiye veri-

lir. ‹flbu ikramiyeler her y›l 31 may›s, 31 a¤ustos, 30 kas›m, 28 flubat ta-

rihlerinde ödenir.

2.AÇIKLAMA:

Her üç ayda bir tam maafl almak bütçemizi ve yaflant›m›z› bir nebze ol-

sada rahatlat›yor. Gönül isterki daha fazla olsun her üç ayda bir de¤ilde

her ay çift maafl alal›m bunun için çal›flmak ve iflçiler olarak tek yumruk

olmal›y›z ve hükümete bu gücü göstermeliyiz 1 önceli¤imizin sa¤l›kl› ça-

l›flmak karfl›l›¤›nda üceretimizi alabilmektir her birey ailesine ve kendi-

ne iyi bir yaflam ortam› sunmak için çal›flmaktad›r ve buda parayla ol-

maktad›r ikramiyelerin önemli oldu¤unu düflünüyorum.

3.MADDE 39 KIDEM TEfiV‹K P‹R‹M‹ :

A) iflçilere iflyerlerine ba¤l›l›klar›n› teflvik etme amac›yla,

5 y›ll›k k›demlerini dolduranlara 45 günlük ,

10 y›ll›k k›demlerini dolduranlara 60 günlük ,

15 y›ll›k k›demlerini dolduranlara 70 günlük ,

20 y›ll›k k›demlerini dolduranlara 90 günlük ,
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25 y›ll›k k›demlerini dolduranlara 105 günlük ,

30 y›ll›k k›demlerini dolduranlara 120 günlük ,

Normal ücretleri tutar›nda ve her k›dem kademesi için bir defaya hah-

sus olmak üzere k›dem teflvik pirimi verilir.

B) bu toplu ifl sözleflmesinin süresi içinde  yukar›daki k›dem kademe-

lerini doldurmufl olanlara k›dem pirimleri yukar›da ad› geçen k›demini

doldurduklar›  ay›n ücreti ile birlikte ödenir. K›dem süresini doldurmad›-

¤› için k›dem pirimi almaya hak kazanmaks›z›n iflinden ç›k›p da tekrar ifle

al›nm›fl iflçilerin fas›lal› çal›flma süreleri bu pirime kazanmada dikkate

al›n›r.

C) 4 y›ll›k k›dem süresini doldurduktan sonra emekliye ayr›lanlara

suçsuz ç›kartmaya tabi olanlara ve ölenlere bu k›dem teflvik pirimi k›s-

telyevm esas›na göre ödenir.

3 AÇIKLAMA:

Bizlerin iflyerine ba¤l›l›¤›n› ve bu ba¤l›l›¤›n karfl›l›nda her 5 y›lda artan

bir ödül ve emek bedeli oldu¤unu ayn› zamanda tecrübenin bize sundu-

¤u bir hak olarak görüyorum.
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BBAASSFF  TTÜÜRRKK

AADD  SSOOYYAADD :: EERRCCAANN  AALLMMAACCII
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTEEKKNNOO  KKAAUUÇÇUUKK

MADDE 31 HASTALIK ÜCRETLER‹:

A) üyenin sigortaca ön görülen hastal›¤› veya do¤umu yahut maluliyet

gibi sebeplerle devams›zl›¤› ifl akdinin feshini gerektirmez.Hastal›k süre-

si ne olursa olsun hizmet akdi rapor ibraz edildi¤i sürece devam eder.Ra-

porlu üye rapor süresince iflyerinde sözleflmenin getirdi¤i bütün haklar-

dan yararlan›r.

B) kaza veya hastal›k dolay›s›yla iflcinin 4 günden fazla istirahat alma-

s› halinde SGK ca ödenek verilmeyen ilk 2 istirahat günü için iflveren ifl-

ciye normal ücretini tam olarak öder. 

C) Kaza veya hastal›k halinde ifl görememezlik süresince iflciye toplu

sözleflmeye göre ödenmesi gereken ikramiyeler ve çal›flmaya ba¤l› ol-

mayan sosyal yard›mlar ödenir.

MADDE 34 YILLIK ‹KRAM‹YE:

‹flcilere her sözleflme y›l›nda Aral›k,Mart,Haziran ve Eylül aylar›nda

1'er ayl›k olmak üzere 4'er ayl›k ücretleri tutar›nda ikramiye verilir.‹flbu

ikramiyeler sözkonusu 3 ayl›k dönemdeki çal›flma gunleri oran›nda ta-

hakkuk ettirilerek,o ay›n ayl›k ücretleri ile birlikte ödenir.

bu 31 ve 34 maddeler aras›nda bir çeliflki var oldugunu gördum 31

maddede c bendinde çal›flmaya bagl› olmayan sosyal yard›mlar ödenir

deniliyor . 34 madde ise 3 ayl›k dönemdeki çal›flma günleri oran›ndaki

günler kadar ödenir deniliyor bu çeliflkiye son verilmes› kan›s›nday›m be-

nim icin önemli düzeltilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

MADDE 13 ÖDEMEN‹N ZAMANI VE FA‹Z‹:

A)derhal ödeme:
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Hertürlü iflten ayr›lmalarda iflcilerin iflbu toplu ifl sözlesmesi ve ilgili

kanun hükümleri uyar›nca almalar› gereken her türlü haklar› iflten ç›k›fl

ifllemini takip eden 7 gün içinde  ödenir.

B)Gecikme faizi:

iflten ayr›lmalarda ilgili iflcilerin hertürlü haklar›n›n ödenmesi (A) ben-

dinde hükümlenen ödeme süresini aflarsa iflciye gecikilen her bir gün

için k›dem tazminat›na bankalarca ödenen en yüksek mevduat faizi öde-

nir di¤er ödemeler için ise yasal faiz uygulan›r den›lmesine ragmen iflve-

ren›n vermifl old›¤u kararlar uygulan›yor 

Sözleflmede 7 gün içinde ödenir dedigi iflverence herhalde 7 taksit ve

üzeri olarak alg›lan›yor bu yuzden ç›k›fllarda nakit ödendigini daha gör-

medik iflverenin ifline geldigi gibi ödeme yap›l›yor bu önemli maddeler-

den biridir  bunu düzeltmek gerekir faizi bir kenara b›rakt›m buna hiç de-

¤inmedim hiç bir zaman uygulanmad› .
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BBAAYYEERR

AADD    SSOOYYAADD ::  MMEEHHMMEETT  ÖÖZZBBAAYY
fifiUUBBEE ::  ‹‹SSTTAANNBBUULL  11  NNOOLLUU
‹‹fifiYYEERR‹‹  :: BBAAYYEERR

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDES‹:

MADDE63 ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi EMN‹YET‹

Bizim çal›flt›¤›m›z iflyerinde iflçi sa¤›l›¤› tüzü¤ü aynen kabul edilir. ‹flye-

rimizde 1 doktor ve 1 hemflire vard›r. Dönüflümlü olarak izin kullan›rlar

‹flçi sa¤l›¤› sadece fabrika için de¤il iflin geçti¤i her yeri kapsamas› ge-

rekmektedir çünkü bir iflyerinde üreten kesim iflçidir. Do¤al olarakta ifl

kazas›na ve sa¤›l›¤›na en çok iflçi maruz kal›r.‹fl yerlerinde bu konuda sü-

rekli e¤itim ve bilgilendirme toplant›lar› yap›lmal›d›r.Bir deprem, yang›n,

sel gibi do¤al afetler içinde önlem al›nmal›d›r.

Bir itfaiye birimi, ilk yard›m birimi gibi birimler iflçilere e¤itim verile-

rek kurulmas› gerekir.Bu sadece bizim gibi fabrikalarda de¤il iflçinin ça-

l›flt›¤› her yerde olmal›d›r.Normal çal›flan bir iflçinin çal›flt›¤› koflullarda

çok önemlidir.‹fl kazas›na sebebiyet vermemesi için ifl verenin bütün ön-

lemleri  almas› gerekir.Bugün ülkemizde y›lda 64 bin ifl kazas› oluyor.Bu

kazalarda yaklafl›k 1200 kifli hayat›n› kaybediyor.Bu durum ülkemizde ifl-

çi s›n›f›na olan de¤eri gösteriyor. Avrupa’da ise bu oran bizden 5 kat da-

ha düflük… Avrupa iflçi haklar›n›n koydu¤u kurallar› ülkemizde uygulan-

mas› gerekmektedir.Ülkemizde ço¤u küçük ifl yerlerinde hala sigortas›z

iflçi çal›flt›r›lmaktad›r.Buna karfl› sürekli denetim birimi olmal›d›r. fiuan

denetleniyor mu? Hükümet yanl›s› iflyerlerinde geçifltiriliyor sadece …

Bir de ifl yerlerinde meslek hastal›klar›  vard›r . Biz ilaç ifli kolunda ol-
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du¤u için sürekli kimyasal madde ile iç içeyiz.Herhangi bir hastal›¤a ma-

ruz kalmamak için gerekli önleyici ekipman kullan›lmas› gerekir . ‹fl ye-

rimizde bu konuda çok hassas tutum sergilemektedir .Tabi ki devletin

koymufl oldu¤u kurallar çerçevesinde eskiden çal›flan a¤abey ve ablala-

r›m›z gerekli koruyucu ekipmanlar olmad›¤› için birçok kifli hormonal

meslek hastal›klar›na yakalanm›flt›r

Bunun için toplu ifl sözleflmemizin iflçi sa¤l›¤› ve ifl emniyeti maddesi

çok önem arz etmektedir

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:21 NORMAL ÇALIfiMA SAATLE-

R‹ (ÇALIfiMA SAATLER‹)

‹flyerimizde normal çal›flma süresi  günde 8,5 saattir. Haftada 5 gün

ve toplamda 42,5 saattir 

Bir iflyerinde normal çal›flma yani çal›flma saatleri neden önemlidir:

Bayer ’ de çal›flmadan önce bir atölyede çal›fl›yordum sabah 8.30 akflam

19.00 çal›flma saatleri cumartesi  yar›m gündü. Haftada 6,5 gün  çal›flan

birinin sosyal hayat› yoktur

Hafta içi saat 8.30 19 aras› çal›flan birinin akflam eve gelmesi saat

20.30/21.00’d›r. Bu saatte eve gelen birinin hayat felsefesini düflünemi-

yorum ki ben de bu hayat› daha önce yaflayan biri olarak düflünüyorum .

Ülke geneline bakt›¤›m›zda sadece fabrika alanlar›nda çal›flma saatleri

günde 8 saattir.Fabrika haricinde bu iflyerlerinde 8 saat kural› kesinlikle

uygulanmamaktad›r asl›nda devlet kendi yasalar›n› uygulatmas› gere-

kir… Haftal›k çal›flma saati yasaya göre 45 saattir bu oranda hafta içi 9

saate geliyor.Saat 8.00 de ifle bafllayan biri için 17 de paydos olmas› ge-

rekir.Bir iflçiyi sadece kendi olarak düflünmemek gerekir.çal›flan bir ba-

ba, bir efl veya bir anne olarak düflünmek gerekir. Böylelikle aile içinde

efline  ve çocu¤una ay›raca¤› zaman› insani hak  olarak verilmelidir
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Bunun içindir ki çal›flma saatlerinin önemi insan›n hayat›n› biçimlen-

dirir . Son olarak ta köleli¤e hay›r diyorum patronlar›n kölesi olmamak

içinde kitapç›¤›m›zda yer alan çal›flma saatleri maddesinin önemi çoktur 

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:21 NORMAL ÇALIfiMA SAATLE-

R‹ (ÇALIfiMA SAATLER‹)

‹flyerimizde normal çal›flma süresi  günde 8,5 saattir. Haftada 5 gün

ve toplamda 42,5 saattir 

Bir iflyerinde normal çal›flma yani çal›flma saatleri neden önemlidir:

Bayer ’ de çal›flmadan önce bir atölyede çal›fl›yordum sabah 8.30 akflam

19.00 çal›flma saatleri cumartesi yar›m gündü. Haftada 6,5 gün  çal›flan

birinin sosyal hayat› yoktur

Hafta içi saat 8.30 19 aras› çal›flan birinin akflam eve gelmesi saat

20.30/21.00’d›r. Bu saatte eve gelen birinin hayat felsefesini düflünemi-

yorum ki ben de bu hayat› daha önce yaflayan biri olarak düflünüyorum .

Ülke geneline bakt›¤›m›zda sadece fabrika alanlar›nda çal›flma saatleri

günde 8 saattir.Fabrika haricinde bu iflyerlerinde 8 saat kural› kesinlikle

uygulanmamaktad›r asl›nda devlet kendi yasalar›n› uygulatmas› gere-

kir… Haftal›k çal›flma saati yasaya göre 45 saattir bu oranda hafta içi 9

saate geliyor.Saat 8.00 de ifle bafllayan biri için 17 de paydos olmas› ge-

rekir.Bir iflçiyi sadece kendi olarak düflünmemek gerekir.çal›flan bir ba-

ba, bir efl veya bir anne olarak düflünmek gerekir. Böylelikle aile içinde

efline  ve çocu¤una ay›raca¤› zaman› insani hak  olarak verilmelidir

Bunun içindir ki çal›flma saatlerinin önemi insan›n hayat›n› biçimlen-

dirir . Son olarak ta köleli¤e hay›r diyorum patronlar›n kölesi olmamak

içinde kitapç›¤›m›zda yer alan çal›flma saatleri maddesinin önemi çoktur 
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AADD  SSOOYYAADD ::  KKEERREEMM  KKAAMM‹‹LL  UUYYSSAALL
fifiUUBBEE ::  ‹‹SSTTAANNBBUULL  11  NNOOLLUU

‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  BBAAYYEERR

Madde 2-KAPSAM:SÖZLEfiMEN‹N SÜRES‹ VE KAPSAMI

‹flbu toplu ifl sözleflmesi iflin niteli¤i ve yürütümü bak›m›ndan iflvere-

nin Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. NO:53 Ümraniye-‹stanbul ‘da

kurulu Merkez ve ba¤l› iflyerleri Davutpafla Cad. NO:24 Topkap›- ‹stanbul’

da ve Bar›fl Mahallesi Anibal Cad NO:1 Gebze-Kocaeli ‘de kurulu iflyerle-

rini ve varsa bunlara ba¤l› dinlenme, çocuk emzirme, yatakhane, yemek-

hane, y›kanma, muayene, bak›m, bedeni ve mesleki e¤itim yerlerinde ça-

l›flan ve çal›flacak olan 4857 say›l› ‹fl Yasas› ve 2821 say›l› Sendikalar Ya-

sas›n›n 2.maddesinde say›lan iflçileri kapsar.

Afla¤›da unvanlar› yaz›l› personel kapsam d›fl› b›rak›lm›flt›r.

Genel Müdür, Direktör, Müdürler, fief ve yönetici personeli,

Merkez Ofis, Bölge Müdürlükleri ve bunlara ba¤l› tüm kadrolar,

‹nsan kaynaklar›, controling ve Tedarik Zinciri birimlerinin idari per-

soneli,( ‹flyeri doktoru, Teknik Ressam, Bilgi ‹fllem, Elemanlar›, Kasa Me-

muru, Santral ve Haberleflme Memurlar›,

Kalite Güvence ve Laboratuar bölümlerindeki tüm lisans ve üzeri me-

zunu olarak çal›flanlar,

Mühendis ve Eczac›lar:

a)Üretim Bölümlerinde; üretim iflçisi olarak çal›flmakta olan Mühen-

dis ve Eczac›lar hariç olmak üzere di¤er tüm Mühendis ve Eczac›lar,

b) Di¤er bölümlerdeki tüm Mühendis ve Eczac›lar.

ÖNEM‹: Dinlenme, çocuk emzirme, yatakhane, yemekhane, y›kanma,

muayene, bak›m, bedeni ve mesleki e¤itim yerlerinde çal›flan ve çal›fla-

cak olanlar› da kapsamas› ço¤unluk olma ad›na yarar› yads›namaz. Bir-
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de kapsam d›fl› b›rak›lanlar aras›nda üretim iflçisi olarak çal›flan mühen-

dis ve eczac›lar›n hariç tutulmas› da keza ayn› oranda önem arz etmek-

tedir.

Madde 19-GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹:

Mahiyeti itibariyle daimi olan ifllerde geçici iflçi çal›flt›r›lmaz. Ancak ifl-

veren afla¤›da belirtilen hallerde süresi belirli ifl sözleflmesi ile iflçi çal›fl-

t›r›labilir.

Tutukluluk veya mahkûmiyet,

Muvazzaf askerlik,

4857 say›l› ‹fl Kanununun 31.maddesi gere¤i geçici ayr›lmalar, Uzun

süreli hastal›klar veya geçici iflgöremezlikler, Do¤um,

Sendikal görevler için uzun süreli ayr›lmalar,

Y›ll›k izinler,

‹flyeri özelindeki ifl gerekliliklerinin yerine getirilmesi ( fiyat de¤iflimi,

ihale, ihracat gibi normal üretim program›nda olmayan ola¤an d›fl› du-

rumlar veya belirli projeler veya mevsimsel dönemlerdeki üretimin kar-

fl›lanmas› hallerinde,

‹flbu belirli iflin süresi; yap›lacak iflin niteli¤ine ba¤l› olarak veya geçi-

ci ifli ortaya ç›karan yukar›daki hallerin iflbu sözleflmenin ilgili maddele-

rinde tan›mlanan süreler dikkate al›narak önceden tespit edilir ve gerek-

çeleri ile birlikte sendika temsilcili¤ine bildirir. Geçici iflçi çal›flmas› her

bir iflçi için bir sözleflme y›l›nda toplam 6 ay› geçemez.

Belirli süreli sözleflmenin süresinin dolmas›n› müteakip iflçi, daimi

kadroya al›nmas› durumunda sendika üyesi olursa iflbu sözleflme hü-

kümlerinden yararlan›r. Geçici iflçilerin ifle girifl tarihleri sendika temsil-

cili¤ine bildirilecektir.

Topkap› ve Gebze iflyerlerinde fiili üretimde hiçbir flekilde müteahhit

iflçisi çal›flt›r›lmayacakt›r.
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ÖNEM‹: Mahiyeti itibariyle daimi olan ifllerde geçici iflçi çal›flt›r›lmas›

kadro oluflmas› aç›s›ndan büyük riskler tafl›mas›n›n yan›nda, daimi per-

soneli de zor durumda b›rakarak gelece¤ini düflünmesine buda verimli

çal›flmas›n› azaltaca¤›ndan önemi büyüktür. Süresi bak›m›ndan 6 ay›

geçmemesi ve her bir sözleflme süresi içinde 1 kez olmas› da kadrolafl-

may› rahatlatmas› aç›s›ndan önemlidir.

Bu maddenin ve beklide tüm maddeler aras›nda en önemli k›sm›n›n;

Topkap› ve Gebze iflyerlerinde fiili üretimde hiçbir flekilde müteahhit ifl-

çisi çal›flt›r›lmamas› tüm sendikalar›n da en önem verdi¤i konu olmas›

aç›s›ndan önemlidir. Sendikal faaliyetlerdeki gücümüzü zay›flatan müte-

ahhit konusundan ne kadar uzaklafl›rsak hepimiz için iyi olaca¤› aflikârd›r.

Madde-36-YIPRANMA PR‹M‹ –ÜRÜN PR‹M‹:

Topkap› ‹flyeri için:

Y›pranma Primi:  Toz, draje, laklama, kaynakhane, klima, likit ve po-

mat imalat bölümlerinde ve ar›tma tesisinde fiili çal›flma saatlerine % 15

ödenir.

Gebze ‹flyeri ‹çin:

Ürün Primi: Sendikal› iflçilere fiili çal›flma süresi karfl›l›¤› olmak üze-

re normal saat ücreti üzerinden % 10 ürün primi ödenir.( Bu ödeme yal-

n›z bilfiil çal›flma süresi karfl›l›¤› ödenip, Vardiya Primi, ‹kramiye, ‹zinde

Geçen Süreler, Hastal›k vs. gibi durumlar hariç tutulacakt›r.)

ÖNEM‹: Her ne kadar Y›pranma ve Ürün primi denilse de Gebze fabri-

kam›zda bordrolar›m›z da Toz primi ad› alt›nda ödeme yap›lmas›, kav-

ramlara tak›l›nmamas› gerekse de, ileri teknolojiler kullan›lmas› ve

ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi toz yada di¤er iflçi sa¤l›¤›n› tehdit eden et-

menler iyilefltirilmifltir denilmesi ileride bizleri ve do¤al olarak sendika-

lar›m›z› zor duruma düflürebilir. Fakat her ne kadar ileri teknolojiler kul-
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lan›lsa da özellikle kimya fabrikalar›nda her ne kadar koruyucu ekipman

kullan›lsa da etkilenilmemesi imkâns›zd›r. Bu kavram konusuna fazla ta-

k›lmadan devam etmek gerekirse, özellikle saat ücreti üzerinden yüzde

al›nmas›, son zamanlarda seyyanen al›nan zam miktar› göz önüne al›nd›-

¤›nda yüzde de¤il de seyyanen dönmesi ileride saat ücretinin yüzde on-

luk diliminden büyük oranda afla¤›lara inmesi anlam› tafl›mas› aç›s›ndan

önemli görülmelidir.
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BBEETTEESSAANN

AADD  SSOOYYAADD ::  SSOONNGGÜÜLL  ÖÖZZDDEEMM‹‹RR
fifiUUBBEE ::  GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: BBEETTAASSAANN  BBAANNTT  AA..fifi..

Madde 15- ÇALIfiMA BELGES‹:

‹flten ayr›lan ya da ç›kar›lan iflçiye iflveren taraf›ndan, Yapt›¤› iflin çeflit

ve mahiyetini,

‹fle bafllay›fl ve bitifl tarihini,

Vas›flar›n›

gösteren resimli ve tasdikli bir belge verilir.

Aç›klama : ‹fl sözleflmesinin feshedilmesinde kimi zaman iflçinin ken-

di iradesi d›fl›nda iflçi kötü niyete maruz kalabilmektedir. Gerçek durumu

yans›tmayan belgeler imzalat›l›p, iflçinin haklar›n›n kaybolmas›na yol

açan ifllemler yap›labilir. Böyle durumlara karfl› iflçi çok dikkatli olmas›

gerekir. Do¤rulu¤undan emin olmad›¤› ve okunmas› zaman alan belge-

ler imzalanmamal›d›r. ‹mzaland›¤› takdirde iflçinin iyi niyeti suistimal

edilmifl ve belgeler imzalanm›flsa ve bu durum ispatlanamazsa hukuken

yap›lacak bir fley kalmam›fl demektir.

Çal›flma belgesinin içeri¤inde bulunan maddeler iflçinin iflini kolaylafl-

t›rmaktad›r. K›sa ve öz bir flekilde haz›rlanan bu belgeler gerçe¤i yans›t-

mad›¤› takdirde iflçinin iflvereni dava hakk› bulunmaktad›r. ‹flçi ald›¤›

bu belgeyi ifl görüflmelerinde referans olarak da kullanabilece¤i için

önemli bir belgedir. Bu belgenin haz›rlanmas› iflverene herhangi bir

mali yükümlülük vermemektedir. Muhasebe personeli taraf›ndan ko-

layl›kla haz›rlan›r.

Çal›flma belgesinin yan› s›ra ifl akdi feshedilirken iflveren insani göre-

vini yerine getirmek ad›na iflçinin ifl bulamamas›n› da göz önünde bulun-
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durarak, iflsizlik maafl›n› alabilecek flekilde ç›k›fl belgesini haz›rlatt›rabi-

lir. ‹flsizlik maafl›n›n ödemesini ‹fiKUR yapt›¤› için iflverene mali sorum-

luluk yüklenmemektedir. ‹flsizlik ödene¤i alma flartlar› oldukça a¤›r ve

zordur. ‹flverenler iflçilere yard›mc› olarak bu ödenekten yararlanmas›n›

sa¤layabilir.

2.Madde 20- ÖZÜRLÜ ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA:

Bu konuda 4857 say›l› yasan›n 30. Maddesi hükümleri uygulan›r.

ÖZÜRLÜ VE ESK‹ ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA ZORUNLULU⁄U (1)

‹flverenler, elli veya daha fazla iflçi çal›flt›rd›klar› özel sektör iflyerle-

rinde yüzde üç özürlü, kamu iflyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde

iki eski hükümlü iflçiyi meslek, beden ve ruhi durumlar›na uygun ifllerde

çal›flt›rmakla yükümlüdürler. Ayn› il s›n›rlar› içinde birden fazla iflyeri

bulunan iflverenin bu kapsamda çal›flt›rmakla yükümlü oldu¤u iflçi say›-

s›, toplam iflçi say›s›na göre hesaplan›r.

Bu kapsamda çal›flt›r›lacak iflçi say›s›n›n tespitinde belirli ve belirsiz

süreli ifl sözleflmesine göre çal›flt›r›lan iflçiler esas al›n›r. K›smi süreli ifl

sözleflmesine göre çal›flanlar, çal›flma süreleri dikkate al›narak tam sü-

reli çal›flmaya dönüfltürülür. Oran›n hesaplanmas›nda yar›ma kadar ke-

sirler dikkate al›nmaz, yar›m ve daha fazla olanlar tama dönüfltürülür.

‹flyerinin iflçisi iken sakatlananlara öncelik tan›n›r.

‹flverenler çal›flt›rmakla yükümlü olduklar› iflçileri Türkiye ‹fl Kurumu

arac›l›¤› ile sa¤larlar. Bu kapsamda çal›flt›r›lacak iflçilerin nitelikleri,

hangi ifllerde çal›flt›r›labilecekleri, bunlar›n iflyerlerinde genel hükümler

d›fl›nda ba¤l› olacaklar› özel çal›flma ile mesle¤e yöneltilmeleri, mesleki

yönden iflverence nas›l ifle al›nacaklar›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.



27

Yer alt› ve su alt› ifllerinde özürlü iflçi çal›flt›r›lamaz ve yukar›daki hü-

kümler uyar›nca iflyerlerindeki iflçi say›s›n›n tespitinde yer alt› ve su alt›

ifllerinde çal›flanlar hesaba kat›lmaz. 

Bir iflyerinden malulen ayr›lmak zorunda kal›p da sonradan maluliye-

ti ortadan kalkan iflçiler eski iflyerlerinde tekrar ifle al›nmalar›n› istedik-

leri takdirde, iflveren bunlar› eski iflleri veya benzeri ifllerde bofl yer var-

sa derhal, yoksa boflalacak ilk ifle baflka isteklilere tercih ederek, o an-

daki flartlarla ifle almak zorundad›r. Aranan flartlar bulundu¤u halde ifl-

veren ifl sözleflmesi yapma yükümlülü¤ünü yerine getirmezse, ifle al›n-

ma iste¤inde bulunan eski iflçiye alt› ayl›k ücret tutar›nda tazminat öder.

Özel sektör iflverenlerince bu madde kapsam›nda çal›flt›r›lan

17/7/1964 tarihli ve 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü si-

gortal›lar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 say›l› Kanunun 14 üncü maddesin-

de belirtilen korumal› iflyerlerinde çal›flt›r›lan özürlü sigortal›lar›n, ayn›

Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde say›lan ve 78 inci maddesiyle

belirlenen prime esas kazanç alt s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta pri-

mine ait iflveren hisselerinin tamam›, kontenjan fazlas› özürlü çal›flt›ran,

yükümlü olmad›klar› halde özürlü çal›flt›ran iflverenlerin bu flekilde ça-

l›flt›rd›klar› her bir özürlü için prime esas kazanç alt s›n›r› üzerinden he-

saplanan sigorta primine ait iflveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece

karfl›lan›r. ‹flveren hissesine ait primlerin Hazinece karfl›lanabilmesi için

iflverenlerin çal›flt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak 506 say›l› Kanun uya-

r›nca ayl›k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Gü-

venlik Kurumuna verilmesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta primle-

rinin sigortal› hissesine isabet eden tutar› ile Hazinece karfl›lanmayan ifl-

veren hissesine ait tutar›n ödenmifl olmas› flartt›r. Bu f›kraya göre iflve-

ren taraf›ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazi-

nece Sosyal Güvenlik Kurumuna yap›lacak ödemenin gecikmesinden
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kaynaklanan gecikme zamm›, iflverenden tahsil edilir. Hazinece karfl›la-

nan prim tutarlar› gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar›nda gider veya

maliyet unsuru olarak dikkate al›nmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10

md.) Bu f›krada düzenlenen teflvik, kamu idareleri hariç 506 say›l› Kanun

kapsam›ndaki sigortal›lara iliflkin matrah ve oranlar üzerinden olmak

üzere, 506 say›l› Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsam›ndaki sand›kla-

r›n statülerine tabi personeli için de uygulan›r. Bu f›kran›n uygulanmas›-

na iliflkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl›¤› ve Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan müfltereken belirlenir. (2)

Bu maddeye ayk›r›l›k hallerinde 101 inci madde uyar›nca tahsil edile-

cek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki e¤itim ve mesleki

rehabilitasyonu, kendi iflini kurmalar›, özürlünün ifl bulmas›n› sa¤laya-

cak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullan›l›r. Tahsil edilen ce-

zalar›n kullan›m›na iliflkin hususlar, Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü-

¤ünün koordinatörlü¤ünde, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›fl-

ma Genel Müdürlü¤ü, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve

Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü, Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›, Adalet Bakan-

l›¤› Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü ve Türkiye Sakatlar Konfede-

rasyonu ile en çok iflçi ve iflvereni temsil eden üst kurulufllar›n birer tem-

silcilerinden oluflan komisyon taraf›ndan karara ba¤lan›r. Komisyonun

çal›flma usul ve esaslar› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ç›kar›-

lacak yönetmelikle düzenlenir.

Aç›klama: Yap›lan araflt›rmalara göre sekiz milyon civar›nda özürlü

vatandafl›m›z bulunmaktad›r. Toplam nüfusa oran› ise yaklafl›k olarak

%12’dir. Özürlü vatandafllar›m›z› topluma kazand›rmak için meslek e¤i-

timi ve ifl kurmalar› gibi konularda bilgilendirilmesi e¤itimlere kat›lmas›

sa¤lanabilir. Özel iflyerlerinde yüzde üç olan özürlü çal›flt›rma oran›, yüz-

de dörde ç›kart›lmal›d›r.
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Özürlü iflçi istihdam›n› artt›rmak için ceza uygulamas›na ek teflvik edi-

ci politikalar da eklenebilir. Yap›lan araflt›rmalara göre Türkiye’de zorun-

lu tutma ve cezaland›rma iflletmelerin %98’ini kapsamamaktad›r. Bu ne-

denden dolay› özürlü çal›flt›rma politikas› baflar›s›z olmaktad›r. Özürlü

istihdam›n›n önündeki engel asl›nda iflletmeler de¤il Türkiye’deki yap›sal

sorunlard›r. Özürlülerin e¤itimine yeterince önem verilmedi¤inden oku-

yamayan vatandafllar›m›z vard›r. E¤itimin yetersiz olmas› iflverenler aç›-

s›ndan da iflletmelere bir yük gibi görünmektedir. Özürlü istihdam›n› art-

t›rmak için vatandafllar›m›z›n temel ve mesleki e¤itimin önündeki engel-

ler kald›r›lmal›d›r. Yasa elli veya daha fazla iflçi s›n›r› koydu¤u için istih-

dam alan› da daralmaktad›r.

‹fle ve sektöre  uygun özürlü bulam›yoruz

Vas›fl›/ mesleki e¤itimli özürlü bulam›yoruz

Çal›flma isteksizli¤i

Verimli olam›yorlar

Ulafl›m sorunu oluyor

‹fl-Kur’dan destek alam›yoruz

Toplumsal önyarg›ya maruz kal›yor

‹fl güvenli¤i sorunlar› oluyor vs.

gibi bahanelerle iflveren ifle almak istemiyor.

“Herkes birer potansiyel özürlü aday›d›r.” Sözünden yola ç›karak iflve-

renlerinde duyarl›l›k seviyesini artt›rmak için birçok ad›mlar at›lmal›d›r.

Madde 53- ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹:

‹flveren, ‹fl Kanununa ek ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetmeli¤ine uyma-

y› kabul eder.

‹flyerinde Yönetmelik hükümlerine göre bir doktor bulundurulur. ‹flye-

rindeki Sa¤l›k birimi ve görevlileri ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulan›r.

‹flyerinde vuku bulan acil vakalar ve ifl kazalar› için, iflverenin anlafl-

mal› oldu¤u özel ambulans ile derhal sa¤l›k tesislerine nakli sa¤lan›r.
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Aç›klama: Dünyada ve ülkemizde geliflen sanayi ve teknolojiyle ifl sa-

halar› da genifllemektedir. ‹flçilerin sa¤l›¤› ve güvenli¤i fazla önemsen-

meyip hep arka planda kalmaktad›r. Önemsenmeyen bu sorun ifl verimi-

ni düflürdü¤ünden ve iflyerinde tehlikelre sebep oldu¤undan önem ka-

zanmaya bafllam›flt›r.

‹flçi sa¤l›¤›n› sadece hastal›k ve sakatl›k olarak görmek eksik ve yan-

l›flt›r. Ruhsal ve sosyal yönden de sa¤l›k göz önünde bulundurulmal›d›r.

Çal›flma saati fazla olan iflçiler daha fazla y›pran›p ruhsal çöküntüye

u¤ramaktad›r. ‹flçinin ruh hali ne kadar iyiyse çal›flma performans› da

o kadar yüksektir. ‹flyerinde iflyeri doktorunun yan›nda psikolog dokto-

runda bulunmas› ve ayda bir ya da iki kez iflçileri muayene etmesi sa¤-

lanmal›d›r.

Süreki kapal› ortamlarda çal›flan içilerde kal›c› ve geçici hastal›klar

meydana gelmektedir. S›k s›k bafl a¤r›s›, dikkat eksikli¤i, nefes almada

zorluk, burun t›kan›kl›¤›/akmas›, sürekli yorgunluk hissi vb. Rahats›zl›k-

lar artmaktad›r. Bu rahats›zl›klar›n önüne geçebilmek için gerekli ön-

lemler al›nmal›d›r.

Temiz havan›n bulunulan ortama raharça girifli ve dolafl›m› sa¤lanabilir

Çal›fl›lan ortam›n kuru ve temiz olmas›na ve nem oran›na dikkat edil-

melidir

Çal›flanlar bolca su içmeye al›flt›r›lmal›d›r

Klimalar bilinçli bir flekilde kullan›lmal›d›r. Aksi takdirde solunum yo-

lu rahats›zl›¤› kaç›n›lmaz bir son olur.

‹flçi sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine iflveren daha fazla önem gösterip belirli

zamanlarda e¤itimler düzenlemeli ve iflçiyi daha fazla bilgilendirmelidir.

Y›lda iki kez yap›lan sa¤l›k taramalar› üçe ç›kart›lmal›d›r.
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BBOOTTAAfifi

AADD        SSOOYYAADD ::    AAHHMMEETT    AAYYDDOO⁄⁄DDUU
fifiUUBBEE  ::  AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹    :: BBOOTTAAfifi      DDÖÖRRTTYYOOLL

1 T‹S MADDE  -14  KIDEM TAZM‹NATI

‹fl yasas›nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslarca ödenen k›-

dem tazminat› gün say›s›,               

1-5 Y›l k›demi olanlara 45,

5-10 Y›l k›demi olanlara 55,

10-15  Y›l k›demi olanlara 65,

15-15 y›ldan fazla k›demi olanlara  72  gündür.

21.04.1988 tarihinden itibaren ifle yeni girenlere yasa hükümleri uygu-

lan›r.

AÇIKLAMA:  K›dem tazminat› ile aileme bar›nabilece¤im bir ev al›r›m.

Yoksa bu günün flartlar›nda ald›¤›m›z maaflla b›rak birikim yapmay›

masraflar›m›z› bile zor karfl›l›yoruz.

2 T‹S MADDE  - 23   FAZLA SAATLERDE ÇALIfiMA: h  bendi:

Yapt›r›lacak genel tatil , hafta tatili çal›flmas› ve fazla çal›flma yerine

izin veya istirahat verilemez.     Fazla  çal›flma ücretleri ay›n 25’ine kadar

yapm›fl olanlara o ay›n ücretleri ile,o ay›n 25’inden sonra yapanlara gele-

cek ay›n ücreti ile ödenir. Y›l içinde yapt›r›lacak fazla çal›flma miktar› ne

oloursa olsun,ücretleri tediye edilir.

AÇIKLAMA : ‹flveren e¤er kötü niyetli olursa bizi keyfine göre çal›flt›-

r›r, fazla mesai ücreti vermek yerine ifl olmad›¤› günlerde git dinlen der.
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3 T‹S MADDE  -  23 FAZLA SAATLERDE ÇALIfiMA : f bendi :

‹flçiler normal çal›flma saatleri  d›fl›nda iflyeri haricindeki  bir yerden

veya evlerinden ifle ça¤r›ld›klar› takdirde (3) saatten az çal›flsalar dahi

asgari(3) saatlik çal›flma ücretine hak kazan›rlar.

AÇIKLAMA : E¤er bu madde olmasayd› iflveren uzun süreli bir ar›za-

da olsa, bizleri s›rayla 2 fler saat gibi k›sa aral›klarla de¤ifltirerek çal›flt›-

r›r, hiçbir ücret ödemezdi.
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AADD  SSOOYYAADD :: BBEEKK‹‹RR  VVUURRAALL
fifiUUBBEE :: AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: BBOOTTAAfifi  PPEETTRROOLL  ‹‹fifiLLEETTMMEELLEERR‹‹  

BBÖÖLLGGEE  MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜ⁄⁄ÜÜ

MADDE 8: ‹Ç TRANSFER

‹fl veren, personelini gelifltirmek ve ilerletmede bir teflvik unsuru ola-

rak (Münhal kadronun 4 y›l ve üstü ö¤renimi bitirmifl olanlara doldurul-

mas› veya sekreterlik kadrosu hariç) üst bofl kadrolar›, ifl yerinde görev-

li, tahsil, ehliyet ve k›dem yönünden ve bu mevkie hak kazanm›fl kimse-

lerin doldurulmas› esas›n› kabul etmifltir.

Botafl Petrol iflletmeleri Bölge Müdürlü¤ünde T‹S( Toplu ‹fl sözleflme-

mizin) bu

8. maddesinde aç›kça belirtmifl olmas›na ra¤men üst yönetim tara-

f›ndan tam anlam›yla bir vurdum duymazl›k söz konusudur. Yani iflveren

kendi bünyesinde çal›flan iflçisinin sahip oldu¤u gerek 2 y›ll›k meslek

yüksek okulu diplomas›n› gerekse 4 y›ll›k fakülte diplomas›n› tam anla-

m›yla görmezden gelmesi biz iflçileri çileden ç›karmaktad›r.

Ben dahil bir çok arkadafl›m›z›n sahip oldu¤u bu diplomalar varken

Botafl bizlere s›rt›n› dönüp ‘–ben diplomay› tan›mam ben bildi¤imi yapa-

r›m’, diploma de¤il önemli olan›n ülkemizin gerçe¤i olan torpil kavram›

yine ve bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarpmaktad›r.

Kamuda 657’ye tabi memur kesiminde çal›flanlar için mezun olunan

fakülte diplomas› tam olarak geçerli olmas›na ra¤men Botafl’ da iflçi

kadrosuyla teknisyen olarak çal›flanlar 4 y›ll›k fakülte diplomas›n› kuru-

ma sundu¤unda kurum %12 lise ö¤renim tazminat›n› %15’e ç›kart›yor.

Buda 1350TL bürüt ücrette yaklafl›k olarak 50 TL gibi komik ve anlafl›l-

mas› zor bir rakama tekabül ediyor.
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Botafl’ta yap›lan halihaz›rda ki bu haks›zl›¤›n bir an önce giderilmesi

gerekmektedir.

MADDE 22: FAZLA SAATLERDE ÇALIfiMA

Botafl petrol iflletmeleri bölge müdürlü¤ünde yaklafl›k olarak 5 y›ld›r

çal›flmaktay›m. Bu süreç itibariyle ve her iki y›lda bir yenilenen ( T‹S) Top-

lu ‹fl Sözleflmemize ra¤men ayl›k 30 saat veya 2,5 HTÇ (hafta sonu çal›fl-

mas›) den fazla mesai alam›yoruz. Bu saatlerden fazla çal›flmam›z halin-

de ifl veren taraf›ndan çal›flma saatlerimiz karfl›l›¤› olan para miktar› ve-

rilmedi¤i gibi isteme durumumuzda –git mahkemeye ver.! Gibi söylemle

karfl›lafl›yoruz.

Bizler yeni giren personeller olarak mahkemeye verme cesaretini

aç›k söylemek gerekirse gösteremiyoruz ama emekli olan çal›flma arka-

dafllar›m›z bu olay› mahkemeye tafl›d›¤› zaman kazan›yorlar. Bu durum-

da ve hali haz›rda yine çal›fl›p ta ücretini alamad›¤›m›z HTÇ (hafta sonu

çal›flmas›) ben dahil olmak kayd›yla birçok çal›flma arkadafllar›m›z›n bu-

lunmakta.

Botafl’›n kurumsal kimli¤ini düflünürsek bu ve benzeri olaylar›n ne ka-

dar yak›fl›ks›z oldu¤unu söylemeye san›r›m gerek yoktur. Y›ll›k cirosunun

10 milyar TL oldu¤unu düflünürsek iflçisine emekçisine verece¤i üç befl

kurufl ücreti çok görmesi gerçekten gülünç bir olay olsa gerek.

Biz Botafl iflçileri olarak bu konuyu gere¤inden fazla önemsiyoruz. Bu

gün görevimiz gere¤i Adana dan 500km uzakl›ktaki fi›rnak-Silopi ilçesine

bak›ma gitti¤imizde Pazartesi yola ç›k›p Cuma günü tekrar dönüyoruz,

hafta sonu adana da kal›p tekrar pazartesi yola ç›kmak suretiyle Cuma

günü dönüyoruz. Yani ifl veren iki hafta sonu çal›flmas›n› vermemek için

bu yola bafl vuruyor.

Fazla saatlerde çal›flma olay› Botafl Petrol ‹flletmeleri Bölge Müdürlü-

¤ünde oldukça s›k›nt›l› durumda ve y›llard›r bu sorun devam etmektedir.
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Bu sorunun çözülmesi hem iflçi aç›s›ndan hem de ifl bar›fl› bak›m›ndan

gerekli görmekteyiz.

MADDE 57- ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹

Avrupa Birli¤i’ndeki birçok küçük iflletme fark etmifltir ki, sa¤l›k ve

güvenlik konular›n› iflyerinin kalbi olarak ele almak, iflverenlerin ve çal›-

flanlar›n hem kendileri hem de müflteriler için daha iyi sonuçlar elde et-

melerine yard›mc› olmaktad›r. Sa¤l›kl› bir iflyerine sahip olmak, baflar›l›

bir flirketin kalite yönetimi gündemindeki esaslardan biridir.

Ülkemizde ise ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ad›na at›lan ad›mlar henüz birkaç

y›ll›k geçmifli oldu¤undan kuruluflumuz olan Botafl

Petrol ‹flletmeleri Bölge Müdürlü¤ünde uygulamalar bak›m›ndan bel-

li bafll› birkaç aksakl›klar görülmektedir. Bu aksakl›klar asl›nda baflta ifl-

çilerin can ve mal güvenli¤ini

tehlikeye atmakla beraber proses güvenli¤ini de tehlikeye sokmakta-

d›r. Petrol ‹flletmeleri Bölge Müdürlü¤ünde ise prosesten çok petrol ta-

fl›mac›l›¤› söz konusu oldu¤undan iletim faaliyetleri s›ras›nda sorunlar

bafl göstermektedir.

Biliyoruz ki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin 3 ana temeli vard›r. Birincisi ‹fl

veren, ikincisi ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uzman›, üçüncüsü ise iflçilerdir. Ve

bu üç temel unsurun birleflmesiyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤in kurulu oluflur.

Burada iflçiler olarak bizler yasa gere¤i aram›zdan aç›k oylama usulü ile

bir kifliyi bu kurula seçmemiz gerekirken mevcut bulundu¤umuz kurum-

da bundan söz etmek mümkün de¤il. Bu kurulda iflçi s›n›f›n› temsil eden

kifli oldu¤unu da zannetmiyoruz. Bunun sonucunda ise tepeden inme

dikta yöntemiyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ad›na ezbere yapt›r›lan güvenlik

tedbirleri olmakta. Yani iflçi olarak bizler ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ne ifle ya-

rar oldu¤unu yaln›zca yapmak gerekti¤i için yap›lmas› oldu¤unu bilmek-

teyiz.
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Botafl kurumunun bu ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda oluflturulan ve

ayl›k olarak 1 kez toplanan kurulda biz iflçilerinde söz hakk› olmas› ge-

rekti¤ini, kurulda al›nan kararlarda iflçilerin görüflünün de olmas› gerek-

ti¤ini savunuyoruz.
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AADD  SSOOYYAADD ::  HH‹‹KKMMEETT  TTEEMM‹‹ZZGGÜÜLL
fifiUUBBEE :: AANNKKAARRAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  BBOOTTAAfifi  GGNN..  MMÜÜDD..

MADDE  31- FAZLA ÇALIfiMA ÜCRET‹

a)‹fl günlerinde yap›lan fazla çal›flmalar karfl›l›¤› normal ücretin fazla

çal›flma süresine isabet eden k›sm›  %100 fazlas›yla ödenir.

b)‹flyeri d›fl›nda harc›raha müstehak bir yerde yap›lan fazla çal›flmalar

tevsik edilmek flart›yla iflbu madde hükmüne tabidir.

c)Ulusal bayram,genel tatil ve hafta tatili günlerinde yap›lan 8 saatin

üzerindeki  fazla  çal›flmalara isabet eden mesai karfl›l›¤›nda iflçiye ç›p-

lak yevmiyesi %100 fazlas›yla ödenir.

AÇIKLAMA.

Zor flartlarda  çal›fl›p eme¤inin karfl›l›¤›n› alamayan iflçiler bir nebze-

de olsa  fazla mesai yaparak bütçelerine katk› sa¤lamaktad›rlar bu güzel

bir fley.

MADDE 9: NAK‹L

‹flin gere¤i olarak iflveren, bir ifl yerinden di¤er bir ifl yerine iflçileri

mesle¤ine uygun ve ya benzer bir ifle nakil edebilir

‹flçilerin  ayn› ifl verene ba¤l›  ve belediye hudutlar› d›fl›ndaki iflyerine

daimi olarak nakledilebilmeleri  iflçinin r›zas›na ba¤l›d›r. Nakle r›za gös-

termeyen iflçiye k›dem tazminat› ödenir.

AÇIKLAMA:

Bizi korumak ad›na konulan bir madde ama bence eksik  asl›nda iflçi-

nin r›zas› olmadan nakil yap›lmamas› laz›m.
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MADDE 15:‹flçinin ölümü veya maluliyeti halinde ‹fl yasas›na ve toplu

ifl sözleflmesinin hükümlerine göre hak etti¤i tazminatlar› varislerine ve-

ya kendisine ödenir.

AÇIKLAMA:

‹flimiz icab› bafl›m›za istenmeyen kaza gelebilir bu durumlarda bize ve

geride kalanlara destek olmas› aç›s›ndan çokk iyi bir madde.
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AADD    SSOOYYAADD ::  HHAALLUUKK  BBEEYYRR‹‹BBEEYY
fifiUUBBEE ::  AANNKKAARRAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  BBOOTTAAfifi

1.MADDE 18 – SUÇSUZ ÇIKARMALAR, TOPLU ‹fiTEN ÇIKARMA VE ‹fi

GÜVENCES‹:

A. Toplu ‹flten Ç›karma ve ‹fl Güvencesi:

Bu konuda mevzuat hükümleri uygulan›r.

B. Münferit ‹flten Ç›karmalar:

‹fl Kanununa göre iflten ç›karma, iflveren ifl kanunu hükümlerine göre

akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›karmadan evvel bu sözleflmede kabul edilen

ihbar önerilerini, k›dem tazminat›n› ödemekle mükelleftir.

C. Hastal›k Sebebiyle Suçsuz Ç›karma:

Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen ifl görmezlik hallerinde

iflçiye Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen geçici ifl görmezlik ödene¤inin

kesildi¤i tarihten itibaren iflverenin iflçinin hizmet akdini fesih hakk› do-

¤ar. Bu f›kraya göre yap›lan fesihlerde iflçiye ihbar önelleri hariç bu top-

lu ifl sözleflmesine göre k›dem tazminat› ödenir.

D. ‹hbar Önelleri:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta,

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta,

3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta,

5 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 18 hafta,

10 y›ldan fazla k›demi olanlara 19 hafta,

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r. ‹hbar süreleri içinde iflçilere her

gün 4’er saat ifl arama izni verilmesi mecburidir.

01.07.2001 tarihinden sonra ifle girenlere yasa hükümleri uygulan›r.
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AÇIKLAMA:

Bu konuda uygulanan mevzuat hükümleri madde de aç›kça belirtilme-

mifl. Madde tamamen kurumun insiyatifine b›rak›lm›flt›r. Ayr›ca madde

de yer alan münferit iflten ç›karmalar ifl kanununa göre iflten ç›karma, ifl-

veren ifl kanunu hükümlerine göre akdini fes etti¤i iflçinin bu ç›karmadan

evvel ihbar önellerini, k›dem tazminat›n› ödemekle yükümlüdür.

Bu madde de yer alan ihbar önelleri örne¤in, alt› aydan az k›demi

olanlara 4 hafta, 4 hafta yerine 1 y›l. Art› ödenen tazminat›n, k›dem tavan

fark› gözetmeksizin ödenmesi gerekir.

Bay çal›flan bir iflçinin ald›¤› maafl 2 kat›n› tazminat olarak al›rsa ifl bu-

lana kadar hem ailesine hem de kendine daha yararl› olacakt›r. Ayr›ca bu

ödenekler aylara bölünebilir.

2.MADDE 39 – ‹KRAM‹YELER:

A.‹LAVE TED‹YE:

‹flçilerin 6772 say›l› Yasa Hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun tes-

pit etti¤i tarihler de ve miktarda ilave tediye ödenir.

AKD‹ ‹KRAM‹YE:

‹flçiler her sözleflme y›l›nda 30 günlük ç›plak ayl›k ücretleri tutar›nda

iki ikramiye ödenir.

Akdi ikramiyeler 15 Ocak ve 15 Temmuz aylar›nda ödenir.

‹kramiyelerin ödenmesinde k›stelyevm usulü uygulan›r ve ücretsiz

izin günleri hesaba kat›lmaz.

AÇIKLAMA:

‹flçilerin 6772 say›l› Yasa Hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun tes-

pit etti¤i tarihlerde ve miktarda ilave tediye ödenir. ‹kramiyeler kesintisiz

ve tam olarak vergisiz olarak ödenmesi. Konuya ilave edilirse biz çal›flan-

lar için daha yararl› olur.
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3.MADDE 45 – DO⁄UM YARDIMI:

‹flyerinde çal›flan iflçilerden çocuk ölü de do¤sa durumu teflvik etmek

kayd›yla sözleflmenin 1. Y›l 1. Alt› ay›nda çocu¤u do¤anlara 41,87-TL, 1.

Y›l 2. Alt› ay›nda çocu¤u do¤anlara 43,54-TL do¤um yard›m› yap›l›r.

Bu ödeme, sözleflmenin 2. Y›l›n›n 1. Ve 2. Alt› aylarda ücret zamm› ora-

n›nda ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›lacak ve do¤um olay›n›n

oldu¤u sözleflme dilimine tekabül eden tutar üzerinden ödenecektir.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr’a kadar olan kesirler dikkate

al›nmaz. Yar›m kr ve üzeri kesirler bir kr’a tamamlan›r. Bu bat›nda bir-

den fazla çocu¤u do¤du¤u takdirde bu yard›m, her çocuk için yap›l›r.

Efllerden her ikisi de ayn› iflverenin emri alt›nda çal›flmakta ise iflbu

yard›m sadece anneye ödenir.

AÇIKLAMA:

‹flyerinde çal›flan iflçilerden çocuk ölü de do¤sa durumu teflvik etmek

kayd›yla sözleflmenin 1. Y›l 1. Alt› ay›nda çocu¤u do¤anlara 41,87-TL, 1.

Y›l 2. Alt› ay›nda çocu¤u do¤anlara 43,54-TL do¤um yard›m› yap›l›r. Mad-

de de yer alan yard›mlar çok komik rakamlard›r. Bu maddenin tüm mad-

delere oranla bir an önce düzeltilmesi ve bu yard›mlar›n art›r›lmas› ko-

nusunda kurumsal çal›flmalar bafllat›lmas› ve bu yard›mlardan bir T.C.

Vatandafl› olarak en iyi flekilde yararlanmak istiyorum.
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AADD  SSOOYYAADD ::  EERRKK‹‹NN  UUZZUUNN
fifiUUBBEE ::  AANNKKAARRAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  BBOOTTAAfifi

1.MADDE 10 – ‹fiYER‹ D‹S‹PL‹N KURULU:

a) Kuruluflu: ‹flyeri Disiplin Kurulu BOTAfi Genel Müdürlü¤ü, Bölge

Müdürlükleri ile Yaprac›k, Pendik ve K›rklareli iflyerlerinde iflverenin ta-

yin edece¤i 2 yetkili, Sendikan›n iflyerinde çal›flan yönetici, temsilci veya

üyesinden tayin edece¤i 2 üyeden teflekkül eder. Taraflar ayr›ca ikifler

yedek üye seçerler. Kurul baflkan› iflveren temsilcileri aras›ndan iflve-

rence atan›r.

b) Yetki ve Karar Usulü: Taraflar, bir üyeye ceza verilmesi gerekti¤ine

kani olurlarsa durumu kurul baflkan›na bildirirler.

Yukar›da belirtilen hususlarda müzakere ve karara yetkili olan kurul,

iflbu bildirimi takip eden en geç 6 iflgünü içinde baflkan›n yapaca¤› davet

üzerine ve bildirim tarihi takip eden en geç 10 iflgünü içinde baflkan›n

tespit edece¤i saatte iflverenin iflyerinde tahsis edece¤i kurul odas›nda

toplan›r. As›l üyeler (izin, hastal›k, gibi sebeplerle) bulunmad›¤› zaman-

larda yerlerine, s›raya göre yedekleri toplant›ya ça¤›r›r.

Yaz›l› ça¤r› neticesinde kurul, kat›lan üyelerin ifltiraki ile toplan›r.

Kurul belirtilen tarihte topland›¤›nda flikayet dilekçesi okunur. Deliller

incelenir.

Kurula sevk edilen iflçinin savunmas› dinlenir. Yaz›l› savunmas› al›n›r.

Komisyon üyeleri taraf›ndan gerekli sorular sorulur.

Yaz›l› tebli¤e ra¤men (en az iki gün süre olmak flart›yla) toplant›ya gel-

meyen iflçinin g›yab›nda karar verilir.

Kurul, suçlamalar› veya savunmay› dinledikten ve tahkikat tamamlan-

d›ktan sonra olay ile ilgili karara var›r. (Karar en geç tahkikat›n tamam-

lanmas›ndan itibaren 15 gün içinde verilir.)

Raportörlük taraf temsilcileri aras›nda münavebe ile yap›l›r.
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Kararlar ço¤unlukla al›n›r. Olaylar›n eflitli¤i halinde Baflkan›n oyu iki

oy say›l›r.

‹htar cezas› tekerrüre esas olmamak üzere ünite amirince verilebilir.

Cezalara esas teflkil edecek fiiller (ekli disiplin cetvelinde say›lan fiil-

ler) tahdidi mahiyette olmay›p cetvelde zikredilmeyen fiilleri iflleyenlerde

kurulca takdir edilecek cezalardan biri ile cezaland›r›labilir.

Fiilin tekerrüründe önceden verilen cezan›n bir üstü veya daha fazlas›

verilir.

Cezalar iflverenin onay› ile yürürlü¤e girer.

‹flveren (Genel Müdür, Bölge Müdür, ‹flletme Müdürü) verilen cezay›

iflçi lehine de¤ifltirebilir veya tamamen kald›r›labilir.

‹flten ç›karma cezalar› Genel Müdürlük onay› ile yürürlü¤e girer.

AÇIKLAMA:

Bir iflyerinde insanlar çal›fl›yorsa ki elbette insanlar çal›fl›yor. ‹nsan

e¤er çal›fl›yorsa elbette hata yapacakt›r. Hata yapmayan insan çal›flma-

yan insand›r. Mevcut disiplin kurulumuzun üyelerinin seçimi beni rahat-

s›z ediyor. Mutlaka ve mutlaka hata yapan veya kabahat iflleyen iflçinin

üst amiri olan kiflilerden olufluyor. Bu durumda da örnekleri çok mevcut

farkl› kararlar ç›k›yor. Bazen bu iflçinin lehine de olsa bazen den iflçinin

aleyhine oluyor. Herkim olursa olsun suç ifllediyse cezas›n› çekmeli. An-

cak adil bir flekilde yap›lmal› bu. Ayn› iflyerinden oluflacak kurulun pekte

sa¤l›kl› bir karar verece¤ini düflünmüyorum. Ya sendika üyelerinin, yada

kurul üyelerinin birinin ön ayak olup hakkaniyet çizgileri d›fl›na ç›k›labi-

lir.

Yeri geliyor savunmas› bile al›nmadan ceza verilebiliyor. Buda iflte be-

nim adam›m senin adam›n gibi mevzularla hakkaniyetten uzak kararlar

veriliyor. Oysa, bu disiplin kurulu üyeleri iflçinin kendi iflyerinden bir di-

¤er müdürlükten olmas› daha tarafs›z olaca¤› kanaatindeyim. Bu disiplin

kuruluna giren sendika iflyeri temsilcileri içinde geçerlidir. Ben bu güze-
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lim ülkemizde her zaman iltimas, torpil ve adam›m-adam›n yaklafl›mla-

r›na karfl› durmaktay›m. Ama maalesef bu konuyu da her alanda ve an-

lamda sonuna kadar kullan›yoruz. Gelecekte adaletli iltimas›n, torpilin,

kay›rman›n, kin gütmenin olmad›¤› herkesin sayg›n ve sayg›l› herkesin

sadece ifli ile meflgul oldu¤u bir iflyeri istiyorum.

Disiplin kurulu kararlar› iflveren iflveren taraf›ndan kesinlikle de¤iflti-

rilmesine müsaade edilmemesi ve kurul karar›n›n kesin ve kati olmas›

laz›m.

2.MADDE 15 – ÖLÜM VE MALUL‹YET HAL‹NDE TAZM‹NAT: ‹flçinin ölü-

mü veya maluliyeti halinde ‹fl Yasas›na ve Toplu ‹fl Sözleflmesinin hüküm-

lerine göre hak etti¤i tazminatlar› varislerine veya kendisine ödenir.

AÇIKLAMA:

Bildi¤i gibi günümüz Kanun ve Yönetmeliklerinde veya Toplu ‹fl Söz-

leflmesi maddelerinde bir iflçinin ölümü halinde verilen ücretler veya ge-

riye kalanlara tan›nan haklar tatmin edici de¤ildir. Bir insan›n gelece¤e

güvene bakmas›n› sa¤lamak çok önemlidir. ‹flçinin ölümü halinde geride

kalan efli ve çocuklar› her anlamda, yaflarken güven duyduklar› babalar›-

n›n ve annelerinin yoklu¤unda bu insanlar›n bir baflkalar›na muhtaç b›-

rakmamak laz›m. Babalar› sa¤ iken ona duyduklar› güveni devletine de

güvenmeleri laz›m. S›k›nt› çekmeyeceklerini bilmeleri gerekir. Geliflmifl

Avrupa ülkelerinde bu durumlarda geride kalanlar›n refah içinde yafla-

malar›n› sa¤lad›klar› malumlar›n›zd›r. Ancak ülkemizde bu söz konusu

de¤il. Ödedikleri tazminatlar veya sa¤lad›klar› olanaklar çok az ve yeter-

sizdir. Bu maddenin iyilefltirilip yeterli hale getirilmesi zaruridir.

‹flçinin maluliyeti halinde ise bir daha çal›flamayaca¤› ve baflka bir ge-

liri olamayaca¤› için geriye kalan hayat›n›n da refah içinde hayat›n› idame

ettirmesi gerekmektedir. Bir iflçinin maluliyeti sonras› onuru ve gururu-

nu incitmeyecek flekilde gerekli düzenlemeleri yaparak insan mutlulu-
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¤una önem verilmesi laz›m. Günümüzde iflçi ölümleri ve maluliyeti son-

ras› ço¤u kifli ma¤duriyetini ve iflyeri ile uyuflmazl›¤› için mahkemelere

gitmektedir. Buda ülkemize külfet getirmektedir. Mahkemeler sonucu

da yine istenilen bir flekilde sonuçlanmad›¤› da görülmektedir. Bunlara

meyil vermemek için gerekli olan düzenlemelerin ivedilikle yap›lmas› la-

z›m.

3.MADDE 18 – SUÇSUZ ÇIKARMALAR, TOPLU ‹fiTEN ÇIKARMA VE ‹fi

GÜVENCES‹: A. Toplu ‹flten Ç›karma ve ‹fl Güvencesi:

Bu konuda mevzuat hükümleri uygulan›r.

B. Münferit ‹flten Ç›karmalar:

‹fl Kanununa göre iflten ç›karma, iflveren ifl kanunu hükümlerine göre

akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›karmadan evvel bu sözleflmede kabul edilen

ihbar önerilerini, k›dem tazminat›n› ödemekle mükelleftir.

C. Hastal›k Sebebiyle Suçsuz Ç›karma:

Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen ifl görmezlik hallerinde

iflçiye Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen geçici ifl görmezlik ödene¤inin

kesildi¤i tarihten itibaren iflverenin iflçinin hizmet akdini fesih hakk› do-

¤ar. Bu f›kraya göre yap›lan fesihlerde iflçiye ihbar önelleri hariç bu top-

lu ifl sözleflmesine göre k›dem tazminat› ödenir.

D. ‹hbar Önelleri:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta,

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta,

3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta,

5 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 18 hafta,

10 y›ldan fazla k›demi olanlara 19 hafta,

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r. ‹hbar süreleri içinde iflçilere her

gün 4’er saat ifl arama izni verilmesi mecburidir.
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01.07.2001 tarihinden sonra ifle girenlere yasa hükümleri uygulan›r.

AÇIKLAMA:

Öncelikle bu sözleflme kitab› kesinlikle yeterli aç›klamalara sahip de-

¤il. Örne¤in “bu konuda mevzuat hükümleri uygulan›r” diyor. Bundan

birço¤umuz hiçbir fley anlam›yoruz. Zaten kanun ve yönetmelikleri de ta-

kip etmiyoruz. Eksik bilgi oluyor, bilgi kirlili¤i oluyor ve sonuçta yalan

yanl›fl bilgilerle mahkemelere kofluyoruz. ‹lgili mevzuat›nda bu kitapç›k-

ta yer almas› kendimizle ilgili konularda kendi haklar›m›z› koruma konu-

sunda daha bilinçli bir iflçi toplulu¤u olacakt›r. En az›ndan bir toplu söz-

leflme imzaland›¤›nda herkes bir kerede olsa bu kitapç›¤a aç›p bak›yor.

Ama onun haricinde kimse haklar›n›n ne oldu¤unu bile bilmiyor.

Ben, hiçbir flekilde ne olursa olsun iflten ç›kar›lmaya karfl›y›m. Ancak

kendi iste¤i do¤rultusunda iflçi iflten ayr›lmal›. Onun haricinde içten ç›-

karma olmamal›. Tabi ki, e¤er ortada bir kabahat varsa bunun da ceza-

s›z kalmamas› laz›m. Bugün ülkemizde idam yoktur. Bir iflçi iflyerinde ve-

ya baflka bir alanda kabahat iflledi¤i zaman iflten ç›kard›¤›n zaman bu ki-

flinin idam› olmuyor mu? ‹nsan can›na bilerek ve isteyerek kast eden bi-

le bir süre cezaevinde yat›p ç›kt›¤› malumlar›n›zd›r. ‹flçiyi iflten ç›karma-

sak da suç iflledi ise fazla çal›flt›ral›m, yevmiye cezas› verelim, baflka bir

ifle nakledelim, bir alt kademe ifle görevlendirelim ve mahkeme karar›

olmadan iflçiyi iflten ç›karmayal›m.

Kesinlikle bir iflçi 3 günlük di¤eri 300 günlük diye ayr›m yap›lmas›n› is-

temiyorum. Her fley hakkaniyet çerçevesinde olmas› gerekir. Bugün yar-

g› bile ayn› konulu davaya farkl› kararlar vermektedir. Bunun önüne ge-

çilmesi ve iflçi iflsiz kalmamas› laz›m. Kabahat elbette ki cezas›zda kal-

mamal›.

E¤er bir sözleflme imzalan›yorsa ki imzalan›yor ve sürelidir, bunun

baz› maddeleri de olsa Hükümet insiyatifine b›rakmamak laz›m. Bütün

maddeleri aç›klama ile yaz› alt›na al›p her iflçinin sözleflme sonuna kadar
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her maddeyi ad› gibi bilmesi gerekmektedir. Sözleflme imzaland› varsa-

yal›m, Hükümet ise sözleflmeden sonra bir maddeyi kanunlaflt›rarak de-

¤ifliklik yapt› bence bu büyük bir tezatl›kt›r. Dereyi geçerken at de¤ifltiril-

mez. Bir gün olmazsa bile bir gün mutlaka bundan zararl› ç›kaca¤›zd›r.
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AADD  SSOOYYAADD :: AAHHMMEETT  GGÜÜLLSSEEVVEERR  
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN  
‹‹fifiYYEERR‹‹  :: BBOOTTAAfifi

1.Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 57- ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE GÜ-

VENL‹⁄‹ A: ‹flçi Sa¤l›¤›: Acil hallerde hasta ve yaral›lar iflveren taraf›ndan

sa¤l›k kurulufllar›na nakledilirler. Ceyhan Bölge Müdürlü¤ü, Dörtyol ‹fl-

letme Müdürlü¤ü, Yaprac›k, Pendik, Bursa, K›rklareli, Eskiflehir Do¤al-

gaz iflyerlerinde ve Marmara Ere¤lisi(LNG Tesisi) iflyerlerinin saat süreli

çal›flmas› göz önüne al›narak meydana gelecek ifl kazalar›na an›nda mü-

dahale edebilecek, a. Ceyhan Bölge Müdürlü¤ünde 24 saat görev yapan

doktor, sa¤l›k ekibi, ve gerekli say›da vas›ta, b. Dörtyol ‹flletme Müdürlü-

¤ünde görevli doktor, sa¤l›k ekibi, ve gerkli say›da vas›ta c. Yukar›da be-

lirtilen iflyerlerinde görevli doktor, sa¤l›k ekibi, ve gerekli say›da vas›ta d.

‹flveren yukar›da ad› geçen bütün iflyerlerinde çal›flan iflçilerin ve ailele-

rin muayane olabilmesi için SGK ile gerekli iliflkileri düzenleyecektir.

e. Yeni aç›lacak iflyerinde de muadili uygulama yap›lacakt›r.

B: ‹fl Güvenli¤i:

‹flyerinde bütün iflçiler,

a. Çl›flt›klar› iflyerinde gerek kendilerinin ve gerekse arkadafllar›n›n

sa¤l›k ve hayatlar›n›n ufak ve büyük ölçüde ihlal veya tehdit edebilecek

her türlü hareketten büyük bir dikkatle sak›nmay›,

b. ‹flyerinde, ifl emniyetini bozacak ve faaliyeti aksatacak her türlü ha-

reketten kaç›nmaya ve bu türlü hareketlere mani olmaya,

c. ‹flyerindeki emniyet malzemesi, tesis ve vas›talar›n›, iyi bir halde

muhafaza etmeye, buna muktedir olmad›¤› takdirde selahiyetle en yak›n

amirine haberdar etmeye,

d. ‹fl emniyei hususunda iflverenin ifl emniyeti talimat› ve talimatna-

meleri esaslar› dahilinde hareket etmeye mecburdur.

1.Aç›klama:‹fl sa¤l›¤ ve güvenli¤i ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i; iflin yap›lmas›
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s›ras›nda iflyerindeki fiziki çevre flartlar› sebebiyle iflçilerin maruz kald›k-

lar› sa¤l›k sorunlar› ve mesleki risklerin ortadan kald›r›lmas› veya azal-

t›lmas› ile ilgilenen bilim dal›d›r. Bir kuruluflun gerçeklefltirdi¤i faaliyet-

lerden etkilenen tüm insanlar›n (çal›flanlar›n, geçici iflçilerin, alt yükleni-

ci çal›flanlar›n›n, ziyaretçilerin, müflterilerin ve iflyerindeki herhangi bir

kiflinin) sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine etki eden faktörleri ve koflullar› incele-

yen bilim dal› olarak tan›mlanmaktad›r. 1.‹flyerlerinde iflin yürütülmesi

ile ilgili olarak oluflan tehlikelerden, sa¤l›¤a zarar verebilecek flartlardan

korunmak ve daha insanî bir ifl ortam› meydana getirmek için yap›lan

metotlu çal›flmalar. 2.Genel anlamda, hem çal›flanlar› korumay› (‹fl Gü-

venli¤i), hem de bütün iflletmenin ve üretimin güvenli¤ini, yani etraftaki-

lerin ve çevrenin korunmas›n› esas alan tedbirlerin bütünüdür. 3.‹flyerin-

de çal›flan iflçilerin sa¤l›¤›n› ve ifl güvenli¤ini sa¤lamay›, bir baflka ifadey-

le, iflyerinde do¤abilecek, ifl kazas› ve meslek hastal›klar› gibi her türlü

riske karfl› gerekli tedbirleri almay›, bu husustaki flartlar› yerine getir-

meyi, bu hedefleri yerine getirmeye yard›mc› olabilecek araç-gereçlerin

noksans›z bulundurulmas›n› öngören, genelde bunlar›n uygulanmas›n-

dan iflverenin sorumlu tutuldu¤u ve/fakat iflçilerin de, öngörülen tedbir-

lerle ilgi olarak usul ve flartlara uymalar›n› isteyen bir kavramd›r. ‹flçinin

kendini güvende hissetmesi ve iflini lay›k›yla yerine getirebilmesinin ol-

mazsa olmaz kural›d›r. Çünkü iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ölçüsünde verimli

olabilir. Kendi iflyerime bakt›¤›mda yani ceyhan bölge müdürlü¤üne ba¤-

l› midyat ps4 pompa istasyonu terör sald›rlar›lar›na maruz kalm›fl k›rsal

bir alanda. Bölge müdürlü¤ümüzden her ay yeni bir ifl güvenli¤i ve sa¤l›-

¤› bilidirimi yap›l›r ama Maalesef kald›¤›m›z yerde bir hemflire bile yok.

Bu Maalesef bizim her türlü hastal›¤a aç›k old¤umuzu ve iflyerinde bir

müdahale yap›lamayca¤›n› gösterir.Allah korusun acil bir durumda en

yak›n hastane 20 dk. Malesef bu flartlarda iflte ne kadar verimli ve mutlu

oldu¤umuzu apaç›k gösterir.

2.Önemli gördü¤üm T‹S Madde No:Madde 30- NORMAL ÜCRET A.Üc-
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ret: Ücret, soyal yard›mlar, ikramiyeler, fazla çal›flma ve tatil ücretleri,

primler ve sair gibi sosyal ve ek ödemelerd›fl›ndaki akde konu ç›plak üc-

rettir.. B. Ödemenin Zaman›: Ücretlerde iflbu sözleflmeye göre yap›lacak

olan her türlü ödemeler (istisna hükümleri sakl› kalmak flart›yla) ödeme-

ye hak kazan›lan günü takip eden ilk ay›n en geç ilk üç günü içinde iflye-

rinde ve ifl saatlerinde yap›l›r. C. Yanl›fl bir hesap veya zuhul neticesi bir

iflçiye istihkak›ndan fazla veya hakk› olmayan bir paran›n ödenmesi ha-

linde ifl bu hata ve yanl›flli¤in fark›na var›ld›¤› günü takip eden aybafl›n-

dan itibaren, iflçinin de imkanlar› dikkate al›narak tahakkuk etmifl ve

edecek istihaklar›ndan yanl›fl ödenen mebla¤›n net tutar› 6 eflli taksitle

geri al›n›r.

2.Aç›klama:Ücret, yapt›klar› hizmetin karfl›l›¤› olarak çal›flanlara öde-

nen paraya denir. . ‹fl gücünün yani eme¤in karfl›l›¤› olarak ödenen para-

d›r. Ücret, eme¤in geliridir. Ücretin hangi esaslara göre hesaplanaca¤›

taraflar›n anlaflmas›na ba¤l›d›r. Zaman birimine, parça bafl›na , götürü

veya yüzde esas›na göre ücret belirlenebilir. ‹fl Kanununa göre, ücret

ödeme dönemi en fazla bir ay olarak belirlenmifltir. Asgari ücret: Asgari

ücret yönetmeli¤ine göre flöyle tan›mlanm›flt›r, ‹flçilere normal bir çal›fl-

ma günü karfl›l›¤› olarak ödenen ve iflçinin g›da, konut, giyim, ulafl›m,

sa¤l›k ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlar›n› günün fiyatlar› üzerinden asga-

ri düzeyde karfl›lamaya yetecek ücrettir.Ücret çok kapsaml› ayn› zaman-

da çok önemli bir amaçt›r. Çünkü her fleyin karfl›¤› ücrettir. ‹nsanlar ge-

çimlerini düzenini hayat›n› ücreti karfl›l›¤›nda belirler.Her fleyin bafl› üc-

rettir. Biz iflçilerin de eme¤i karfl›l›¤› ücerttir. Ücreti hakk›yla ve zama-

n›nda almas› en büyük hakk›d›r. Eme¤imizin kafl›l›¤› olan hakk› Maalesef

flu zamanda yeterince alam›yoruz. Bu bizim en çok dert yand›¤›m›z bir

sorun oldu.

3.Önemli Gödü¤üm T‹S Madde No:Madde 52- Y›ll›k Ücretli ‹zin: 1 ile 5

y›l k›demi olan 23 gün, 5 ile 10 y›l k›demi olan iflçilere 28 gün, 10 y›ldan

yukar› k›demi olan iflçilere 30 iflgünü y›ll›k ücretli izin verilir. Y›ll›k ücret-
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li izin hesab›nda cumartesi günleri ifl günü say›l›r. ‹zin süresi içinde ras-

layan hastaal›k ve istrahat günleri y›ll›k izin süresinden düflülür ve mü-

teakip y›ll›k izin süresi hastal›k halinin sona ermesindensonra devam

eder. Sözleflme ile kabul edilen hafta ve bayram tatil günlerinin izin sü-

resine rastlamas› halinde tespit edilen izin süreleri be günler kadar uza-

t›l›r.

3.Aç›klama:Y›ll›k ücretli izin; iflçilerin, dinlenmek, bedensel ve ruhsal

sa¤l›klar›n› korumalar›, motivasyonlar›n› ve ifl verimlili¤ini art›rmalar›

amac›yla kulland›r›lmaktad›r.Anayasam›z›n 53 üncü maddesinde “… din-

lenmek çal›flanlar›n hakk›d›r.”, fleklinde bir düzenleme ile çal›flan kifliler

için dinlenmenin bir hak oldu¤u anayasal güvence alt›na al›nm›flt›r.Y›ll›k

ücretli izin demek iflçinin resetlenmesi demek dinlenmesi kafas›n› rahat-

latmas› toparlamas› demek. ‹flçi bir y›l boyunca senelik izin hayalini ku-

rar genellikle bu onun için bayram demek. Bu da demek oluyor ki iflçi

eme¤ini verdikten sonra mutlaka dinlenmesi rahatlamas› gerekir. Bu sa-

dece iflçi için de¤il ayn› zamanda iflin sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önemlidir.

Çünkü iflçi bedenen ve ruhen yorgun oldu¤u zaman iflçi verimli çal›flamaz

ve ifller daha k›s›tl› yürür ama iflçi bedeni ve kafas› dinç oldu¤u zaman ifl-

te hem daha aktif olur hem de daha keyifli olur
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AADD  SSOOYYAADD ::  SSÜÜLLEEYYMMAANN  OOCCAAKK  
fifiUUBBEE ::  AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹  :: BBOOTTAAfifi  ––  DDÖÖRRTTYYOOLL

1-T‹S MADDE NO: 61 –HAF‹F  ‹fiLERE NAK‹L : a bendi: ‹flyerinde çal›fl-

makta iken ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sebebiyle SGK sa¤l›k kurulunca

hafif ifllerde çal›flabilir raporu tanzim edilmifl olanlar iflyerlerinde  du-

rumlar›na göre uygun bir ifle ,ücretlerinde azaltma yap›lmaks›z›n nakle-

dilebilirler.‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu  hafif ifllerde çal›fl›r ra-

poru alanlara durumuna uygun bir ifl verilmedi¤i takdirde,  kendisine ça-

l›flt›r›lmadan ücretlerinin verilmesine devam olunur.

AÇIKLAMA : Bu madde olmasayd› iflveren ifl kazas›ndan dolay› ma¤dur

olan çal›flan›na  az çal›fl›yorsun diye daha az ücret öderdi.Hele birazda

vicdans›zsa verim alam›yorum diyerek iflte bile atabilirdi.

2 – T‹S MADDE NO :11 -  ‹fiYER‹ D‹S‹PL‹N KURULU : a bendi KURULU-

fiU : ‹flyeri disiplin kurulu BOTAfi  Genel Müdürlü¤ü, Bölge Müdürlükleri,

‹flletme  Müdürlükleri ile Yaprac›k ,Pendik  ve K›rklareli iflyerlerinde ifl-

verenin  tayin edece¤i 2 yetkili, sendikan›n  iflyerinde çal›flan yönetici,

temsilci veya üyesinden tayin edece¤i 2 üyeden teflekkül eder. Kurul bafl-

kan› iflveren temsilcileri aras›ndan iflverence atan›r.

AÇIKLAMA : Burada insiyatif tek bafl›na diktatör gibi iflverenin eline b›-

rak›lm›yor.‹flçi gerekirse ezdirilmiyor.

3 – T‹S MADDE NO : 22 ÇALIfiMA fiARTLARI :  D bendi : ÇALIfiMA

ARALARI :

Vardiyas›z ifllerde iflin ortalama bir zaman›nda bir saatlik ö¤le dinlen-
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mesi verilir. Bu dinlenme süresi günlük normal  çal›flma süresi d›fl›nda

say›l›r. ‹flçiler bu süreyi iflyeri içinde yada d›fl›nda  geçirmekte serbesttir.

Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda iflyerinde yar›m saat ara

dinlenmesi verilir. ‹flbu dinlenme süresi çal›flma saatlerinden say›l›r.

Vardiya de¤iflimlerinde bir iflçi 16 saat geçmedikçe di¤er vardiyada ça-

l›flt›r›lamaz.

AÇIKLAMA : E¤er  bu saat ayarlamalar› olmasayd› iflveren keyfi uygu-

lamalar›yla bizi istedi¤i gibi çal›flt›r›r , hiç istirahat vermeden fele¤imizi

flafl›rtt›r›rd›.  ‹yice dinlenemedi¤imiz için bizlerde sosyal hayat›m›zda si-

nirli,agresif bir yap›ya kavuflur ,istenmeyen adam ilan edilirdik.
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AADD  SSOOYYAADD :: AAHHMMEETT    AAYYDDOO⁄⁄DDUU
fifiUUBBEE  ::  AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹    :: BBOOTTAAfifi      DDÖÖRRTTYYOOLL

1 T‹S MADDE  -14  KIDEM TAZM‹NATI

‹fl yasas›nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslarca ödenen k›dem

tazminat› gün say›s›, 1-5 Y›l k›demi olanlara 45,

5-10 Y›l k›demi olanlara 55,

10-15  Y›l k›demi olanlara 65,

15-15 y›ldan fazla k›demi olanlara  72  gündür.

21.04.1988 tarihinden itibaren ifle yeni girenlere yasa hükümleri uygu-

lan›r.

AÇIKLAMA:  K›dem tazminat› ile aileme bar›nabilece¤im bir ev al›r›m.

Yoksa bu günün flartlar›nda ald›¤›m›z maaflla b›rak birikim yapmay›

masraflar›m›z› bile zor karfl›l›yoruz.

2 T‹S MADDE  - 23   FAZLA SAATLERDE ÇALIfiMA: h  bendi: Yapt›r›la-

cak genel tatil , hafta tatili çal›flmas› ve fazla çal›flma yerine izin veya is-

tirahat verilemez.     Fazla  çal›flma ücretleri ay›n 25’ine kadar yapm›fl

olanlara o ay›n ücretleri ile,o ay›n 25’inden sonra yapanlara gelecek ay›n

ücreti ile ödenir. Y›l içinde yapt›r›lacak fazla çal›flma miktar› ne oloursa

olsun,ücretleri tediye edilir.

AÇIKLAMA : ‹flveren e¤er kötü niyetli olursa bizi keyfine göre çal›flt›-

r›r, fazla mesai ücreti vermek yerine ifl olmad›¤› günlerde git dinlen der.

3 T‹S MADDE  -  23 FAZLA SAATLERDE ÇALIfiMA : f bendi : ‹flçiler nor-

mal çal›flma saatleri  d›fl›nda iflyeri haricindeki  bir yerden veya evlerin-

den ifle ça¤r›ld›klar› takdirde (3) saatten az çal›flsalar dahi asgari(3) sa-
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atlik çal›flma ücretine hak kazan›rlar.

AÇIKLAMA : E¤er bu madde olmasayd› iflveren uzun süreli bir ar›zada

olsa, bizleri s›rayla 2 fler saat gibi k›sa aral›klarla de¤ifltirerek çal›flt›r›r,

hiçbir ücret ödemezdi.
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EETT‹‹  MMAADDEENN

AADD  SSOOYYAADD ::  MMUUSSTTAAFFAA  ÇÇAALLIIfifiKKAANN
fifiUUBBEE :: BBaanndd››rrmmaa  fifiuubbee
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: EEttii  MMaaddeenn  BBaanndd››rrmmaa  ‹‹flfllleettmmeessii

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde :39-ÜCRET ZAMMI

AÇIKLAMA:Ücret ve ifl iliflkinsin temel unsurlar›ndan biridir. ‹fl kanu-

nu ücretin ödenmesine iliflkin son derece önemli  düzenlemeler gerek-

mektedir. Enflasyon ve yaflam koflullar› çerçevesinde çal›flan ihtiyaçlar›-

n› karfl›layabilmek için sözleflme gere¤i zam talebi beklentisi içerisine

girmektedir .Hele  biz gibi ifle yeni bafllayanlar için verilen az ücret ve  ta-

van ile taban aras›ndaki uçurum do¤an maafl farklar›n›n oldu¤u bir ülke-

de bu beklenti haliyle daha da yükselir. Hükümetinde belirledi¤i eflit ifle

eflit ücret beklentisini de baz al›rsak  bu adaletsizli¤in giderilmesi için

beklentiye girmek en do¤al hakk›m›z oldu¤u kan›s›nday›m

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:  Madde:42-VARD‹YA ZAMMIVESO-

RUMLULUK ZAMMI.

AÇIKLAMA: Günümüz dünyas›nda insanlar›n zamana ve isteklere ayak

uydurmak için gece gündüz çal›fl›r hale geldiler. Bizler 24 saat esas›na

göre vardiyal› olarak çal›fl›yoruz. Gündüz ve gece vardiyalar›nda de¤iflim-

li olarak çal›flmak insan bünyesinde uyku düzeni ve do¤al ritmi bozarak

rahats›zl›klara davetiye ç›karmaktad›r. Bu da ileride telafisi mümkün

olamayacak sa¤l›k sorunlar› yaratmaktad›r. Gece vardiyas›nda çal›fl›p

gündüz dinlenebilen iflçilerin ifl d›fl›nda yapmas› gereken özel iflleri de

aksamakta, sosyal çevresi de bu yüzden zarar görmektedir. En do¤al ih-

tiyaçlar›n› bile giderememektedir. Bunca zorluk karfl›s›nda al›nan vardi-
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ya ücretleri ise çok düflük oldu¤u için iflçilerin çal›flma flevki k›r›ld›¤› gibi

üretimin kalitesi de düflmektedir. Bunun için yap›lmas› gereken vardiya

zamlar›n›n art›r›lmas›d›r.

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:  Madde:47- ÖLÜM YARDIMI.

AÇIKLAMA: ‹nsanlar›n yaflad›¤› en büyük ac›lardan birisi de en yak›n-

lar›n› kaybetmektir. Gelene¤imize göre çal›flan olan evin erke¤inin vefa-

t›ndan sonra aile büyük bir maddi ve manevi çöküntüye u¤ramaktad›r.

Manevi yönden çekilen ac› telafi edilemese de maddi yönden yaflanan bu

s›k›nt›lar giderilebilir. Al›nan ölüm yard›mlar›, çekilen bu ac›lar› bir neb-

ze olsun azaltaca¤› yerde, aksine bu düflük ödemeler ne ailenin geçimi

için yeterli olmad›¤› gibi ne de bu amaca hizmet etmemektedir. Aile re-

isinin vefat›ndan sonra yaflanan maddi krizin önlenebilmesi, aile bireyle-

rinin hayatlar›na devam edebilmesi için bu tür yard›mlar›n art›r›lmas›,

günümüz yaflam standartlar›n›n gerektirdi¤i harcamalar› karfl›lamalar›

ve bireylerin rahat yaflamalar›n› sa¤layacak miktarlara yükseltilmelidir.
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AADD  SSOOYYAADD ::TTUURRGGUUTT  DDEEMM‹‹RREERR
fifiUUBBEE ::  BBAANNDDIIRRMMAA  PPEETTRROOLL--‹‹fifi  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifi  YYEERR‹‹  ::  BBAANNDDIIRRMMAA  EETT‹‹  MMAADDEENN  ‹‹fifiLLEETTMMEELLEERR‹‹

BBOORR  VVEE  AASS‹‹TT  FFAABBRR‹‹KKAALLAARRII

T‹S Madde 40 – ‹KRAM‹YELER:

A) 6772 say›l› kanun mevzuu ikramiye , 6772 say›l› yasaya göre iflçile-

re 26 gün üzerinden ödenmekte olan ilave tediyelerin mezkür yasadaki

hükümlere uygun olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilen tarihlerde ve

iflçinin 26 günlük yevmiyesi üzerinden ödenmesini iflveren kabul eder.

B) Ek ‹kramiyeler : ‹flçilere yukar›da sözü edilen ilave tediyelerin  d›-

fl›nda olmak üzere 30 ar günlük ücretleri tutar›nda y›lda 2 ikramiye da-

ha verilir. Bu ikramiyelerden bir tanesi her y›l›n May›s ay›n›n ilk hafta-

s›nda di¤eri  de Eylül ay›n›n ilk  haftas›nda ödenir.Bu ek ikramiyelerin

tahakkuk ve tediyesi ödeme zamanlar› hariç 6772 say›l› Kanun esasla-

r›na göre yap›l›r.

Aç›klama: ‹kramiyeler bize maddi kazanç sa¤lar. Maafl›m›za y›l içinde

katk›da bulunur. Birde flu aç›dan önemli ifl yerimizin bizim eme¤imize

karfl› vermifl oldu¤u bir ödül olarak de¤erlendirebiliriz.

T‹S Madde 17- ASKERL‹K DÖNÜfiÜ

Muvazzaf askerlik görevini ifa etmek amac›yla iflten ayr›lan iflçi bu gö-

revi sonunda en geç 2 ay içerisinde yaz›l› olarak yeniden ifle dönmek ta-

lebinde bulunursa ifle al›n›r. Askerlik dönüflü ifle al›nan iflçinin ücreti ifl-

ten ayr›l›fl tarihi ile ifle girifl tarihi aras›ndaki sürede yap›lan T‹S zamlar›

iflten ayr›ld›¤› tarihteki ücretine ilave edilerek tespit edilir. Muvazzaf as-

kerlik görevini ifa etmek amac›yla silah alt›na al›nan iflçilerden en az bir

y›l k›demi olanlara iste¤i halinde k›dem tazminat› verilir.



59

Muvazzaf askerlik görevi d›fl›nda , manevra veya herhangi bir sebeple

silah alt›na al›nan ve yahut herhangi bir kanundan do¤an çal›flma ödevi

yüzünden iflinden ayr›lan iflçiye 2 ay için sadece ç›plak ücreti ödenmek

suretiyle izin verilir. ‹ki aydan sonras› için ise iflçi ücretsiz izinli say›l›r.

Görevin nihayete ermesine müteakip en geç 7 gün içinde ifline bafllama-

yan iflçi istifa etmifl say›l›r.

Aç›klama: Askerden geldi¤imde iflimin olaca¤›ndan dolay› bu madde

benim için çok önemli. Herkes askerden geldikten sonra ne ifl yapar›m

diye düflünürken benim böyle bir düflüncem olmayacak. Askere giderken

içim rahat gidece¤im. Askerlik dönüflünde iflimin olmas› gelece¤im için

güzel bir kazan›m olacakt›r. Askerdeyken bu hakk›m›n korunmas› ve ge-

riye döndü¤ümde ifle tekrar bafllayabilmem benim için büyük avantajd›r

ve çokta önemlidir.

T‹S Madde 2- SÖZLEfiMEN‹N YÜRÜRLÜLÜK SÜRES‹: Bu toplu ifl söz-

leflmesi 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 31.12.2012

tarihinde son bulmak üzere 2 y›l sürelidir.

Aç›klama: 2 y›l boyunca haklar›m›z›n korunmas› ve 2 y›l boyunca hak-

lar›m›za ve hak ettiklerimizi kaybetmemek önemlidir. Bu 2 y›ll›k süre bi-

timinde tekrar imzalanan sözleflmede yeni haklara sahip oluruz. Bu bi-

zim her y›l maddi ve manevi aç›dan geliflmemize katk› sa¤lar.

Her 2 y›lda bir ekonomimiz biraz daha düzelir. Yeni haklar sayesinde

daha rahat ifl koflullar› , daha iyi çal›flma ortam› ve saatleri bizim sa¤l›¤›-

m›z için de çok önemlidir.
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AADD  SSOOYYAADD  :: SSEEDDAATT  SSÖÖZZEERR
fifiUUBBEE :: BBAANNDDIIRRMMAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: EETT‹‹  MMAADDEENN  ‹‹fifiLLEETTMMEELLEERR‹‹

1: madde 53 : ifl kazas› sebebiyle ölen iflçinin çocu¤unun okutulmas›

bu konuda eti maden iflletmeleri mevzuat›na göre ifllem yap›l›r

Aç›klma: her ne kadar ölüm kötü bir son olsada geride b›rakt›klar›na

bir güvence olmas› benim içi önemli

2: madde 54 :ifl verenin personel için yeni aç›lacak bütün sosyal tesis-

lerden iflçiler ve aile fertleri yararlan›r

Aç›klama : sosyal tesisler iflçiler için çok önemli bir olay ayn› yerde ça-

l›flan iflçileri bir arada tutmak ad›n› . her nekadar bizim çal›flt›¤›m›z ku-

rumda pek sosyal tesislerden aktif bir flekilde yararlanmasakda .

3: madde 48: Süt yard›m› : iflçilerin çal›flt›klar› hergün için 500 gr. Süt

verilir süt verilmedi¤i hallerde iflçilere müessesenin sütü sat›n ald›¤› be-

del üzerinden ücret ödenir

Aç›klama : afl›r› derece tozlu gaz bulunan bir ortamda çal›flt›¤›m›z için

zehirlenmelere karfl› günlük tüketilmesinin faydal› olaca¤›n› düflündü-

¤üm bir fley para verip al›nmak zor gelir herkeze ama iflveren taraf›ndan

verildi¤i zaman tüketim oluyor
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AADD  SSOOYYAADD ::  SSAAMM‹‹  YYEEfifi‹‹LL
fifiUUBBEE ::  BBAANNDDIIRRMMAA

‹‹fifiYYEERR‹‹ :: EETT‹‹MMAADDEENN  ‹‹fifi.. BBAANNDDIIRRMMAA  BBOORR  VVEE  
AASS‹‹TT  FFAABBRR‹‹KKAALLAARRII

1T.‹.S. Madde 17: (Askerlik Dönüflü)

1.Askerlik bir vatan borcudur bizler için Ülkeye hizmet vard›r için-

de,refah huzur için flartt›r bu görev diger yandan bu ülkeyi çal›sarak

ayakta tutamak ekonomiyi canland›rmakda  fereklerden biridir.Peki bu

fiili kim gerçeklefltirir,tabiî ki iflçi s›n›f›.Asl›nda iflçi çal›sarak al›n teri dö-

kerek bu ülkeye borcununu  kat be kat ödemektedir.Askerden önce ifle

girmifl bi iflçinin dönüflte ifline tekrar bafllamas› onun görevinin devam

etmesidir.Askerlik yüzünden çal›flmada ifl bulmada s›k›nt› yaflamak ben-

ce as›l görevi engellemektir.‹flveren taraf›ndan göreve engel olmakt›r.‹fl-

çi her her zaman vatan›na hizmet eden bir bireydir.

2.T.‹.S. Madde 21: (Sendika Üyeli¤i Hakk›)

2.Anayasal bir hak olan bu hak, kimi iflletmelerde su istimal edilmek-

te verilmemektedir.Çünkü sendika iflçinin birlikte gücü ve güçlenmesi

demektir.Sendika iflçinin avukat›d›r.iflçiler bu haktan mahrum edile-

mez.Her iflçi sendika üyeligi olma özgürlügü olmal›d›r‹flveren zay›f ve

emir eri olan bir iflçi istemekte.Ama iflçiler heryerde birdir heryerde iflçi-

dir.Sendikal› olan iflçi nas›n çal›s›yorsa sendika uyeligi bulunmayan iflçi-

lerde ayn› vazifeyi yerine getirmektedir o halde bu hak onlarada verilme-

lidir‹flçilerin iflverenle mucadele edebilmesi için güçlü bir savunucuya ih-

tiyac› vard›r.Bu savunucuda bütün iflçilerin birli¤i sendikad›r.Bu bir hak-

t›r ve her iflçi özgür b›rak›lmal›d›r.

3.T.‹.S. Madde 43: (Pirim)

3. Eger bir olayda bir eylemde devaml›l›k veya yüksek performans

beklenmesi o olaydaki  olumlu geliflmelerle sa¤lan›r.Bu iflyerlerindeki

iflçiler için hem moral hemde ifl kazanc›ndaki pay› verilmelidir. Bu ek ge-



62

lir ifli daha çok benimsetecek ve iflteki performans› artt›racakt›r.bu hak

olarak görülmeli ve bütün iflçilere verilmelidir. Çünkü her iflçi iflini en iyi

yapmak için çaba sarfeder.Bu çabas›da  ödülsüz b›rak›lmamal›d›r. Bu

ödül pirim olarak verilmelidir.her iflçi bundan yararlanmal›d›r. Böylece

ifle devaml›l›kta sa¤lanm›fl olur. ‹fl verence bu büyük bir olay gibi karfl›-

lanmamal›d›r.üreten iflçidir gene en büyük pay› alan iflverendir.
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AADD  SSOOYYAADD ::  ÜÜMM‹‹TT  EERRGGÜÜNN
fifiUUBBEE ::  BBAANNDDIIRRMMAA  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  EETT‹‹  MMAADDEENN  ‹‹fifiLLEETTMMEELLEERR‹‹

1 . T‹S Madde No : Madde 5 ÇALIfiMA SÜRES‹

1 . Aç›klama: Eti Maden ‹flletmeleri XIV. Dönem Toplu ifl sözleflmesin-

de öncelikli olarak ele ald›¤›m konu 5. madde yani çal›flma süresidir. Bu

madde iflçiler aç›s›ndan çok önemli olup ifl saatinin yani çal›flma süresi-

nin kesin belirtilmesi demektir. Haftal›k çal›flma süremiz bizim 45 saat-

tir. Günlük çal›flma süremiz ise takriben 7,5 saattir. Buda tabii ki hafta-

n›n 6 gününe denk geliyor. Bunun üzerine vardiyal› çal›flt›¤›m›z› da ele

al›rsak ailemize ay›raca¤›m›z zaman ve sosyal hayat›m›z k›s›tlanm›fl olu-

yor. Bilhassa günümüzde de ne kadarda olsa ifl imkân› az ve iflsizlik ora-

n› azald› denilse de ülkemizde hala had sayfadad›r. Benim temennim ise

bu süre zarf›n›n  45 saatlerden daha afla¤›lara çekip hem ifl alanlar›nda

dikkatli çal›flma zamanlar›n› artt›rm›fl olup , hem de yeni iflçi al›m› yap›-

larak iflsizlik oran›na birazda olsa katk› yap›lm›fl olur.

2 . T‹S Madde No : Madde 22 SEND‹KA A‹DATLARI

2 . Aç›klama: Sendika tüzü¤ü uyar›nca üyelerin sendikaya ödemeyi ka-

bul ettikleri üyelik aidat›n› ve toplu ifl sözleflmesi grev ve lokavt kanunu

gere¤ince sendikaya ödenmesi gerekli dayan›flma aidat›n›n kesilmesi,

tamamen birlik beraberli¤in ve güç birli¤inin y›k›lmaz teminat›d›r. Üyelik

aidatlar›n›n ödenmesi sonucunda Petrol ‹fl Sendikam›z her zaman birlik

beraberlik içinde e¤itimli bir flekilde tek yumruk halinde y›k›lmaz bir ka-

le gibi devaml›l›¤›n› sürdürecektir. Ayr›ca da üyelerimiz için herhangi bir

grev döneminde normal maafllar›n› alamad›¤›nda da Petrol ‹fl Sendika-
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m›z üyelerimize kimseye muhtaç olmuycaklar› kadar da para deste¤inde

bulunmaktad›r. Bunun içinde üyelik aidatlar›m›z› yat›r›p bu maddeye de

önem göstermemiz gerekmektedir.

3 . T‹S Madde No : Madde 29 ÜCRETL‹ MAZERET ‹Z‹NLER‹

3 . Aç›klama: ‹flçilerin en ufak olumlu veya olumsuz problemli veya

problemsiz günlerinde izin konusunda maruz kalmamalar› için verilen

ücretli izinlerdir. Her iflçinin evlenme, vefat, do¤um ve do¤al afetler so-

nucunda zarar görmesi durumunda 3 gün önceden bildirmek flart›yla ve-

rilen mazeret izinleridir. Buda bir iflçi için önem teflkil eden bir madde-

dir.Her üyenin sonuna kadar diretece¤i ve savunaca¤› bir konudur.Bu

yüzden toplu ifl sözleflmelerimizde olmazsa olmazlar›m›zdan olan bir ko-

nu ve maddedir.
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EEGGEEKK‹‹MMYYAA

AADD  SSOOYYAADD  :: EENNDDEERR  KKEELLEEfifiOO⁄⁄LLUU
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹              :: PPOOLL‹‹FFEENN  KK‹‹MMYYAA

1-T‹S Madde No 6 : ‹fiYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹ A) ‹flveren iflyeri

sendika temsilcilerinin çal›flmalar› için iflyerinde bir oda, büro malzeme-

leri ve santrale ba¤l› bir telefon tahsis eder.

NEDEN ÖNEML‹ : ‹flyerindeki çal›flanlar›n, sendika temsilci odas› ol-

mas› sayesinde temsilcilerinle, iflle ilgili sorunlar›n›, olmas›n› istedi¤i bir

tak›m düzenlemeleri  kendine ait bir ortamda paylaflma f›rsat› elde et-

mesine olanak sa¤lar. ‹flyeri temsilcisinin de, bir tak›m dosya ve evrakla-

r› da¤›n›k olmadan kendine ait raf ve dolaplarda tutarak, gerekli olan ev-

raklar› k›sa sürede ulaflmas› sendikac›l›kla ilgili düzen ve disiplininde bir

göstergesi olacakt›r. Ayr›ca odada bulunan ofis malzemelerinden fayda-

lan›lmas› laz›m olunca kullan›lmas› da iflçiler için bir avantaj olacakt›r.

2-T‹S Madde No 57 : ‹fi SA⁄LI⁄I VE ‹fi EMN‹YET‹

C) ‹flyeri doktorunun fabrikada bulunmad›¤› saatlerde talep eden ifl-

çiye vizite ka¤›d› verilir.

NEDEN ÖNEML‹ : Fabrikalarda revir saatleri bellidir doktor sabah

08:00 gelir 10:00 gider hastalanman›n saatiolmad›¤› için kendimizi iyi

hissetmedi¤imiz zamanlarda amirlerimize ve memurlar›m›za sikayeti-

mizi bildiririz. Bize verilen cevap neyin var olur verilen cevaba görede a¤-

r› kesici yada biraz dinlen olur. Doktor gözüylebak›lmad›¤› icin belkide

ciddi bir sorunumuz vard›r bu yüzden fabrikada doktor olmad›¤› zaman-

larda flikayetimiz do¤rultusunda en yak›n hastaneye gönderilmek üzere
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vizite ka¤›d› verilmesi bizim ve sa¤l›¤›m›z icin önemlidir.

3-T‹S Madde No 7 : SEND‹KA ‹LANLARI (‹LAN TAHTASI)

‹flveren, iflyerinde ve bütün iflçilerin görebilece¤i bir yerde asgari

125*100 cm alan›nda camekanl› ve kilitli bir ilan tahtas› bulundurur. Ki-

lit anahtar› bafl temsilcide bulunur. Bu tahtaya, iflbu sözleflme hüküm ve

ilkelerine ve ilgili mevzuata ayk›r› olmamak flart›yla sendika çal›flmalar›

ve sendikac›l›kla ilgili her türlü haber, bildiri ve ilan ile kanunen yap›lma-

s› gereken ilan ve tebli¤ler as›l›r. Bu ilanlar iflveren alahinde olamaz. ‹lan

ve bildirilerin bir suretinin iflverene verilmesi zorunludur. As›lacak ilan

ve bildiriler sendika yetkilisi veya temsilcisinden en az ikisinin imzas› ile

as›l›r. ‹lan tahtas›na as›lacak ilan ve bildirilerde do¤an hukuki sorumlu-

luk sendika tüzel kiflili¤ine aittir. ‹flbu ilan tahtas›n›n yap›m masraflar› ifl-

verence karfl›lan›r.

NEDEN ÖNEML‹ : ilan tahtalar›n›n iflyerlerinde bulunmas›, çal›flanla-

r›n bilgilendirilmeleri aç›s›ndan çok önemlidir. Bu ilan tahtalar› sayesin-

de, sendikam›z›n faaliyetleri, güncel konular, iflyeriyle ilgili bir tak›m bil-

diler dikkat çekici olmas› sonucunda çal›flanlar taraf›ndan okunmakta ve

bilgi sahibi olunmaktad›r. Bu ilan tahtalar› hükümetimizin politikalar›,

yeni ç›kan kanunlar, sendikam›z›n yapaca¤› eylem ve toplant› bildirimle-

ri, iflçilerin çal›flma düzen düzen ve mesai saatleri gibi konularda ki as›-

lan evraklar ile tüm çal›flanlara bilgi verilmesi haberdar edilmesi aç›s›n-

dan büyük önem tafl›maktad›r.
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FFAAUURREECCIIAA

AADD  SSOOYYAADD ::  DDUUYYGGUU  BBAAYYDDUURR
fifiUUBBEE ::  BBUURRSSAA
‹‹fifiYYEERR‹‹          ::  FFAAUURREECCIIAA

1.Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: KADIN ERKEK Efi‹TL‹⁄‹

‹fl yerinde çal›flan kad›n ve erkeklerin hem ücret hem de kariyer iler-

lemesi aç›s›ndan eflit olmas› ve ayr›mc›l›k yap›lmamas› çok önemlidir.

Kad›nlarda erkekler gibi kariyer ilerlemesinde ayn› e¤itimi almas› ayn› efl

de¤erde olmas› ve bununla ilgili toplu ifl sözleflmesine madde koymas›

çok güzel ve devaml›l›¤› çok önemlidir.

2. Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: 3 YARARLANMA

Toplu ifl sözleflmesinde yazan tüm maddelerden sadece sendikaya ka-

y›tl› olan kiflilerin yararlanmas› çal›flan kiflilerin sendikaya üye olmas›n-

da teflvik edici bir rol oynamaktad›r. Bu yüzden bu madde çok önemlidir.

Sendikal› ve sendikas›z aras›nda ki farkta bunun sayesinde anlafl›l›r.

Sendikan›n asl›nda ne kadar önemli oldu¤u belli olur.

3. Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: 60 ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi EMN‹YET‹

‹flveren iflçinin ifl yerinde sa¤l›¤›n› ve ifl güvenli¤ini sa¤lamak için ge-

rekli olan› yapmakla yükümlüdür. ‹flçinin ifl yerinde çal›flma flartlar› sa¤-

l›k durumu çal›flt›¤› ortama göre kullanaca¤› araçlar› temin etmek zo-

rundad›r. ‹flçinin ifl yerinde kendini güvende hissetmesi her zaman çok

önemlidir.
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AADD  SSOOYYAADD :: KKOORRAAYY  YYIILLDDIIZZ
fifiUUBBEE :: BBUURRSSAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: FFAAUURREECC‹‹AA  PPOOLL‹‹FFLLEEKKSS  AA..fifi

(1) önemli gördü¤üm iflçi sal›¤› ve ifl emniyeti madde NO:60

A) ‹flveren,iflyerinde iflçilerin sa¤l›¤›n› ve ifl güvenli¤ini sa¤lamak için

gerekli olan› yapmak ve bu husustaki flartlar› sa¤lamak ve araçlar› nok-

sans›z bulundurmakla yükümlüdür. ‹flçilerde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i

hakk›ndaki usul ve flartlara uymakla yükümlüdür.ilecektir

B) Acil hallerde hasta ve yaral›y› hastaneye nakleder.

C)Zorunlu olan yerlere aspiratör tak›lacakt›r ve k›fl›n ›s›tma tertibat›

düzenli bir flekilde çal›flacakt›r.K›fl›n ve yaz›n s›cak su verilecektir.

AÇIKLAMA: Bu madde ço¤u çal›flanda oldu¤u gibi benim içinde çok

önemli sebebi daha önce 7 y›l asil çelikte çal›flt›m 7 y›l boyunca 7 tane

ölümle sonuçlanan kazaya flahit oldum.Birde sözleflmelere birinci s›n›f ifl

güvelik malzemeleri al›nmal›d›r diye madde konulursa daha iyi olur çün-

kü ço¤u iflletmenin sat›n alma yetkilileri kar ettirme bahanesiyle bu ko-

nuda çok duyars›z davran›yolar

(2) önemli gördü¤üm tafl›t arac› madde NO: 52

A) ‹flveren iflçilerin iflyerine gidifl ve gelifllerini kolaylaflt›rmak amac›y-

la ve haraket,saat ve güzergahlar› iflyeri sendika temsilcileri ile müflte-

reken tespit edilerek yeteri genifllikte sa¤l›k flartlar›na haiz tafl›t arac›

tahsis eder.

B) ‹flveren ,tafl›t arac›ndan yararlanamayan iflçilere her gün için iflyeri

ile ikametgah› aras›ndaki cari gidifl gelifl yol yol ücretini öder.

C) Tafl›t arac› ile ilgili olarak iflyerindeki mevcut uygulama devam eder.
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AÇIKLAMA: ben asl›nda iflveren bu imkanlar› sa¤lam›flken kendi ara-

bas›nla ifle gelmeyi al›flkanl›k haline getirenlere sendikal yapt›r›m uygu-

lanmas› görüflündeyim. Birde tabiki iflsizlik zor fakat servis olmayan yer-

lerden gelip sahte adreslerle ifle girip servis s›k›nt›s› çekenlerede ayn›

yapt›r›mlar uygulanmal›d›r ilerleyen zamanlarda bu haklar› kaybetme-

mize sebep olabilir

(3) önemli gördü¤üm ücret pusulas› madde NO:38

A) ‹flveren,her tediyede iflçiye ücret hesab›n› gösterir bir pusula ve-

rir.‹flbu pusulada tahakkuk ettirilen her çeflit ücret ve kesintiler ayr› ayr›

gösterilir.

B) ‹flçi iflbu pusula muhteviyat›na ödemenin yap›ld›¤› günden itibaren 6

iflgünü içinde itiraz edebilir.‹flveren bu itiraza 6 ifl günü içinde cevap verir.

AÇIKLAMA: benim ve çok iflçi arkadafl›m›n ortak s›k›nt›s› olan ücret

bodrosu yani bodrodan anlamama neyin eksik neyin fazla oldu¤unu an-

lamamam›za sebeb oluyor bu durum sendikan›n organizasyonuyla ta-

hakkuk servisinden bir yetkili taraf›ndan ifle yeni giren yada kafas›nda

soru iflareti kalan iflçilere anlat›labilir.
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AADD  SSOOYYAADD :: EERRHHAANN  AAYYDDIINN
fifiUUBBEE :: BBUURRSSAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: FFAAUURREECC‹‹AA  PPOOLL‹‹FFLLEEKKSS  AA..fifi

D‹S‹PL‹N KURULUNUN OLUfiUMU

‹flyeri disiplin kurulu, iflveren taraf›ndan birisi baflkan olmak üzere, ta-

yin edilecek 3 üye ile sendika taraf›ndan tayin edilecek 2 üye olmak üze-

re 5 kifliden oluflur. Taraflar as›l üye say›s› kadar yedek üye de saptaya-

rak, sözleflmenin imzas›n› izleyen 15 gün içinde isimlerini di¤er tarafa

bildirir. Taraflar üyelerini her zaman de¤ifltirebilirler. De¤iflikliklerde ay-

n› süre içinde bildirilir. Kurul ilk toplant›s›nda üyeler aras›nda bir baflkan

vekili seçilir.

Disiplin kurulunun her toplant›s›nda bir çok savunma kurul üyelerinin

önüne geliyor. Bu savunmalardan disiplin suçu gerektirecek, yüz k›zart›-

c› vb. ihlallerde savunulacak bir taraf› olmayan suçlarda sendika temsil-

cilerinin yapabilece¤i pek bir fley yok. Lakin baz› savunma konular› var ve

bu savunmalar disiplin kurulu gündemine geldi¤inde sendika temsilcile-

ri taraf›ndan savunulmas› gerekiyor. Bunlar›n içinde kas›t olmayan hata-

lar, yanl›fl anlama kaynakl› savunmalar ve amir taraf›ndan art niyetli

al›nm›fl savunmalar olabilir. Ve bu savunmalar› temsilcilerin disiplin ku-

rulunda savunmas› gerekiyor. 

Ama disiplin kurulunda iflverenin 3 sendikan›n 2 üyesinin olmas› de-

mek maça 1-0 ma¤lup bafllamak demek. Yani bir oylama söz konusu ol-

du¤unda sendika taraf› oylamada bir kifli eksik.

O yüzden her iki taraf›nda eflit üye ile disiplin kurulunda haz›r bulun-

mas› gerekiyor.
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GECE ÇALIfiMA PR‹M‹

Bu sözleflmeye göre gece say›lan saatlere isbaet eden çal›flmalar kar-

fl›l›¤› iflçilere çal›fl›lan beher saat için brüt 1.y›l 25.-krfl. Gece zamm› ve-

rilir.Sözleflmenin 2. y›l›nda ve 3.y›l›nda bu miktar, sözleflmenin sosyal

yard›mlar›n 2. ve 3.y›l y›l art›fl›n› düzenleyen geçici maddesinde düzenle-

di¤i flekliyle artt›r›lacakt›r.

Gece çal›flmas› öncelikle insan sa¤l›¤› için bir çok zarar› olan bir çal›fl-

ma sistemidir. Uyku düzeninin bozulmas›, yemek saatlerinin de¤iflmesi

ve bunlara ba¤l› olarak insan metabolizmas›n›n dengeyi kurmakta yafla-

d›¤› s›k›nt›lar insan sa¤l›¤›nda günlük olmasa da ileriye dönük problem-

lere yol açmaktad›r. 

Ayr›ca dünya hayat›nda günlük ifllerin gündüz saatlerinde yap›lmas› ve

günlük ifllere benzer bir çok etkenin gece çal›flan kiflilerin uykusuz kal-

mas›na yol açabiliyor olmas› da ifl kazas› ve çal›flt›¤› iflte hata yapmas›

konular›nda riski artt›r›yor.

Bir baflka konu ise gece çal›flan iflçinin ailesi ve aile hayat›. Gece çal›-

flan bir insan gündüz uyuyorsa akflam kalkt›¤›nda uykusu aç›l›p kendisi-

ne gelene kadar çocuklar› uyuyor ve ilgilenemiyor vakit ay›ram›yor. Ak-

flam saatlerinde uyuyup gündüz sosyal yaflant›s›na devam etmeye çal›fl›-

yorsa okulda olan çocuklar yada çal›flan efller dolay›s›yla yine ailesi ile il-

gilenmeye pek vakti kalm›yor. Ayr›ca babas› gece evde olmayan akl› eren

bir çocu¤un yaflad›¤› korku ve efli evde olmayan bir kad›n›n yaflad›¤› te-

dirginli¤i hiçbir prim telafi edemez.

Bunlar gibi bir çok zarar› negatif yönü olan gece çal›flma sisteminde

sözleflmede yer alan saat baz›nda 25 kuruflluk prim yeterli de¤ildir. Yu-

kar›da sayd›¤›m›z birkaç madde ki bu maddelere bir çok ilave yap›p alt al-
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ta s›ralanabilir. Bu olumsuzluklar›n bedeli saat için 25 kurufl olmamal›-

d›r. ‹lk sözleflmede bu primin bedeli iyilefltirilmeli ve gece çal›flan iflçinin

verdi¤i özverinin karfl›l›¤› olan hak al›nmal›d›r.    

ERZAK YARDIMI

Sendika üyesi iflçilere Ramazan ay›, Kurban bayram› ve y›lbafl› önce-

sinde afla¤›da belirtilen g›da maddelerinden oluflan g›da paketi verilir.

2 adet sucuk

2 kg fasulye

2 kg k›rm›z› mercimek

1 kg çay

5 kg toz fleker

5 kg pirinç

1 kg beyaz peynir

7 adet iyi kalite makarna

1 kg zeytin ya¤›

2 kg s›v› ya¤

Salça

Ramazan ay› ve kurban bayram› erzaklar› iki ay ara ile al›nd›¤›nda ve

bu iki erzak döneminin y›lbafl›na yak›n olmas›ndan kaynakl› az nüfuslu ai-

lelerde örne¤in makarna, k›rm›z› mercimek ve toz flekerde birikme olu-

yor. Erzak dönemleri y›la yay›lamad›¤› için ve y›lbafl›na yak›n bir tarihler-

de oldu¤u için tüm erzak yard›mlar› yaklafl›k 3-4 ayl›k bir döneme s›k›fl›-

yor. Dolay›s›yla eve sürekli ayn› erzaklar giriyor. 

Ayr›ca y›lbafl› özel bir gün oldu¤u için ve iflçi s›n›f›n›n genellikle ailesi

ile geçirdi¤i bir gece oldu¤u için y›lbafl›na özel farkl› g›da paketleri veril-

mesi gerekiyor.
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Y›l bafl› erzaklar›nda baz› maddeler de¤ifltirilerek temsilciler gözeti-

minde ifl verenin erzak tedarik edilen firma ile yapaca¤› bir anlaflma ile

mevcut erzak ile ayn› bedelde, iflçilerin herhangi bir kayb›n›n olmayaca-

¤› bir düzenleme ile baz› g›dalarda de¤ifliklik yap›lmas› gerekiyor.

Baz› çal›flanlar›n standart erzak paketi talebi olabilir. O yüzden erzak

da¤›t›m›ndan birkaç gün önce iflçilerin verece¤i beyan ile tedarikçi firma

iki farkl› paket haz›rlamal› ve dileyen diledi¤i paketi almal›.

Paketlerden birincisi yukar›daki g›da maddelerinde ikincisi ise genel-

likle y›lbafl› akflamlar›nda normal güne oranla fazlaca tüketilen çerez

meflrubat çikolata cips vb. g›da maddelerinden oluflmal›. 
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GGEEMMLL‹‹KK  GGÜÜBBRREE

AADD  SSOOYYAADD :: GGÖÖKKHHAANN  fifiEENNOOZZAANN
fifiUUBBEE :: BBUURRSSAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: GGEEMMLL‹‹KK  GGÜÜBBRREE  SSAANNAAYY‹‹

1. MADDE 23 /G Yürürlük tarihinden sonra ifle girenler deneme süresini

dolduranlara bu tarihten itibaren her tam ay için 1/6 oran›nda eksiltilerek

ücreti belirlenecektir.Ancak bu uygulama sebebiyle yürürlük tarihinden

sonra girenlerin ücreti ayn› nitelikteki iflçilerin ücretini geçemez.

‹fle yeni al›nan her iflçi asgari ücretle ifle bafllamaktad›r.Deneme sü-

resi dolunca da sendikal›l›¤›n getirdi¤i %13 zamm› almaktad›r.Ama, as-

gari ücrete gelen zam enflasyon oran›ndan yüksek oldu¤u için 2012 Ara-

l›k ay›nda ifle bafllayanlar›n ücreti, 2011 Kas›m ay›nda ifle bafllayanlar›n

ücretini geçmektedir.Dolay›s›yla bu maddeye tak›ld›¤› için %13 zam ya-

p›lmay›p 2011 de ifle girenleri aflmayacak flekilde %13 ten küçük herhan-

gi bir zam yap›lmaktad›r.Bu madde her iki dönemde ifle giren iflçilerin de

zarar›nad›r.Bu sebeple maddede ayn› nitelikteki iflçilerin ücretini geçe-

mez yerine %13 zam uygulan›p ,daha önce giren iflçilere de bu zam ora-

n› üzerine bir yevmiye eklenerek ma¤duriyetin giderilmesi sa¤lanabilir.

2. MADDE 21 ÜCRET ESASLARI Yatay ilerleme ve ifl de¤iflikli¤i yap›l-

mas› halinde bu iflçilerin ücretleri (ücretlerinde indirim yapmamak kay-

d›yla) sözleflmenin 1.6 ayl›k dilimlerinde usta yard›mc›l›¤›na geçiflte 1.50

TL ustal›¤a geçiflte 2.00 TL ve teknisyenli¤e geçiflte 2.50 TL olmak üzere

sözleflme süresi içinde her alt› ayda bir uygulanacakt›r.

‹fle ilk girifller asgari ücret bareminde oldu¤u için örne¤in 2004 giriflli

kendini hiçbir konuda gelifltirmemifl, vas›fs›z iflçi s›fat›yla devam eden
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2007 giriflli yüksek performans göstererek teknisyenlik mevkine ulaflm›fl

herhangi bir iflçi arkadafl›m›z yatay ilerleme ücret baremlerinin çok dü-

flük olmas› nedeniyle emri alt›ndaki vas›fs›z iflçiden düflük ücret almak-

tad›r. Bu nedenle performans eksikli¤i yaflamaktad›r. TL baz›nda ücret

belirtmek yerine görev ve sorumluluk baz›nda ücret belirlemek ( örne¤in

; usta yard›mc›l›¤›na yükselen iflçilerin vas›fs›z olarak çal›flan iflçilerin

ücret ortalamas›ndan bir yevmiye fazla ücretlendirilmesi ) bu adaletsiz-

li¤i ve performans kayb›n› ortadan kald›racakt›r.

3.MADDE 78 ‹fiÇ‹N‹ ‹fiTEN AYRILMASI

C ) ‹ST‹FA ETME HAL‹

‹flçi herhangi bir sebeple iflten ayr›lmak isterse k›dem ve ihbar tazmi-

nat› almamak flart› ile istifa edebilir.

Bu madde iflçinin daha iyi flartlarda bir ifl bulmas›n› engellemektedir.

K›dem tazminat› y›pranmaya efl de¤erdir. Bu sebeple kendisi istifa eden

iflçi y›pranmam›fl say›lmaktad›r. ‹stifa eden iflçi her ne sebeple olursa ol-

sun belli bir zaman›n› ve eme¤ini iflverene vererek y›pranm›flt›r. K›dem

tazminat› istifa eden iflçiye de verilerek o ifle ba¤l›l›¤› ve daha iyi bir ifl

arama olana¤› engellenmemifl olur.
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MMEECCAAPPLLAASSTT

AADD  SSOOYYAADD ::  YYAASS‹‹NN  MMAAYYTTAAPP
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: MMEECCAAPPLLAASSTT

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 2 Kapsam

1.Aç›klama: Kapsam maddesi sendikan›n bir iflyerindeki örgütlülü¤ü-

nün bel kemi¤idir diyebiliriz. ‹flverenler genelde mavi ve beyaz yaka ayr›-

m› yaparak beyaz yaka sendikal› olamazm›fl gibi bir alg› yaratmaktad›r-

lar. Oysa bütün çal›flanlar›n örgütlenmeye ve sendikaya üye olma hakk›

vard›r. Kapsam ne kadar genifl olursa ifl yerindeki sendikan›n örgütlü gü-

cü o kadar etkili olur. Kapsam d›fl› b›rak›lan personel iflverenler taraf›n-

dan sendikaya karfl› tehdit olarak kullan›labiliyor. Olas› bir grev ve ey-

lemlikte iflveren kapsam d›fl› b›rak›lan personeli çal›flt›rarak ifllerini yü-

rütebiliyor. Dolay›s›yla biz iflçilere ve sendikaya düflen görev kapsam d›-

fl› b›rak›lan personeli örgütlemektir. Örgütlü olman›n yararlar›n› anlata-

rak sendikaya üye olmalar› teflvik etmeliyiz.

2.Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 11-Suçsuz Ç›karmalar

2.Aç›klama: Suçsuz ç›karmalarda ihbar önelleri toplu ifl sözleflmesin-

de ne kadar yükseltirsek o kadar avantajl› duruma geçeriz. ‹flverenler ki-

mi zaman kapasite, ifl düflmesi ve kriz gibi nedenler öne sürerek toplu ifl-

çi ç›karma yoluna gidebiliyorlar. ‹hbar önellerinin yüksek olmas› toplu ifl-

çi ç›karma durumlar›nda, iflverene maliyet unsuru olaca¤›ndan cayd›r›c›

olabiliyor. Dolay›s›yla ihbarlar›n yüksek olmas› yukarda bahsetti¤imiz

nedenlerden dolay› iflverenin iflçi ç›karma d›fl›nda baflka çözüm yollar›na

itebilir. ‹flçi ç›kar›lsa bile yeni bir ifl buluncaya kadar alaca¤› para kendi-
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sinin geçimini sa¤lamas›nda yard›mc› olur.

3.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 57-Grev ve Lokavta kat›l-

mayacak iflçiler

3.Aç›klama: Grev ve lokavt durumlar›nda bilindi¤i gibi ifl b›rak›l›r üre-

timde olmaz.ancak iflverenler bu durumu kendi aleyhlerine çevire bilmek

için ellerinden gelenleri yaparlar.bunun için ifl yerinde grev ve lokavt du-

rumlar›nda belli bafll› iflçilerin durmas›n› ön görürler.bunlar nedense ge-

nelde ifli yürüte bilecek nitelikte iflçiler olur zaten,bu da iflverenin ifline

gelir çünkü,kendisine zaman kazand›r›r bu durum ona ifl sözleflmesini

uzatarak iflçinin moralini bozar iflçide psikolojik bir korku yaratmaya

bafllar.bizlerinde buna karfl› önlem olarak grev ve lokavtlarda iflçi olarak

ne kadar az say›da iflçi b›raka bilirsek hatta hiç b›rakmasak toplu ifl söz-

leflmesi bizim için oka dar yararl› olur.
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MMKKEE

AADD  SSOOYYAADD ::  SS..EERROOLL  YYÜÜRREEKKLL‹‹
fifiUUBBEE ::  AANNKKAARRAA
‹‹fifi  YYEERR‹‹ ::  MMKKEEKK  BBAARRUUTTSSAANN  AAfifi..

MADDE 71: YILLIK ÜÇRETL‹ ‹Z‹NLER:

A:  ‹fle girdi¤i tarihten itibaren bir y›l çal›flm›fl olan  iflçilerden  hizmet

süresi  

a  )1 y›ldan  5 y›la kadar olanlara (5 y›l dahil)   ………20  gün

b )5 y›ldan fazla ve 15 y›ldan az olanlara y›lda……….25  gün

c )15 y›l ve daha fazla  olanlara    ……………………………30 gün

B) Ailesi efrad› (kendi, ana, baba, efl ve çocuklar›) belediye hudutlar›

haricinde ikamet edenlere talepleri halinde gidifl, gelifl yol süresi kadar

ayr›ca ücretsiz yol izni verilir.

C )Ücretli izin ulusal bayram genel tatil günlerine tesadüf etti¤i takdir-

de izinler bu müddet kadar uzat›l›r. Cumartesi günleri y›ll›k ücretli izin

hesab›ndan ifl günü say›l›r.

‹zin hakk›n› kazanmas›na ra¤men iznini kullanmadan herhangi ne-

denle olursa olsun ifl   akti   sona eren iflçi(ölümü ücretleri  ödenir.)

D)‹fl bu sözleflmede iflçi lehine geniflletici, de¤ifltirici yada yok edici

hükümlerin bulunmad›¤› hususlar için yürürlükte bulunan y›ll›k ücretli

izin  ile  ilgili kanunun  ve yönetmelik  hükümleri  uygulan›r.

AÇIKLAMA:

‹flçinin dinlenerek güç ve moral kazanmas›n› sa¤lamak amac›yla y›ll›k

ücretli izin verilir.

Bu süre için iflçinin ücreti izne ç›kmadan önce peflin olarak ödenir ve

bu sürede çal›flmas›na izin verilmez. Bu hak hem ana Yasa’n›n 50.  Mad-
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desinde hem de ifl kanununun 49.  Maddesinde düzenlenmifltir.

“D‹NLENMEK ÇALIfiANLARIN HAKKIDIR”

Y›ll›k ücretli izinler ancak bir y›l çal›flm›fl olan iflçilere verilir.

Baz›  sürelerde çal›flmasa da  kanun y›ll›k izin aç›s›ndan  “çal›fl›lm›fl”

kabul ediliyor. BUNLAR……………………………………………

a)Kaza veya hastal›k nedeniyle ifle gidilemeyen günler.

b)Kad›n iflçilerin do¤umdan önce ve  sonra  çal›flmad›klar› yasal  izin

süreleri .

c)‹flçinin  muvazzaf  askerlik d›fl›nda  manevra  veya askeri ödev dola-

y›s›yla  ifline gidemedi¤i  günler (Bu sürenin   y›lda 90 günden  fazlas›  sa-

y›lmaz .)

d)Zorlay›c›  nedenle ifl  yerinin  tatil  edilmesi  durumunda ,iflçinin    ça-

l›flmadan geçirdi¤i  zaman›n  15  günü (iflçinin yeniden ifle bafllamas›  flar-

t›yla)

…………………………..  ‹fi KANUNU’ NUN 62 MADDES‹NCE  ÇALIfiMADI⁄I

HALDE   ÇALIfiMIfi   SAYILAN HALLER  ……………

e)Hafta tatili

f)Ulusa bayram

g)Genel tatil günleri

h)Çal›flma hayat›yla  ilgili  görevli   olarak  kat›lan toplant›larda geçiri-

len  süreler.

I)Evlenme  ve ölüm izinleri

j)‹fl  verenin  verdi¤i di¤er izin süreleri

k)3153 Say›l›  Kanun’a dayanarak ç›kan tüzü¤e göre röntgen  muaye-

nelerinde çal›flanlara Pazar  izni d›fl›nda verilen yar›m günlük  izinler.

l)y›ll›kizinler

2. MADDE : SÖZLEfiMEN‹N AMACI

Bu   toplu   ifl sözleflmesinin amac›  ifl  yerinde düzenli ve verimli

Çal›flmay›   sa¤lamak   ,  üretimin  kalitesini  artt›rmak, iflverenlerin
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ve iflçilerin hak ve  menfaatlerini dengelemek ,karfl›l›kl› iyi niyet ve gü-

venle ifl bar›fl›n› sa¤lamak, taraflar aras›nda do¤abilecek farkl›l›klar › uz-

laflt›r›c› yollarla kotarmakt›r.

AÇIKLAMA

Toplu ifl sözleflmesi ,hizmet akdinin (ifl sözleflmesi)   yap›lmas›, içeri-

¤i ve sona ermesi  ile ilgili konular› düzenlemek üzere , iflçi  sendikas› ile

ifl veren  veya ifl veren sendikas›  aras›nda yap›lan  bir  sözleflmedir. Ya-

ni  iflçi yle ,ifl veren aras›ndaki hizmet   akdinin  yerini  burada  iflçi sen-

dikas› ve iflveren /veya ifl veren sendikas›  aras›ndaki toplu ifl sözleflmesi

al›r.   Toplu ifl  sözleflmesinin  amac›  taraflar›n  çal›flma koflullar›n›    bir-

likte  , pazarl›kla      belirlemektir.

Toplu  ifl  sözleflmesi  , hizmet   ak tinin   yap›lmas› muhtevas›  ve so-

na   ermesiyle  ilgili  hususlar›  düzenlemek  üzere yap›l›r.

Taraflar›n   karfl›l›kl› hak    ve      borçlar›n› ,     sözleflmenin uygulan-

mas›n›  ve   denetimini uyuflmazl›klar›n  çözümü için bafl vurulacak  yol-

lar›  düzenleyen hükümleri ‘de içere bilir.

Toplu  ifl sözleflmesi  iflyeri yada iflletme  düzeyinde  yap›labilir. Toplu

ifl sözleflmesi, yaz›l›  yap›lmam›flsa ,geçerli de¤ildir . Toplu ifl sözleflme-

leri ancak belli süre için yap›labilir, belirsiz süre için toplu ifl sözleflmesi

yapmak mümkün de¤ildir. Bu belli süre de bir y›ldan az, üç y›ldan çok

olarak saptanam›yor. Toplu görüflmede taraflar›n anlaflamamas› duru-

munda, toplu ifl uyuflmazl›¤› do¤ar. Bu tür uyuflmazl›klar›n çözümü için

baz› ülkeler hukukunda grev yâda lokavt yolu aç›lm›flt›r.

Grev iflçilerin topluca çal›flmamak suretiyle ifl yerinde faaliyeti dur-

durmak veya iflin niteli¤ine göre önemli ölçüde aksatmak amac›yla ara-

lar›nda anlaflarak veya bir kuruluflun ayn› amaçla topluca çal›flmamalar›

için verdi¤i karara uyarak b›rakmalar›na denir.

Anayasan›n 54. maddesi gere¤ince, toplun ifl sözleflmesinin yap›lmas›
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s›ras›nda uyuflmazl›k ç›kmas› halinde, iflçiler grev hakk›na sahiptirler.

MADDE 8: SEND‹KA ÜYEL‹⁄‹N‹N TEM‹NATI  

Temel sendika üyesi iflçiler ifl saatleri d›fl›nda yahut ifl veren veya ifl

veren vekilinin r›zas› ile ifl saatleri içinde münhas›ran sendikaca verilen

görevi yapt›klar› ve sendikac›l›k faaliyetlerinde bulunduklar› için ifllerin-

den ç›kart›lamazlar.

AÇIKLAMA:  Gerek anayasa, gerekse Sendikalar kanunu sendikaya

üye olmak ve üyelikten ayr›lmak konular›nda serbestlik esas›n› getiriyor.

Kimse sendikaya üye olmaya, üyelikte kalmaya, üyelikten ayr›lmaya zor-

lanamaz.

‹flçi ve iflverenlerin ancak tek bir sendikaya üye olmas› gerekiyor. ‹flçi

sendikas› üyeli¤i, üye kay›t fiflinin 5 nüsha olarak doldurulup notere tas-

dik ettirilerek sendikaya verilmesi ve yetkili sendika organ›n›n bunu ka-

bul etmesi ile bafllar.

Üyeli¤i reddedilen iflçi 30 gün içinde mahkemeye baflvurabilir. Mahke-

me karar› kesindir.

Üyelikten ayr›lma ise, bir tak›m bildirim koflullar›na ba¤lanm›fl bulu-

nuyor. Ayr›lma bildirimi noter huzurunda kimlik tespiti ve imza tasdikiy-

le mümkündür. Bildirimin birer örne¤i en geç3 gün içinde sendikaya,

bölge müdürlü¤üne ve çal›flma ve sosyal güvenlik bakanl›¤›na da gönde-

rilmelidir.

Üyeli¤in sona ermesi, noter baflvuru tarihinden bir ay sonra gerçekleflir.



82

AADD  SSOOYYAADD ::HHÜÜSSEEYY‹‹NN    AAKKÇÇAAKKAAYYAA
fifiUUBBEE ::  AANNKKAARRAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::MMKKEEKK  BBAARRUUTTSSAANN  RROOKKEETT  VVEE  

PPAATTLLAAYYIICCII  FFAABBRR‹‹KKAASSII

MADDE 77-‹fi GÜVENL‹⁄‹ KONTROLÜ :

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kontrol görevlerini kendi üyeleri aras›n-

dan biri doktor,biri sendika temsilcisi olmak üzere seçecekleri 3 kiflilik

bir ekiple ayda bir defa iflletmenin bütün iflyerlerini gezmek suretiyle ya-

par ve haz›rlayaca¤› raporu kurula sunar.

AÇIKLAMA :

‹flçileri, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan korumaya yönelik ön-

lemleri almak ve onlar› bu konularda bilgilendirmek ifl güvenli¤inin te-

melini oluflturmaktad›r.Her 2.5 saatte bir ifl kazas›n›n yafland›¤› ülkemiz-

de,bir iflçi ya sakat kal›yor ya da uzun bir süre çal›flamayacak derecede

a¤›r

yaralan›yor.

Bütün bu kazalar›n sebebi,yeterli tedbirlerin al›nmad›¤› ifl sahalar›n-

da,kontrol noktas›nda büyük eksikliklerin yer almas›d›r.En az 10 y›lda

kalifiye bir eleman yetifltirilebildi¤i ülkemizde         2.5 saatte bir bu ele-

manlar›n kazaya u¤rad›¤›n› düflünürsek,kalifiye eleman s›k›nt›s› çeken

ülkemizin zarar›n› hesap etmek hiç de zor olmasa gerek

Disiplinli bir flekilde yap›lacak kontroller,ifl kazalar›n› en az›ndan mi-

nimuma indirilmesi

bak›m›ndan ifl güvenli¤i kontrollerinin önemini ortaya koymaktad›r.

2.) MADDE 29-KIDEM TAZM‹NATI :

‹fl Kanunu'nda belirtilen esaslarda ve hallerde ödenecek k›dem tazmi-
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nat› gün say›s›: a )1475 say›l› ifl kanunu'nun 14.maddesinde zikredilen ve

afla¤›daki b,c,d bentlerinde belirtilen haller d›fl›nda 35 gün, b )‹flçinin ve-

fat› halinde 40 gün,

c )‹flçinin emeklili¤ini istemesi,iflveren taraf›ndan emekliye sevki veya

sa¤l›k kurulu raporuna müstenit hastal›k veya maluliyet sebepleriyle ay-

r›lmas› halinde 40 gün,

d )‹flçinin ifl kazas› veya mevzuata uygun flekilde alaca¤› raporda tev-

sik edilecek meslek hastal›¤› sebebiyle ölümü veya emekliye ayr›lmas›

halinde 50 gün,

e )Ancak 01.07.1987 tarihinden sonra iflyerinde ilk defa ifle girenlerin

k›dem tazminat› gün say›s› yasa'daki gün say›s›d›r.

AÇIKLAMA :

K›dem tazminat› tart›fl›lmaz,vazgeçilmez bir iflçi hakk›d›r.K›dem taz-

minat› parasal de¤erinden öte sosyal boyutu da olan yaln›zca çal›flan ifl-

çiyi de¤il,iflçi ailesinide ilgilendiren bir konudur.K›dem tazminat› bir iflçi-

nin,iflten at›lmas›n› zorlaflt›racak tek direnme noktas›d›r.Çok zor flartlar-

da çal›flarak,beden y›pranmas› karfl›l›¤›nda ald›¤›m›z bu hakk›n fona dev-

redilmesi gündemde.

Biz emekçiler ülkemizin fonlar konusunda sicili bozuk bir ülke oldu-

¤unu çok iyi biliyoruz.Bu tür haks›zl›klara emekçilerin birleflip,fiili ve

meflru bir mücadele vermeleri flartt›r.K›dem tazminat› s›n›f›n k›rm›z› çiz-

gisidir.Buradan geri ad›m atmak kölelik sistemine teslim olmak anlam›-

na gelece¤ini kimse unutmamal›d›r.

MADDE 38-GEÇ‹C‹ VE MEVS‹ML‹K ‹fiÇ‹LER:

Tahmil ve tahliye gibi ifllerde ve acil durumlarda devaml›l›k arz etme-

yen ifller için y›lda en fazla 4 ay süre ile geçici veya mevsimlik iflçi çal›fl-

t›r›labilir.Bu iflçiler üretimdeki devaml› kadrolarda çal›flt›r›lamazlar.4 ay
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süreyi aflan geçici veya mevsimlik iflçiler bu sözleflmenin yararlanma

maddesi hükmüne uygun olarak sözleflmeden yararlanabilirler.

AÇIKLAMA :

Geçici,mevsimlik,tafleron, ad› her ne olursa olsun,s›n›f› bölen bu tu-

tumlar›n,mutlak surette karfl›s›nda durmal›y›z.Bu emekçi kardefllerimi-

zin güvencesiz,sa¤l›ks›z,düflük ücretlerle çal›flt›r›ld›¤›na her daim flahit

oluyoruz.Bu insanlara her türlü deste¤imizi vermeliyiz.Bu emekçi kar-

defllerimizi 4 ay köle gibi de¤il,insan onuruna yak›fl›r flekilde,ifl güvence-

siyle,devletin devaml›  kadro hakk›ndan faydalanarak çal›flmalar›n› des-

teklemeliyiz.O zaman s›n›f›m›z daha da büyüyecek ve bu arkadafllar›m›z

s›n›f mücadelelerini daha etkin flekilde yürüteceklerdir.
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NNOOVVAARRTT‹‹SS

AADD  SSOOYYAADD :: VVAAHH‹‹TT  AALLAAKKUUZZUU
fifiUUBBEE ::    ‹‹SSTTAANNBBUULL  11  NNoolluu  fifiuubbee
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: NNOOVVAARRTT‹‹SS

1.Önemli Gördü¤üm T‹S madde no  :  BÖLÜM(XIV) Madde 37 – ÜCRET

ZAMMI : A)1.Y›l Ücret Zamm› : Sendika üyesi iflçilerin,imza tarihindeki ay-

l›k brüt ücretlerine 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere brüt  245 –

TL zam yap›lacakt›r.   B)2.Y›l Ücret Zamm› : Sözleflmenin 2.y›l›nda sendi-

ka üyesi iflçilerin ayl›k ücretlerine 01.01.2012 tarihinden itibarenuygulan-

mak üzere ,‹stanbul Ticaret Odas› 1995/100 bazl› ‹stanbul Ücretliler Ge-

çinme Endeksinin Aral›k 2011/Aral›k 2010 endeks de¤iflimi oran›na 1 pu-

an eklenmesi suretiyle bulunacakoranda ücret zamm› yap›lacakt›r.

1. AÇIKLAMA : Yaflad›¤›m›z hayat flartlar›na bakt›¤›m›zda hergeçen

gün genel ihtiyaç ve kullan›m malzemelerine gelen zamlar,art›k hayat›

gitgide zorlaflt›rmakta.Bizim eme¤imizin karfl›l›¤› olarak ald›¤›m›z ücret

gitgide enflasyon karfl›s›nda eriyip gitmektedir,bunun  için 2 y›lda 1 yap-

t›¤›m›z bu sözleflmede elimizden geldi¤ince iflveren karfl›s›nda dik dura-

rak ald›¤›m›z ücretin yeterli olmad›¤›n› savunarak koparabildi¤imiz ka-

dar ücret zamm› koparmal›y›z.

2. Önemli Gördü¤üm T‹S madde no  :  Madde 36 – ‹LK G‹R‹fi ÜCRET‹ :

Sözleflmenin imza tarihinden sonra ifle giren ve sendika üyesi olan ifl-

çilerin ücreti,en alt ücret grubunun tavan rakam›n›n %70’ i seviyesine ge-

tirilecektir.

2. AÇIKLAMA :  ‹fle ilk girdi¤imiz zaman belli bir ücret ile bafllamam›z

gerekiyor,ama bu alaca¤›m›z veya bize teklif edilecek olan ücretin makul
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ve mant›k çerçevesi içinde,eme¤in karfl›¤› olacak bir teklif olmal›d›r.

3.Önemli Gördü¤üm T‹S madde no : Madde 33 – YILLIK ‹KRAM‹YE : ‹fl-

çilere her sözleflme y›l›nda 4’er ayl›k ç›plak ücretleri tutar›nda ikramiye

verilir.‹kramiyeler o ay›n maafllar› ile birlikte verilecektir.‹flbu ikramiye-

lerin verilifl tarihleri taraflarca belirlenecektir.

3.AÇIKLAMA   : Ald›¤›m›z ayl›k ücretlere ek olarak y›lda 4 defa ald›¤›-

m›z ikramiyelerin maddi yönden bizi tam olarak tatmin etmesede, elimiz-

de tuttu¤umuz bu hakk›m›z› kaybetmemeliyiz. Zaman ve y›llar geçtikçe

bu hakk›m›zdan baya¤› kay›plar verilmifl fakat bundan sonra daha fazla

kay›p vermemek için tüm gücümüzle hakk›m›z›  savunaca¤›z.

NOT: Asl›nda bütün T‹S maddeleri benim için çok önemli,zamanla

kendimiz eme¤imiz için dahada iyi sözleflmeler yapaca¤›m›za eminim.
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AADD  SSOOYYAADD :: TTAAYYFFUUNN  MMEETT‹‹NN
fifiUUBBEE :: 11  NNOOLLUU  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: NNOOVVAARRTT‹‹SS

1.Madde 19 -normal çal›flma C fl›kk›-4. madde

Vardiyal› çal›fl›ld›¤› taktirde vardiya de¤iflimlerinde bir iflçi 16 saat

geçmedikçe ikinci vardiyada çal›flt›r›lamaz ve bunlara c/2 gere¤ince ara

dinlenmesi verilir.

ACIKLAMA

Var›d›yal› cal›flmalarda ifllerin yogun oldugu zamanlarda iflveren ele-

man eksik liginden 9 saat çal›flma sonras› çaliflan› dinlendirmeden veya

3-5 saatlik bir istirahatten sonra yeniden çal›flmaya çarabiliyordu. Bu ça-

l›flan› birçok yonden olum suz etkiliyordu.Mesela ailesine vakit ay›ram›-

yordu,Dinlenemiyordu.Bu yüzden iflyerinde hatalar yap›yordu ve ifl veren

dinlenmeden  gelip fedakarl›kta bulunan çal›flana bu fedakarl›g›n› dü-

flünmeden hata yapt›¤›nda çeflitli uygulamalarda bulunuyordu. Çal›flana

ben gelmem çal›flamam gibi bir söylevde bulunma hakk› tan›m›yor-

du,gelmedigin taktitde iflyerini zarara ugratmaktan ve ifline say›p ç›kma-

maktan iflten çikarmaya kadar gide bili yorlard›.Bumadde sayesin de ifl-

veren çal›flan›n› çal›flan istemedigi sürece 16 saatl›k ›st›rahat›n› tamam-

lamadan çal›flmaya çaram›yor.

2.Madde 19-normal çal›flma C fl›k›-5.madde

Gece ve gündüz usulü çal›fl›lan ifllerde,vardiyalar› en çok 15 günde de-

¤ifltirilmek suretiyle s›raya konacakt›r

ACIKLAMA

Bumadde çal›flan›n sürekli ayn› vardiya da çal›flt›r›lmamas›n› sagl›-

yor.Düflünsenize hep gece vardiyas›n da çal›flt›g›n›z› hayat›n›z›n bütün

gündüzleri uyumakla geceler› çal›flmakla gecerdi.Hiçbir sosyal faliyetiniz

olmazd› aileler›n›zle doru dürüst görüflemezdiniz siz uyurken aile fertle-

rinin birk›sm› okulda, birk›sm› ifllerinde olacaklard› onlar geldiginde ise
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siz iflinizde olacakt›n›z böyle bir yaflam böyle bir hayat sizce nas›l olurdu.

3.Madde 21 Hafta Tatili C fi›kk›-4.Madde

Hafta tatiline hak kazanma bak›m›ndan çal›flmad›¤› halde çal›fl›lm›fl

olarak kabul edilen günler flunlard›r;

‹flin hammadde yoklu¤u ve ar›za gibi zaruri sebeplerle iflveren taraf›n-

dan iflçilerin ifl ba¤›t› kesilmeksizin tatil edildi¤i günler

ACIKLAMA

‹flveren yukar›da belirtilen sebeplerden dolay› yaflanacak ifl günü kay-

b›n› çal›flan› hiç cal›flmam›fl say›p pirimindem ssk ödentisinden hatta

günlük saat üçretinden kesebilirdi bumadde bütün bunlar›n önünü kes-

mektedir,yular›daki sebepleride günümüzde s›kl›kla yaflamaktay›z y›lla-

ra vurdugumuzda kayb›m›z çok olabilirdi.

NOT=Gelece¤i sat›n alabilecek tek fley;bugün yapt›klar›nd›r.
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PPEETTKK‹‹MM

AADD  SSOOYYAADD :: OOYYTTUUNN  EERRDDEENN
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPEETTKK‹‹MM  PPEETTRROOKK‹‹MMYYAA  AA..fifi

MADDE 33 : NORMAL ÇALIfiMA 

Normal çal›flma süreleri günde 8, haftada 40 saattir. Ancak, üçlü var-

diya ile çal›flan personel halen uygulanan ortalama 42 saatlik vardiya sis-

temine göre çal›flmalar›na devam edeceklerdir.

Gündüz çal›flan personelin günde 8, haftada 40 saatüzerinden yapt›¤›

çal›flmalar için ayr›ca fazla mesai ücreti ödenir.

Üçlü vardiya ile çal›flan personel vardiya sistemi gere¤ince normal ça-

l›flan personele göre, haftada ortalama 2 saat fazla çal›flaca¤›ndan bu ça-

l›flmalar›na karfl›l›k kendilerine ücretlerine ilaveten ayda 3 yevmiye öde-

necektir. Bu yevmiyenin tediyesine bir aydan fazla sürmeyen ücretli izin

ve geçici ifl göremezlik hallarinde devam edilecektir. Bu ödemeye toplu

ifl sözleflmesinin fazla çal›flma ücreti ile ilgili maddesine yaz›l› fazla ça-

l›flma ücreti dahildir.

‹flveren, kapsama dahil iflyerlerindebütün iflçilerin ifle bafllama, ifli b›-

rakma ve ö¤len dinlenmesi saatlerini bir cetvel halinde düzenleyerek ifl-

çilerin görebilece¤i yere asar.

‹flveren, iflyeri ilan tahtalar›nda ilan etmek suretiyle ifle bafllama, bitir-

me ve dinlenme zamanlar›n› de¤ifltirebilir.

Normal çal›flmas›na gelen iflçi ( vardiyal›, gündüzcü ) ayn› takvim gü-

nü içinde vardiya de¤ifltirmek amac›yla geri çevrilmez. Vardiyal› iflçilerin

vardiya de¤ifliklikleri vardiya bitiminde yap›l›r.

Normal çal›flma an›nda iflveren vye vekilince çal›flanlara ifl da¤›l›m›

münavebeli ve eflit olacakt›r.

‹kili vard›ya ile çal›flan iflçilerin akdi ve hafta tatili günleri 3 ayda bir
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de¤ifltirilir.

Radrasyonla ilgili ifllerde çal›flanlara mevzuat hükümleri uygulan›r.

Aç›klama :

Bence günlük çal›flma süresi günde 6, haftada 30 saat olmal›. Hem in-

sanca yaflamak ad›na hemde ülkemizdeki istihdam problemini bertaraf

etmek ad›na olumlu bir ad›m olaca¤›na bütün kalbimle inan›yorum. Pet-

kimde çal›flmakta olan 850 – 900 c›var›nda tafleron iflçi bulunmaktad›r.

Taflerona hay›r diye slogan at›p kalmamal›y›z. Netice itibariyle onlarda

bizim s›n›f›m›z›n insanlar› ve d›fllayarak baflaramay›z ancak onlarada s›-

n›f bilinci afl›layarak iflçi s›n›f›n›n ancak ’’ ya hep beraber  ya hiç birimiz ‘’

slogan›n› benimsetmemiz gerekmektedir. Sonuç olarak birlikten kuvvet

do¤ar ve iflveren zaten onlar› bir flekilde tutacak bu nedenle tafleron ifl-

çileri yan›m›za çekmemiz çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu arada

sadece yan›m›za çekmek de¤il onlarla kucaklafl›p birlikte ad›m atmam›z

gerekmektedir. Yani sendikal› iflçiler olarak tafleron iflçi kardefllerimiz

için baz› haklar›ndan vazgeçebilmelidirler. Nas›lki yevmyemizi 5’ten 3’e

çekebiliyorsak onlar içinde sendikal› yapt›¤›m›z her bir tafleron kardefli-

miz içinde yevmyelerimizi 3’ten 2’ye çekebiliriz.  fiunuda belirtmeliyim ki

hiç bir flavafl birfleyler kaybedilmeden kazan›lamaz ama mutlak zafer için

ilk anda kaybettiklerimiz gelecek nesiller için büyük kazan›mlar demek-

tirki buda herfleyden daha de¤erlidir. Çünkü ortada harp edilen gerçek-

lik insanl›k onurudur.

Madde 38 : Nakil

‹flçilerin, iflyeri içinde Unvan ve niteli¤ine eflit olan baflka bir ifle ve ay-

n› iflverene ba¤l› il hudutlar› içindeki di¤er bir iflyerine iflverence nakle-

dilebilir. ‹flçilerin il hudutlar› d›fl›ndaki iflyerlerine daimi olarak nakli, ya-

z›l› r›zas›na ba¤l›d›r. Geçici süre ile nakillerde iflçinin r›zas› aranmaz. An-
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cak bu süre 3 ay› geçemez.

‹fl ve iflyeri de¤iflikli¤i hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. ‹flçiler,

Petkim Petrokimya Holding A.fi. ‹flletmesine ba¤l› iflyerlerinde tecrübeli

iflçi ihtflyac›n› karfl›lamak üzere Genel Müdürlük, ‹dari ‹fller Müdürlü-

¤ü’nün ‹stanbul ve Ankara’daki iflyerlerine ve bunlara ba¤l› dinlenme, ço-

cuk emzirme, yatakhane, y›kanma, muayene, bak›m, bedeni ve mesleki

e¤itim yerlerine iflverence nakledilebilirler. Nakil kabul etmeyen ‹flçi

Hakk›nda ‹fl Kanunu Hükümleri uygulan›r.

Aç›klama : 

Bilindi¤i gibi Petkim Petrokimya A.fi. Özellefltirilmifl bir iflyeridir. Ve

sat›n alan firma SOCAR d›r. SOCAR’ ›n yat›r›m planlar›nda bulunan STAR

Rafineriside bu kapsamdad›r. Ben bir bak›mc› olarak bu konudan fazla-

s›yla rahats›z›m. Bu madde petkimde bulunan bak›m iflçileri için ayarlan-

m›fl bir maddedir. Bunun anlam› ileride Bak›m A.fi. Kurup senin ifl gücü-

nü satarak senin eme¤ini sömürücem demektir. Ayn› zamanda bu mad-

de bir cezaland›rma mekanizmas› olarakta kullan›labilir buna oldukça

müsaittir. Bilindi¤i üzere SOCAR AZER‹ devletinin flirketidir. Yar›n ne ma-

lum hadi kardeflim bizim Bakü’ deki fabrikalarda ifl var git ve çal›fl deme-

yece¤i bunun basit bir madde olmad›¤›n› düflünüyorum. Ve SOCAR’ ›n ile-

riye dönük planlar›n›n içinde yer ald›¤›n› tahmin ediyorum.

Madde 72 : ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i

‹flveren ‹fl Kanununun ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i hükümleri gere¤i ç›kar›lan

mevzuata aynen uymay› kabul eder. Taraflar ifl emniyet kurallar›na uyarlar.

‹flveren, Alia¤a’da 4 doktor istihdam eder.

Revir personeli vardiya halinde çal›fl›r. Her vardiyada ehliyetli 1 Sa¤l›k

Memuru bulundurulur.

Acil hallerde hasta ve yaral›lar› taflmak üzere 3 adet ambulans bulun-

durulur.
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Aç›klama :

Bence kesinlikle bu madde A maddesi  ‹flçi ve ‹fl Sa¤l›¤›, Güvenli¤i ola-

rak de¤ifltirilmesi zorunludur. Bu sadece bizim de¤il genel anlamda bü-

tün sözleflme kitapç›klar›nda bu flekilde revizyon edilmelidir. Nedeni ise

as›l olan insand›r. ‹fl’ in sa¤l›¤› ve güvenli¤ini reddetmemdir. Birileri pa-

ras›n› ortaya koyar bizler ise can›m›z› ortaya koyar›z ne için evimize gö-

türece¤imiz bir somun ekmek için son sözüm de fludur. ‘’ HÜKÜMET fiA-

fiIRMA SABRIMIZI TAfiIRMA ’’ 
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AADD  SSOOYYAADD ::  SSEEYYFFEETTTT‹‹NN  DDEELL‹‹GGÖÖZZ
fifiUUBBEE ::  ‹‹ZZMM‹‹RR  AALL‹‹AAGGAA  
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  PPEETTKK‹‹MM

1.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO: KADRO / SKALA

A.) AÇIKLAMA: 4857 SAYILI ‹fi KANUNUN 2. VE 32. MADDES‹.

KADRO: Bir ifl sözleflmesine dayanarak çal›flan gerçek kifliye iflçi, iflçi

çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifliye yahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve

kurulufllara iflveren, iflçiyle iflveren aras›nda kurulan iliflkiye ifl iliflkisi

denir ( 4857 say›l› ifl kanunun 2. Maddesi)

Bu ifl iliflkisiyle iflçinin nerede, nas›l, ne kadar süre ve ne ka-

dar ücretle çal›flaca¤›n› belirleyen pozisyona KADRO denir. Bu kadrolar

aras›ndaki ücret farkl›l›¤›n› belirleyen grafik’ e SKALA denir. Bir kimse-

ye bir ifl karfl›l›¤›nda iflveren taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tu-

tard›r. 4857. Yasan›n 32. Maddesi

AÇIKLAMA: Kadrolu çal›flan iflçi çal›flma süresini çal›flma s›n›r›n› çal›-

flaca¤› alan› görev ve yetkilerini belirler. Esnek, keyfi, günü birlik çal›flt›-

r›lman›n önünde en büyük engeldir. Bu maddenin önemi büyüktür flunu

bilmemiz gerekir’ ki ifl huzuru için olmazsa olmaz diyebilirim. ‹fle gitti¤i-

mizde nerde nas›l kaç saat çal›flaca¤›m›z› bilmek insana iflinde büyük

motive sa¤lar. ‹flçi ad›na çal›flaca¤› ifl yerinde kifli ad›na çal›flma alan› ifli

flekillenmifl belli bir flartlar› oluflturmufl olmas› çok önemlidir iflin sürek-

lili¤i ayn› zamanda ücret belirlili¤inin önemi büyüktür.

2.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO: KDEM TAZM‹NATI 

Aç›klama: 4857. yasan›n geçici 6. maddesi bir önceki ifl yasas› olan

1475 say›l› yasan›n 14. maddesi gereyince ödemeler yap›l›r. ödenecek k›-
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dem tazminat›n›n tutar› baflbakanl›k müsteflar›n›n bir hizmet y›l› için

ödenen azami emekli ikramiyesini geçemez. ifl kanunu 14.maddesi.

b.petkim t.i.s:madde 27 k›dem ve hesaplamas› madde 29 k›dem taz-

minat›n›n gün say›s›.

TANIMI: Bir ifl yerinde belli bir süre çal›fl›p ifl sözleflmesi sona eren ifl-

çiye veya ölümü halinde kanuni mirasç›lar›na yasada say›lan durumlarda

ve hizmet süresi ile ücretine göre de¤iflen miktarda iflverence ödenmesi

gereken para. ‹lk k›dem tazminat› mevzuata 1936 tarih 3008 say›l› ifl ka-

nunu ile girmifltir.

AÇIKLAMA: K›dem tazminat› iflçiler için ifl güvencesi ve iflsizlik sigor-

tas›n›n bulunmamas› nedeniyle her dönemde önemini korumufltur. K›-

dem tazminat› iflçinin s›¤›naca¤› liman›d›r; k›sacas› her fleyidir. ‹ktidarla-

r›n, darbecilerin veya hükümet kuranlar›n yahut darbe yap›ld›¤›nda ilk

yapt›klar› ifl iflçilerin haklar›n› ellerinden al›p k›dem tazminat› fonu ad› al-

t›nda kazan›lm›fl haklar›n elden al›nmas› için yapt›klar› çal›flmalar. ‹nsan

yaflam› boyunca emeklilik hayalleri kuruyor bunu da k›dem tazminat› ile

gerçeklefltiriyor y›llarca çal›fl›p hayalini kurdu¤umuz kendi param›z› ço-

cuklar›m›z›n gelece¤ini utanmadan s›k›lmadan çal›yorlar.

Not: 23 Ekim 1980 günü 1475 say›l› yasan›n 14. Maddesi ne D f›kras›

eklenerek k›dem tazminat› öngörülen esaslar d›fl›nda veya saptanan

miktar ve tavan afl›larak ödenmesi için emir ve talimat veren yetkililer

hakk›nda iki y›la kadar hapis cezas› ön görülmüfltür.

3.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO: ESNEK ÇALIfiMA

A. 4857 SAYILI YASA T.‹.S 37. MADDE YASANIN 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16’ TINCI MADDELER‹NDE BEL‹RT‹LM‹fiT‹R
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‹flçi ifle al›nd›¤›nda belirtilen kadro ve kalifikasyon la uygun iflin d›fl›n-

da çal›flmas› kendisine belirtilen ve ifl kanununda kabul edilen sürelerin

üstünde herhangi bir karfl›l›k olmadan çal›flmas› ESNEK çal›flmad›r.

fiu anki veya di¤er hükümetler tazminats›z sosyal güvencesiz çal›flma-

lar› uygulatmaktad›r. Mesela 4 c, mevsimlik çal›flt›rmalar, sözleflmeli,

geçici iflçi, tafleron gibi. Bu tür uygulamalar hükümetlerin ve iflverenin

ifline gelmektedir iflveren hep ister ki az insan gücüyle birçok ifl yap›ls›n

insanlar› kölelefltiriyorlar bu tip çal›flmalarla. Mesela birkaç maddeyle

özetlemek gerekirse flunlard›r

1.)SÜREKL‹ SÜREKS‹Z

2.)BEL‹RL‹ VEYA BEL‹RS‹Z

3.)KISM‹ SÜREL‹ TAM SÜREL‹

4.)ÇAGRI ÜZER‹ ÇALIfiMA

5.)DENEME SÜREL‹ ‹fi SÖZLEfiMES‹. Gibi buna benzer yasalaflm›fl

birçok madde bulunmaktad›r. Bu tür maddeler ifl hayat›n› ve iflin gelece-

¤ini sekteye u¤ratmaktad›r. Ne yapmam›z laz›m bölümünü konuflacak

olursak yazm›fl oldu¤um (T.‹.S) maddeleri iflçilik ad›na önemli olmazsa

olmazlar›m›zd›r. Birbirimize s›k›ca kenetlenip SEND‹KALARIMIZI güç-

lendirmemiz laz›m. EN ÖNEML‹ MADDE ‹SE SEND‹KALAR. SEND‹KALA-

RIMIZA SAH‹P ÇIKALIM.
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AADD  SSOOYYAADD :: VVOOLLKKAANN  KKOOLLAAYY
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPEETTKK‹‹MM

1 Madde 20 : ÖZÜRLÜ ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA

Bu konuda 4857 say›l› kanunun 30. Maddesi geçerlidir.

1-AÇIKLAMA

‹nsan haklar›, insanlara sadece insan olduklar› için verilmifltir. Bunun

için insan olarak do¤mak yeterlidir. ‹nsan haklar› hukuku aç›s›ndan, ka-

d›n ya da erkek olmas›n›n, zengin ya da fakir olmas›n›n, kültürlü ya da ca-

hil olmas›n›n hiçbir önemi olmad›¤› gibi, sa¤l›kl› veya özürlü olmas›n›n da

hiçbir önemi yoktur. Her insan do¤du¤u andan öldü¤ü ana kadar bu hak-

lara eflit olarak sahiptir.

Bizler engelli olmad›¤›m›z için onlar›n neler hissetti¤ni anlam›yoruz ,

d›flar›da onlarca iflsiz engelli arkadafllar›m›z ifl aramaktad›rlar etraf›m›z-

daki 50’ nin üzerinde iflçi çal›flt›ran fabrika ve iflletmeler bunu göz ard› et-

mekte yada derecesine göre en düflü¤ünü seçmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devletidir ve sosyal devlet olma-

n›n gere¤i olarak sakat ve engelli vatandafllar› topluma kazand›rmakla ve

onlar›n kimseye avuç açmadan yaflayabilmelerini sa¤lamakla yükümlüdür.

Engelli ve özürlü vatandafllar›m›za aram›zda engel olmad›¤›n› hisset-

tirmemiz gerekiyor , onlar›nda normal s›radan insanlar gibi çal›fl›p kim-

seye avuç açmadan kimseye minnet etmeden aram›zda olmalar› onlar›n-

da bir aile kurmalar›n› gerekti¤ini düflünüyorum.

2-Madde 40: NORMAL ÜCRET

Normal ücret ( sosyal yard›mlar, ikramiyeler,  fazla çal›flma ve tatil

ücretleri primler gibi ek ödemeler d›fl›ndaki ) akde konu esas ücrettir.

Normal ücretler ile iflbu sözleflmeye göre yap›lacak her türlü ödemeler

, ödemenin yap›lmas› gereken günü takip eden en geç 4 gün içinde yap›l›r.
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Ödemelerin yap›mas› gereken gün tatilin  ilk gününe rastlarsa ödeme-

ler tatil öncesi ifl gününde yap›l›r.  Tariflenen normal ücretin  ( ç›plak üc-

retin ) ayl›k ödenmesine devam olunur.

Para, flüphesiz herfley demek de¤ildir. Fakat, dünyadaki insanlara ve

olaylara bakt›¤›m›zda, insan›n az da olsa paras› olmal› veya aç kalmay›

göz önüne almal›d›r. Paran›n ele geçirilmesi, en önemli meseledir. Para-

ya sahip olduktan sonra di¤er meseleleri düflünmek gerekir. Zira bizler,

giyime ihtiyaç hissetmeyen, istedi¤i yerde yatan, yiyece¤ini ormanlardan

karfl›layan Afrika vahflileri gibi de¤iliz. ‹nsanlar›n her konuda muhtaç ol-

du¤u üç fley vard›r:1) Yiyecek, içecek, 2) Giysi 3) Bar›n›lacak, oturulacak

yer. Bu üç fleyin herbirinin kalitesi aras›nda büyük ayr›l›klar vard›r. Bir

insan ufak bir ekmek parças› ve kat›kla doyabilece¤i yani g›da alabilece-

¤i gibi üzüm suyu, domates, çorba, et, patates, yeflil sebze, komposto ve

tatl›dan oluflan yemekle de doyulmas› mümkündür.  Bir insan, baflkas›-

n›n att›¤› elbiseleri giyebilece¤i gibi, yeni ve pahal› elbiseler de giyebilir.

Kiras› çok az olan küçük bir odada yaflayabilece¤i gibi, genifl bahçeli ha-

vuzlu bir evdede oturabilir. E¤er bir insan, en iyi yeme¤i yiyor, en iyi elbi-

seyi giyiyor ve en güzel oturuyorsa bunlar› para ile yap›yordur.

‹fl gücümün karfl›l›¤› olarak ald›¤›m para benim rahat bir flekilde ya-

flamam› sa¤lamas› gerekir, çocuklar›m›n gelece¤ini sa¤lamak rahat bir

yaflam sürebilmek için  ald›¤›m normal ücretin yüksek olmas› ve aln›m›n

terinin kurumadan cebime girmesi gerekir.  Ald›¤›m normal ücret ne ka-

dar yüksek olursa ald›¤›m ikramiyeler ve fazla çal›flmalarda o kadar yük-

sek olup daha güzel bir yaflam sürebilirim.

3-Madde 15 : KADRO VE ÜCRET SKALASI

Kadrosuz iflçi çal›flt›r›lamaz. Petkim 2006 öncesi ifle girifller için  ‘kap-

sam içi personel kadro unvan gruplar› da¤›l›m tablosu’ (EK 3/A) ile buna

göre düzenlenen ‘ kapsam içi personel ücret skalas›’ (EK 3/B) bu sözlefl-
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menin ekindedir.

Yeni yap›lan ‘ ifl de¤erlendirme’ çal›flmas› 2006 ve  sonras› girifller için

uygulanacak olup yap›lan ifl de¤erlendirmesine göre ‘kapsam içi personel

kadro unvan gruplar› da¤›l›m tablosu’  (EK 4/A) ile buna göre düzenlenen

‘kapsam içi personel ücret skalas›’  (EK 4/B) bu sözleflmenin ekindedir.

Bir iflyerinde çal›flan bir grup iflçinin yapt›klar› ifl ayn› ve eflit, statüle-

ri ayn› ve eflit ise  ayn› statüdeki çal›flanlar aras›nda ücret fark› olmama-

l›d›r. Benim çal›flt›¤›m fabrikada böyle olumsuzluklar 2006 y›l›nda yaflan-

d›, bu arkadafllar›m ifl verenin haz›rlad›¤› belgelere göre ifle al›nd›¤›ndan

4 y›l 5y›l zam almadan çal›flt›r›ld›lar onlara ücret skalas› uygulanmad›.

Beraber çal›flt›¤›m›z  ifl yerinde yapt›¤›m›z ifl ayn›yd›, hatta yeri geldi ifl

ö¤renmelerinden dolay› bu arkadafllar›m›z bizden fala çal›fl›p bizden çok

çok az para ald›lar. Böyle adaletsiz ücret da¤›l›m›na bizler karfl› ç›kt›k

ama bu ifl verenin ifline geliyordu hem maddi yönden ifline giliyor hemde

iflçileri birbirine düflürüyordu, tats›zl›klar da yafland› 2006 giriflli arka-

dafllar  hakl›yd›lar bir ço¤u ifli b›rakt› bir ço¤u ailesinden destek alarak 5

y›l› geçirdi. Pektim gibi büyük fabrikada çal›fl›pta sarma sigara içen arka-

dafllar›m›z zor günler geçirdi. 2011 – 2012 sözleflmesinde 2006 ve sonra-

s›na  skala uyguland› ve ayl›klar› yükseldi ve maddi yönden rahatlad›lar.

Bu yüzden bana göre kadro ve skalan›n önemi büyüktür. Bu ücret farkla-

r› yar›n eski çal›flanlar içinde s›k›nt› yaratabilir. Bu yüzden bu maddeye

önem verdim.
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AADD  SSOOYYAADD :: MMEELL‹‹HH  ÇÇIINNAARR
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPEETTKK‹‹MM  PPEETTRROOKK‹‹MMYYAA  HHOOLLDD‹‹NNGG  AA..fifi

Madde-41: ÜCRET ZAMMI :

Çal›flanlar ücretlerine veya maafllar›na iyi bir zam yap›lmas›n› bekler-

ler bu çal›flanlar için bütün bir y›l›n yorgunlu¤unu atmas›na neden oldu-

¤u gibi motivasyon içinde önemlidir.çal›flma hayat›nda ekonomiye,anf-

lasyona,yaflam standartlar›na ayak uydurabilmek için belirli periyotlarda

ücret zamm› olmas› gereklidir.böylece çal›sanlar ekonomik s›k›nt› cek-

meden yaflam›n› saglayacakt›r.iflveren taraf›ndan ücret karfl›l›g› cal›san-

lar olarak biz iflçiler için ücret zamm› olmasa olmazlar›m›zdand›r.

Madde-7 : SEND‹KA YÖNET‹C‹ VE TEMS‹LC‹LER‹YLE ‹LG‹L‹ HÜKÜMLER:

Sendika yöneticileri ve temsilcileri kurallara uymak flart›yla iflyerine

rahat girip ç›kabilmelidir.iflçilerle fikir al›flverifli saglay›p,birlik beraber-

li¤i ve örgütlenmeyi sa¤lamak ac›s›ndan sendika yönetilerinin ve temsil-

cilerin iflcilerle görüflmeleri ve bilgilendirmeleri son derece önemli-

dir.sendika yöneticileri ve temsilcileri ifl verenin en üst düzey yöneticiyle

randevu alarak görüflebilmelidir.sendikada görev alan iflçiler görevleri

bitiminde iflyerinde çal›sd›klar› yerlerine,görevlerine geri dönmelidir.bu-

da sendikal faaliyetleri yürütürken rahatl›k saglayacag› gibi yeni sendi-

kac›lar yetifltirmekde kolayl›k sa¤layacakt›r.

Madde-15 : KADRO VE ÜCRET SKALASI:

Birlik beraberli¤i ve mevcut haklar›m›z› koruyup üstüne yeni haklar›

alabilmek, iflverene karfl› dimdik ayakda durarak gücümüzü gösterebil-



100

mek için kadrolu cal›smak flartt›r.bir ifl yerinde ayn› görevi yapan iflçiler

aras›nda birden fazla ücret skalas› uygulanmamal›d›r.böyle bir uygulama

iflyerinde huzursuz ortam› tetikleyecektir.bu olumsuzluklar›n olmamas›

için ücret eflitli¤i ve ücret skalas› flatt›r.
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AADD  SSOOYYAADD :: YYAALLÇÇIINN  SSUUKKEESS
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPEETTKK‹‹MM

MADDE 33 – NORMAL ÇALIfiMA:

A) NORMAL ÇALIfiMA SÜRELER‹:

Normal çal›flma süreleri günde 8,haftada 40 saattir. Ancak, üçlü var-

diya ile çal›flan personel halen uygulanan ortalama 42 saatlik vardiya sis-

temine göre çal›flmalar›na devam edeceklerdir.

Gündüz çal›flan personelin günde 8,haftada 40 saat üzerinde yapt›¤›

çal›flmalar için ayr›ca fazla mesai ücreti ödenir.

Üçlü vardiya ile çal›flan personel vardiya sistemi gere¤ince normal ça-

l›flan personele göre, haftada ortalama 2 saat fazla çal›flaca¤›ndan bu ça-

l›flmalar›na karfl›l›k kendilerine ücretlerine ilaveten ayda 3 yevmiye öde-

necektir. Bu yevmiyenin tediyesine bir aydan fazla sürmeyen ücretli izin

ve geçici ifl görmezlik hallerinde devam edilecektir. Bu ödemeye Toplu ‹fi

Sözleflmesinin fazla çal›flma ücreti ile ilgili maddesinde yaz›l› fazla çal›fl-

ma ücreti dâhildir.

‹flveren, kapsama dâhil iflyerlerinde bütün iflçilerin ifle bafllama, ifli b›-

rakma ve ö¤len dinlenmesi saatlerini bir cetvel halinde düzenleyerek ifl-

çilerin görebilece¤i yere asar.

‹flveren, iflyeri ilan tahtalar›nda ilan etmek suretiyle ifle bafllama, bitir-

me ve dinlenme zamanlar›n› de¤ifltirebilir.

Normal çal›flmas›na gelen iflçi(vardiyal›, gündüzcü)ayn› takvim günü

içinde vardiya de¤ifltirmek amac›yla geri çevrilemez. Vardiyal› iflçilerin

vardiya de¤ifliklikleri vardiya bitiminde yap›l›r.

Normal çal›flma an›nda iflveren veya vekilince çal›flanlara ifl da¤›t›m›

münavebeli ve eflit olacakt›r.

‹kili vardiya ile çal›flan iflçilerin akdi ve hafta tatil günleri 3 ayda bir de-

¤ifltirilir.
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Radyasyonla ilgili ifllerde çal›flanlara mevzuat hükümleri uygulan›r.

B) Gece Çal›flma Süresi:

Sabah saat 06.01’den akflam saat 20.00’ye kadar geçen çal›flmalar

gündüz, akflam sat 20.01’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen süredeki

çal›flmalar gece çal›flmalar›d›r.

C) Çal›flma Aralar›

1-‹flin ortalama bir zaman›nda vardiyas›z iflçilere ö¤le dinlenmesi ve-

rilir. Bu dinlenme süresi günlük normal çal›flma süresi d›fl›nda say›l›r. ‹fl-

çiler bu süreyi iflyeri içinde ya da d›fl›nda geçirmekte serbesttirler.

2-Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenme verilir.

D) Zorunlu Çal›flma:

Vardiya de¤iflmelerinde bir i.çinin zorunlu nedenler haricinde 16 saat

geçmedikçe ikinci vardiyada çal›flt›r›lmamas› esast›r.

1- Do¤um, ölüm, do¤al afet izinlerinin ve istirahat bildirimlerinin bi-

rinci günlerinde iflçi 8 saat ara ile vardiyaya ça¤›r›labilir.

Zorunlu neden kabul edilmeyen haller, asgari 24 saat önce talep edi-

len ücretli, ücretsiz mazeret izinler y›ll›k izinler ve evlenme izinleri ile (1.)

fl›ktaki durumlar›n ikinci günleridir.

2- Gece ve gündüz vardiya usulü çal›fl›lan ifllerde gece vardiyalar› haf-

tada bir de¤ifltirilmek üzere düzenlenir.

E) Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler:

1- ‹flyerinde ya da d›fl›nda iflverenin emrinde geçen süreler fiilen ça-

l›flmasa dahi çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

2- Gerek iflgünlerinde ve gerek tatil günlerinde iflçiler normal günlük

çal›flma süresinden az da çal›flt›r›lm›fl olsalar ki durum mücbir sebepler-

le dahi olsa iflçi bu günlerde tam günlük normal çal›flma süresi kadar ça-

l›flt›r›lm›fl say›l›r.

3- Sosyal Güvenlik Kurumunca muayene edilmek amac›yla viziteye ç›-

k›fl süreleri çal›flm›fl olarak kabul edilir.
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4- ‹flçilerin, iflveren taraf›ndan iflyerlerinden baflka bir yerde çal›flt›r›l-

mak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler çal›fl›lm›fl olarak

kabul edilir.

5- Emzikli kad›n iflçilerin çocuklar›na süt vermek için geçirdikleri sü-

reler çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

6- ‹flçiye her an ifle ça¤›r›lmas› muhtemel oldu¤u ve bu sebeple belir-

li bir yerde beklemesi bildirildi¤i takdirde, iflverenin emrinde geçen iflbu

bekleme süresi de çal›flma saatlerinden say›l›r. ‹flbu bekleme bildirisi ya-

z› olarak yap›l›r.

7-Vardiya araçlar›ndan istifade nedeniyle günlük normal çal›flma sü-

resinden daha a çal›flt›r›lmak suretiyle çal›flma süreleri iflverence kesi-

len iflçileri bu çal›flmalar› normal çal›flma süresi olarak kabul edilir.

8-Y›lda üç günü geçememek ve belgelemek kayd›yla mahkemede ge-

çen süreleri çal›flm›fl olarak kabul edilir.

F) 4857 say›l› Kanunun 63. Madde 4. Bendinde öngörülen yönetmelik

hükümleri sakl›d›r.

BU MADDEN‹N ÖNEM‹:

Bu maddenin en önemli madde oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü bu

madde tüm çal›flan iflçilerin günlük ve haftal›k ne kadar saat çal›flacak-

lar›, ne zaman mola verece¤i, ne zaman ve nas›l fazla çal›flma yapaca¤›

ve karfl›l›¤›n› ne flekilde alaca¤› flekillendirilmifl ve garanti alt›na al›nm›fl-

t›r.T.‹.S deki tüm maddelerimiz vazgeçilmezimizdir.Çünkü zorlukla mü-

cadeleyle kazan›lm›fl hakt›r vazgeçilemez.

MADDE 34- TAT‹LLER VE AKD‹ TAT‹L

A) Vardiyas›z çal›flan iflçiler için hafta tatili Pazar günüdür cumartesi

günü akdi tatil günüdür.

Vardiyal› çal›flan iflçiler için hafta tatili ve akdi tatil günleri vardiya

program›nda gösterilen günlerdir.
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B) Haftan›n Cumartesi ve Pazar günleri hariç 5 günü muntazam çal›-

flan vardiyas›z çal›flan iflçiler ile 5 çal›flma günü muntazam çal›flan vardi-

yal› iflçiler hafta tatiline ve akdi tatile hak kazan›r.

C)Hafta tatiline ve akdi tatile hak kazanma bak›m›ndan çal›fl›lmad›¤›

halde çal›fl›lm›fl olarak kabul edilen günler flunlar;

1- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Güneri,

2- Bir haftal›k süre içinde 5 iflgününü geçmemek üzere iflbu Toplu ‹fl

Sözleflmesi uyar›nca verilen bütün ücretli ya da ücretsiz izin günler,

3- ‹flin zaruri sebeplerle iflveren taraf›ndan iflçilerin ifl ba¤›t› kesil-

meksizin tatil edildi¤i günler,

4- Sosyal Güvenlik Kurumunca 5 güne kadar ve iflyeri doktoru taraf›n-

dan 2 güne kadar verilen istirahat günleri,

5- ‹flyerinde meydana gelen ani hastalana ya da sakatlanma sonucu

yaln›z, 1 gün olarak iflyerinde ya da d›fl›nda geçen tedavi günleri ile isti-

rahat al›nmaya viziteye ç›k›fl günleri.

BU MADDEN‹N ÖNEM‹:

Bu madde ile iflçilerin çal›flma zaman aral›klar› netlefltirilmifl haftada

2 gün tatil yap›larak, dinlenme ve her türlü sosyal aktivitelere olanak

sa¤lanm›flt›r.T.‹.S deki tüm maddeler mücadeleyle zorlukla kazan›lm›fl

hakt›r vazgeçilmezdir.

MADDE24- SUÇSUZ ÇIKARMALAR:

1) Toplu suçsuz ç›karma;

‹flveren, toplu suçsuz ç›karmay› ancak otomasyon rasyonalizasyon ya-

da kapasite daralt›lmas› sebebiyle iflçi azalt›lmas›n› hedef güden tensi-

kata zaruret duymas› halinde yap›labilir.

‹flbu tensikatlarda ç›karma ifllemi afla¤›daki s›raya göre tatbik olunur;

a) Gönüllü olarak ayr›lmak isteyenler,

b) SGK ` dan emeklilik hakk›n› kazanm›fl olanlar,
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c) ‹fle son girenler

2) Münferit suçsuz ç›karma;

a)‹fl Kanuna göre iflten ç›karma: ‹flveren ‹fl Kanunu Hükümlerine göre

iflçinin hizmet akdini feshedebilir. Fesih yap›ld›¤› gün sendikaya da bildi-

rilir. Bu takdirde hak kazand› ise iflçinin ihbar öneli ücreti ile k›dem taz-

minat› iflverence peflin olarak ödenir.Ancak bu husus düflük ücretle iflçi

istihdam›n› hedef tutmayacakt›r.

b)Hastal›k sebebiyle suçsuz ç›karma: hastal›k ya da kaza sebebi ile

meydana gelen geçici ifl görmezlik hallerinde iflçiye sigortaca verilen ifl

görmezlik ödene¤inin kesildi¤i tarihten itibaren iflverenin iflçinin hizmet

akdini fesih hakk› do¤ar. Bu f›kraya göre yap›lan fesihlerde iflçiye ihbar

öneli ücreti hariç k›dem tazminat› ödenir.

c)yafll›l›k ayr›lmas›: 55 yafl›n› dolduran erkek,50 yafl›n› dolduran kad›n

personelin hizmet akdi, afla¤›da belirtildi¤i flekilde ihbar öneli ücreti ile

k›dem tazminat› ödenerek feshedilir.

Kad›n personele 50, erkek personele ise 55 yafl›n› dolduraca¤› tarih-

ten bir y›l önce SGK’ dan emeklili¤e hak kazanmam›fl ise buna ait belge-

yi ibraz› yaz›l› istenir. Emeklili¤e hak kazanmad›¤›n› SGK’ dan alaca¤›

belge ile 1 y›l içinde tevsik eden personelin hizmet akdi emeklili¤e hak

kazanaca¤› tarihe kadar uzat›l›r ve hizmet akdi, bu tarihi takip eden y›l›n

Ocak ay› itibariyle iflveren taraf›ndan feshedilir.Ayn› flekilde 50 ve 55 ya-

fl›n› dolduran personelin de hizmet akdi 50-55 yafl›n› doldurdu¤u tarihi

takip eden y›l›n Ocak ay› itibariyle iflveren taraf›ndan feshedilir. Her iki

halde de ihbar ve k›dem tazminat› ödenir.

MADDEN‹N ÖNEM‹:

Bu madde ile iflçinin emekli olana kadar çal›flmas›, emeklilikten do-

¤an tüm haklar› ve iflten ç›kar›lsa dahi tüm haklar›n›n ödenecegi güven-

ce alt›na al›nm›flt›r.T.‹.S deki tüm maddeler mücadeleyle  kazan›lm›fl

hakt›r vazgçilmezdir.
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AADD--  SSOOYYAADD ::    AABBDDUURRRRAAHHMMAANN  TTEEKKMMEENN
fifiUUBBEE                        ::    AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹                  ::    PPEETTKK‹‹MM  PPEETTRROO  KK‹‹MMYYAA  ––  AALL‹‹AA⁄⁄AA

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO :

MADDE 15: KADRO VE ÜCRET SKALASI

Kadrosuz iflçi çal›flt›r›lamaz. Pektim 2006 öncesi ifle giriflliler için ‘

kapsam içi  personel kadro unvan gruplar› da¤›t›m tablosu’ (EK 3/A) ile

buna göre düzenlenen ‘ Kapsam içi ücret skalas›’ ( EK 3/B) bu sözleflme-

nin ekindedir.

Yeni yap›lan ‘‹fl de¤erlendirme’  çal›flmas› 2006 ve sonras› giriflliler

için uygulanacak olup, yap›lan ifl de¤erlendirmesine göre ‘ Kapsam içi

personel kadro unvan gruplar› da¤›t›m tablosu(EK 4/A) ile buna göre dü-

zenlenen ‘Kapsam içi ücret skalas› ‘ (EK 4/B) Bu sözleflmenin ekindedir.

AÇIKLAMA: Görüldü¤ü üzere bu madde düzenlenmeden önce Efi‹T ‹fiE

Efi‹T ÜCRET ‹lkesi iflverence uzun süre ihlal edilmiflti. 2006 y›l›nda Pet-

kim de  ifle bafllayan bir iflçi olarak bu konudan en çok muzdarip olanlar-

dan biriyim. Yeni yap›lan skala da  halen ayn› ifli yapan  iflçiler aras›nda

ücret da¤›l›m›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. Fakat bu skalan›n devam›

ve uygulanmas› halinde yeni ifle bafllayacak olan iflçiler ve eski çal›flan-

lar aras›nda var olan dengesizlikler ortadan kalkm›fl olacakt›r.

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO :

MADDE  17: KADEME ‹LERLEME ESASLARI VE SINAV KURULU:
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‹flyerinde herhangi bir kademe ilerlemesine gerek duyuldu¤u zaman

iflveren kademe ilerlemesi yap›laca¤›n› bir duyuruyla o birim içindeki ifl-

çilere duyurur ve aday olacaklar›n 10 gün içinde baflvuruda bulunmas›n›

ister.

Kademe ilerlemesi yoluyla doldurulmas› gereken kadrolar mutlaka

s›nav sonucu s›navda baflar› gösterenlerle doldurulur. S›nav iki sendika

ve iki iflveren temsilcisi olmak üzerer dört kiflilik s›nav kurulunca yap›l›r.

S›nav Kurulu Baflkanl›¤› iflveren temsilcilerinden birisi yapar. Oylar›n

eflitli¤i halinde Baflkan›n oyu iki oy say›l›r. S›nav flartlar›n›n eflitlik esas›-

na ba¤l› olarak s›nav kurulunca tespit edilir.

AÇIKLAMA: iflyerinde yap›lacak olan kademe ilerlemelerinde sendika-

n›n da iflveren kadar söz sahibi olabilmesi ve s›nav ilerlemesinde kay›r-

ma ve torpil olay›n›n önüne geçilebilmesi,

S›nav›n eflitlik esas›na ba¤l› olarak yap›lmas› ve haks›zl›k yap›ld›¤› dü-

flüncesinin önüne geçilmesi aç›s›ndan önemlidir.

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO :

MADDE 69 – ÖZEL MAZERET ‹Z‹NLER‹ :

Evlenme halinde 5 ifl günü

Ana veya baban›n, kar› veya kocan›n, kardefl veya çoçuklar›n›n ölümü

halinde 5 ifl günü; kay›npeder ve kay›nvalidenin ölümü halinde 3 ifl günü,

Eflinin do¤um yapmas› halinde kocaya 4 ifl günü,

kad›n iflçinin do¤um yapmas› halinde do¤umdan önce 8 hafta, do¤um-

dan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta (ço¤ul gebeliklerede tplam 18

hafta)
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iflçinin ikamet etti¤i yada kendisinin veya  eflinin mülkiyetinde olan

gayrimenkullerinin , yang›n,zelzele,veya di¤er do¤al afetlere u¤rad›¤›

hallerde hasar›n derecesine göre 5 ila 10 iflgünü özel mazaret izni veri-

lir.

‹flbu özel mazeret izinleri yukar›da belirtilen hallerin vukuunu takiben

en geç bir ay içinde kullan›labilir.

‹flçilerin amirlerine 3 gün önceden yaz›l› müracaatlar› üzereine fabri-

kan›n emniyeti ve üretimi tehlikeye sokacak kritik durumlar haricinde

al›nmak kayd›yla ayda bir günü geçmemek üzere 1 y›lda en fazla 8 ifl gü-

nü ücretli mazeret izni verilir.

Acil hallerde  1 gün önceden mazeret bildirilerek bu izin kullan›l›r.

AÇIKLAMA: Uzun emek ve mücadeleler sonunda kazan›lan izin hakla-

r›m›z iflçinin sosyal yaflant›s›n› birebir etkileyen ve olmasa olmaz hakk›-

d›r. ‹flverence elimizden al›nmak istenen en önemli meddelerimizden

olan ve insanca yaflamam›z› sa¤layan  cenaze , dü¤ün, do¤um ve hasta-

l›k gibi insan hayat›n›n bir parças› olan bu olaylarda kullanaca¤›m›z izin-

ler bizim en do¤al ve tart›fl›lamaz hakk›m›zd›r. Bu izinler tasarrufa gidi-

lecek maddeler de¤ildir. 6 maddede aç›klanan mazaret iznimiz 10 iflgü-

nünden 8 ifl gününe indirilmifltir. Bunlar›n önüne geçebilmek için özel

mazeret izinlerine sahip ç›k›lmal›d›r. Bu husus çok önemlidir.
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AADD  SSOOYYAADD :: MMEEVVLLÜÜTT  ÇÇIINNAARR
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPEETTKK‹‹MM

1.Madde 3-SÜRE:

A)Bu sözleflme 01.01.2012 günü sabah›ndan 31.12.2012 günü akflam›-

na kadar 2 y›l süre ile yürürlükte kalacakt›r.

B)Sözleflme,taraf olan olan iflverenin de¤iflmesi yada iflyerinin baflka

bir mahalle nakil halinde dahi ayn› flartlarda yürürlükte kal›r.

1.Aç›klama:Sözleflme süresi 2 y›l belirlenmifl yani 2 y›l boyunca söz-

leflmede var›lan kararlarla haklar›m›z güvence alt›na al›nm›flt›r.E¤er bu

süre belli olmasa ucu aç›k süreler olsayd› iflveren can› ne zaman isterse

yeni bir karar alarak ifline uygun olan bi flekilde iflci çal›flt›rabilirdi.Süre

belli olmasa idi iflveren taraf›ndan süre uzat›labilir ve ald›¤›m›z üçret

zamlar›m›z eriyip köle gibi çal›flmaya devam ederdik.Bu madde sayesin-

de yeniden sözleflme imzalayabilme hakk›m›z sa¤lamaktad›r.Bu madde

sayesinde yeniden zam alabilmek ve zaman›n getirdi¤i biz iflciler için ya-

rarl› olan ç›kacak yasalardan yeniden sözleflme imzalamak kayd›yla ya-

rarlana imkan›m›zda bulunmaktad›r.Bu maddeyle ifl güvencesi ve hakla-

r›m›z› koruma imkan›na var›yoruz.Bu madde olmasa iflverenin kötü bir

niyeti durumunda imzalanm›fl olan sözleflmeden yararlanmama›z için ifl

veren bilincli bir flekilde de¤iflik firma ismi vererek sanal bir el de¤ifltir-

me yapmaya kalt›¤›nda veya gerçektende tafl›nma yapt›¤›nda imza alt›na

ald›¤›m›z kazan›lm›fl haklar›m›z› görmeden gelebilir.Bu maddenin varl›-

¤›yla bizlerde ifl güvencemizi ve buradaki kazan›lan haklar›m›z› teminat

alt›na al›nm›flt›r.Yani olmasa olmaz maddelerimizdendir.

2.Madde 15-KADRO VE ÜCRET SIKALASI:

Kadrosuz iflci çal›flt›r›lamaz.Petkim 2006 öncesi ifle giriflliler için ‘kap-
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sam içi personel kadro unvan› gruplar› dag›l›m taplosu’(EK:3/A)ile buna

göre düzenlenen ‘kapsam içipersonel üçret skalas›’(EK:3/B)bu sözlefl-

menin ekindedir.

2.Aç›klma:Tefleron iflcili¤in dünyada ve ülkemizde ne kadar art›¤›n›

görünce sözleflmemizde bulunan bu maddenin ne kadar önemli madde

oldu¤unun fark›na var›yoruz.Biz insanlar elimizdeki de¤erlerin k›ymetini

yitirmeden önce anlamal›y›z.Kadrolu ifl böyle k›ymetli de¤erlerimizden-

dir.‹nsanlar›n köle gibi muamele görüp çal›flt›r›ld›¤› tafleron sistemini

anca tüm iflyerlerinde çal›flacak iflciler için o ifl yerlerinde kadrolu çal›fl-

ma imkan› sa¤layarak bertaraf edebiliriz.Bunuda tüm iflciler olarak bir-

lik ve beraberlik içinde yapmal›y›z.Ölümlü ifl kazalar›n›n ço¤u tafleron ifl-

ci çal›flt›ran ifl yerlerlerine oldu¤unu görüyoruz.Ne bi denetleme nede ifl

sagl›¤›n›n flartlar›n› olufltu¤u ifl ortam› oluflturalmaktad›r tafleron siste-

minde.Gelecekte iflci s›n›f›n› bekleyen en büyük tehlike tafleron sistemi

olacakt›r.Bunlarla tüm iflci sendikalar› ve sivil toplum örgütleriyle müca-

dele etmeli halk›m›z› bilinçlendirmeliyiz.Yani tüm ifl yerlerinde bizim söz-

leflme kitapc›¤›m›zdaki 15 maddenin olmas›n› sa¤lamal›y›z.

Ücret skalas› ilede eflit ifle eflit ücret imkan›n› sa¤lamaktad›r.Tüm ifl-

yerlerinde bulunmufl oldu¤u sektöre bagl› olarak iflin zorluk ve tehli-

keli olma durumlar› olabilir.Çal›flma adaletini ücret sklas› ile gideril-

mektedir.Bu madde de bulunan skala ilede eflitlik ve adalet sa¤lan-

maktad›r.‹fl de¤erlendirme yaparakta bunlar› kademelendirme imkan›

bulup daha hakkaniyetli bi flekilde ifl bar›fl› içinde çal›flma yaflam›m›z›

devam etdirebiliriz.

3.Madde 7-SEND‹KA YÖNET‹C‹ VE TEMS‹LC‹LER‹ ‹LE ‹LGL‹ HÜKÜMLER:

B)ÇALIfiMA TEM‹NATI:Konfederasyon,Sendika Genel Merkez veya ifl-

yerinin ba¤l› bulundu¤u flubelerin yönetim kurullar›nda veya baflkanl›-
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¤›nda görev ald›¤› için kendi iste¤i ile çal›flt›¤› iflyerlerinden ayr›lan iflci-

ler,bu görevlerininin seçime girmemek,yeniden seçilmemek veya kendi

istekleri ile çekilmek sureti ile son bulmas› halinde ayr›ld›klar› iflyerin-

den ifle yeniden al›nmalar›n› istedikleri taktirde ,iflveren talep tarihinden

sonra en geç 1 ay içinde bu iflcileri o andaki flartlarla eski ifllerine veya

eski ifllerine uygun bir di¤er ifle di¤er isteklilere nazaran öncelik vererek

almak zorundad›r.Bu taktirde iflcinin eski k›dem haklar› ve ücreti sakl›-

d›r.Bu yukar›da belirtilen görevlerin sona ermesinden bafllayarak 3 ay

içererisinde kullan›labilir.Bu flekilde yeniden ifle dönen eski Yöneticiye

verilecek ücret emsallerinin ald›¤› ücretdir.

3.Aç›klama:Sendika yönetim ve kadrolar›n›n çok zor günler geçirdi¤i

günümüzde bu madde önemini bi kez daha göstermektedir.Herhangi bi

sebepten ifline geri dönmek isteyen veya zorunda kalan sendika yönetici-

lerinin ifl garantisi sa¤layan bu madde ile sendikac›l›k yapmak isteyen

emeklili¤i dolmayan iflcilerin cesaretlendirmek suretiyle özgüven ver-

mesi sa¤lanmakta ve sendika yönetim kademelerinde yönetici olmak için

talepte bulnmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.Böylelikle yeni sendikal kadrola-

r›n yetifltirilmesi imkan› devam edecek ve bayrak yar›fl›m›z sürerek tec-

rübeler gelece¤e aktar›lmak sureti ile daha güçlü sendika kadrolar›n ye-

tifltirilmesi sonucunda iflci haklar›m›z daha iyi korunacak,daha iyi sözlefl-

me anlaflmalar› sa¤lanacak ,daha iyi haklar kazamnak için mücadeleler

verilebilecektir.Yani böylelikle sendikalar kadrolar›n› genç tutabilecek

dinamizm kazand›racakt›r.‹yiki hakk›m›z› arayan sendikal bir birliktelik

içindeyiz.Yaflas›n sendikal birlikteli¤imiz.
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PPLLAASSCCAAMM

AADD  SSOOYYAADD ::  ‹‹LLKKEERR    ÖÖZZYYUURRTT        
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPLLAASSCCAAMM  AA..fifi

1.T‹S MADDE  NO:MADDE 51 ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹

a)iflveren ifl kanununa  göre  ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i yönetmeli¤ine

aynen uymay› kabul eder.iflçi de iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili iflveren-

ce konulan kurallara uymak ve yap›lacak e¤itimlerede zorunlu olarak ka-

t›lmakla yükümlüdür.

AÇIKLAMA:bir iflyerinde mutlaka kurallar vard›r.hayat›m›zda oldu¤u

gibi.ama fluan türkiye koflullar›nda büyük çapl› iflyerlerinde ifl kurallar›

uygulanamakta ama küçük iflletmelerde  bu durum sözkonusu olmaya-

biliyor.çünkü  iflveren maddi anlamda ifl güvenli¤ini gider gördü¤ü için bu

konuya uzak kal›yor.budurumda özeliklede dikkat gerektiren ifllerde ge-

nelde yo¤un olarak ifl kazas› meydana gelmektedir.bu ifl kazalar›n›n ço-

¤u ifl malzemesi ve araç eksikli¤inden meydana da gelmektedir.özelikle-

de küçük iflletmelerde vurgulamak istedi¤im durumda budur.ekipman

eksikli¤i olan iflyerlerinde iflçi genelde ciddi anlamda bu durumda  ölüm-

le bile bafl bafla kalabiliyor.türkiyede bilinen bir gerçek var kural var ama

denetim bu konuda zay›f.iflçi konulan kurallara uymak zorunda ama ba-

zen ekipman  eksikli¤i yüzünden bu kurallar d›fl›na ç›kabiliyor.iflçi iflten

önce kendi sa¤l›¤›na dikkat etmeli ve  buna göre davranmal›d›r.önce em-

niyet gerekli koflullar sa¤lanm›flsa mutlaka kurallara uymak zorunda ol-

mal›d›r.

2)sözleflmenin süresi ve kapsam› tis( madde no:3 yararlanma) ‘’iflve-
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ren kapsam içi sendikas›z iflçilere toplu sözleflmeyi ve üztünde haklar

uygulanmayacakt›r.dayan›flma aidat› ödeyenlenlerin sözleflmeden yarar-

lanmalr› konusunda yasa hükümleri uygulan›r.bu hükme ayk›r› olarak ifl-

veren uygulama yaparsa  ve sendikan›n  yaz›l› baflvurusuna ra¤men bu

uygulamaya son vermezse ayn› miktar› bütün sendikal› iflçilere ayn› ta-

rihten itibaran uygulan›r.

AÇIKLAMA:bir ifl yerinde sendikal› iflçilerin yan›nda sendikas›z iflçide

çal›fl›yorsa ücretler konusunda adaletsiz ücretlerde söz konusu olabi-

lir.bu konuda ifl yerinde sözleflmenin kurallar›na iflveren uymak zorun-

dad›r.çünkü biz iflçiler olarak bu konu bizi çok ilgilendirmektedir.iflveren

bu ücret politikas›n› uygulad›¤› zaman iflçiler  aras›nda gerginlik ve hu-

zursuzluk ç›karabilir.bu durumda iflverenin ifline  gelebilir.bir ifl yerinde

sendikal›ar›n yan›nda sendikas›z iflçi çal›fl›yorsa onu sendikal› yapmak

gerekmektedir.çünkü iflveren sendikan›n yani iflçi örgütlenmesininin

önüne geçmek için baz› iflçilerin ücretlerini art›r›rsa bölünmelerini bile-

ce¤i için elinden geleni yapabilir.bu durumda biz sendikal› iflçiler duru-

mun bilincine varmal› ve ortak hareket etmeli ve bu oyunlar›n önüne geç-

meliyiz.burada bireysel davranmamal›y›z.

3)tis madde no 24:normal ücret a)normal ücret iflçinin tabi oldu¤u statü-

süne göre hesaplanan ve ödenen sosyal yard›mmlar ,ikramiyeler,fazla ça-

l›flma ,tatil ücretleri primler v.s   ek ödenekler akde konu esas ücrettir.

b)normal ücretler de,ifl bu sözleflmeye göre yap›lacak olan her türlü

ödemeler ve ödemeye hak  kazan›lan günü takip eden ilk ay›n en geç 5 .ifl

günü içinde çekebilecekleri flekilde  bankamatik hesaplar›nda haz›r edilir.

c)avans isteyen iflçiye her ay›n 20.de 15 günlük ücreti tutar›nda avans

verilir

AÇIKLAMA:biz  iflçilerin en çok s›k›nt›l› oldu¤umuz konu belkide  ücret
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konusudur.çünkü  bu dönemde  ald›¤›m›z  para ne yaz›kki hayat pahal›l›-

¤› yüzünden yetmemektedir.çünkü ald›¤›m›z dan fazlas›n› harc›yoruz.ifl-

veren hakk›m›z olan haketti¤imiz ücreti zaman›nda  yat›rmay›nca banka-

lar vs.günlük  faizleri uyguluyor.nas›l iflverinin gideri varsa bizim de gi-

derlerimiz var.onun zaman›nda yat›rmad›¤› bu paralar bizi s›k›nt›ya soka-

biliyor.çünkü param›z› zaman›nda alamad›¤›m›z zaman zaten k›t kanat

geçinen biz iflçiler mahçup oluyoruz.ben özelliklede çok s›k›nt› yafl›yo-

rum bu konuda.iflveren paras›n› gecelik repoda veya gayrimenküle ya-

t›rarak bizim s›rt›m›zdan geçinerek ve zaman›nda bizim param›z› yat›r-

mayarak kendi kar›n› yükseltmek ister.bunu engellemek gerekir.çün-

kü ses ç›karmad›¤›m›z her dönem bizim alehimize ifller.ay›n 31.günü

maafl hesaba geçmeli ve ikramiye de zaman›nda sözleflmede 10 gün

tan›nm›flsa iflverene  bu dönemin d›fl›na ç›kmamas› gerekir.buna izin

verirsek iflveren hak ett¤imiz param›z› zaman›nda yat›rmazsa kendi ç›-

karlar› do¤rultusunda kullan›rsa  bunu engellemek biz iflçilerin en

önemli görevi olmal›d›r.
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PPOOLLIIMMEERR--EEAATTOONN

AADD  SSOOYYAADD :: AABBDD‹‹  BBAARRAANNLLII
fifiUUBBEE :: ‹‹SSTTAANNBBUULL  11  NNOOLLUU
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: EEAATTOONN

Madde 33:Y›ll›k izin ücreti ve ödentisi

Birçok sendikal› iflyerinde’de vard›r fakar bizim y›ll›k izin ücretimiz

gerçekten di¤er sendikal› iflyerlerine bakt›¤›m da çok yüksektir bu sosyal

hakk›m›z bizim için büyük bir kazançt›r bu sosyal hakk›m›z›n kesinlikle

de¤ifltirilmemesi gerekir.

Madde36 : K›dem ikramiyesi

2 y›lda 1 defa 20 günlük yögmüye olarak verilen bu ödenti di¤er fab-

rikalardan ve sözleflmelerde yoktur bizim için di¤er fabrikalardan ayr›

tutan bir farkt›r fakat 2 y›l›n› doldurmayan iflçiler için bu 5 günlüktür

bunun de¤ifltirilip herkeze ayn› verilmesi gerekir toplu ifl sözleflmesin-

de bunu gelifltirilmesi gerekmektedir bizim için de¤iflmemesi gereken

bir maddedir.

Madde35 :Y›ll›k ikramiyeler

120 günde tam olarak ald›¤›m›z ikramiyeler de¤iflmemesi gereken bir

maddedir.Çal›flt›¤›m›z bölgelerde bir çok ifl yerinde bu sosyal hak gasp

edilip verilmemekte yada maafl ödentisinin içine kat›l›p eritilmifltir.Bu

hakk›m›z korunmal› ve de¤iflmemesi gerekir. 
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AADD  SSOOYYAADD :: ÖÖMMÜÜRR  AATTAALLAAYY
fifiUUBBEE :: ‹‹SSTTAANNBBUULL  11  NNOOLLUU
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  EEAATTOONN

Madde50 :Yakacak yard›m›

Y›lda 1 defa 2 ton ithal kömür dengi ücret olarak verilmektedir bu sos-

yal hakk›m›z maafl içinde olmad›¤› için bizim için büyük bir kazançt›r flu-

an süren toplu ifl sözleflmesinde bu ödentinin 1500 metre küp do¤al gaz

olarak de¤ifltirlmesi için tasla¤a yaz›ld›¤› de¤ifliklik daha iyi olabilir fakat

kesinlikle kald›r›lmamal› ve maafl içine kat›lmamal›d›r

Madde52: Bayram ödentisi

Ramazan ve Kurban bayramlar›nda  ald›¤›m›z bu ödenti bayram önce-

si ve bayram boyunca yapaca¤›m›z harcamalarda  kulland›¤›m için çok iyi

bir hakt›r maafl ve avanslar ço¤u zaman bayrama denk gelmemekte.‹flçi

arkadafllar›n ma¤dur duruma düflmemesi için bu sosyal hakk›n devam›

gerekmektedir.

Madde2 :Kapsam

Bu madde bizim için çok önemlidir.Ayn› flirket olmam›za ra¤men ayn›

ifli yapmam›za ra¤men sendika üyeli¤i olmayan ‹st. Avc›lar fabrikas›nda-

ki iflçi arkadafllar bizim yararland›¤›m›z haklardan yararlanamamaktay-

d› bu haks›zl›k geçen sözleflmede sona erdirildi fluan bizimle beraber bü-

tün haklardan faydalana biliyorlar



117

SSAASSAA

AADD  SSOOYYAADD ::  fifiÜÜKKRRÜÜLLLLAAHH  AALLIIÇÇ
fifiUUBBEE :: AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: SSAASSAA

MADDE- 43- BAYRAM HARÇLI⁄I:

Sendika üyelerine  her sene ramazan ve kurban bayramlar›’nda befler

gün önce, ramazan bayram›!nda;1.y›l  brüt 350 tl, kurban bayram›’nda ise

; sözleflmenin 1.y›l›nda 510 tl bayram harçl›¤› ödenir  2.y›l tutarlar 2.y›l

ücret zamm› oran›nda artt›r›l›r 

AÇIKLAMA

Dini  bayramlar›m›z ne kadar kutsalsa kazan›lm›fl olan bütün haklar›-

m›z da kutsald›r günümüz türkiyesinde ne yaz›kki ekonomik krizler yü-

zünden gelir da¤›l›m›ndaki düzensizlikten patronlar›n yönetmifl oldu¤u

ülkemizde sözleflme  zaman›nda zam almak yerine kazan›lm›fl   olan

haklar›m›z› koruma derdine düfltük ne yaz›kki buda türkiyedeki ifl ve iflçi

haklar›n›n ac› yüzünü gösteriyor bayramlarda extra harçl›k alman›n be-

nim için önemi çocuklar›m› mutlu edebilmek  onlar›n bayram ihtiyaçlar›-

n› karfl›layabilmek  harçl›k verebilmek ve  bayram› mutlu  bir flekilde  ge-

çirmelerini sa¤lamakt›r ben bunlar›  yapabildi¤im sürece  baba olmaktan

gurur duyabilirim bir baba olarak imkanlar›m el verdi¤i müttetçe çocuk-

lar›ma ve eflime bile¤imin gücüyle  çal›fl›p kazand›¤›m sürece imkanla-

r›mdan faydaland›rabilirim bu yüzden bayram harçl›¤› biz iflçiler için

önemli bir olanakt›r flayet iflverenler cephesinde iflçilerin haklar›n› tam

olarak verip gerçek enflasyonun alt›nda olmamak kayd›yla her zaman

dürüst ve adil flekilde  davran›rlarsayd›    nas›l ki avrupada çal›flan bir ifl-

çi tatil için baflka ülkelere gidip geziyorlarsa türkiyedeki bir iflçinin ald›¤›



118

bir ücret ile bunu yapabilmemiz mümkün de¤il   bugün sahip oldu¤umuz

bütün haklar›m›z›  devam ettiren   petrol ifl yöneticilerine minnettar›z 

MADDE 41 YILLIK ‹KRAM‹YE

‹flçilere her sözleflme y›l›nda 30’ar günlük ücretleri tutar›nda 4 ikra-

miye ödenir.

‹kramiyeler her y›l;31 mart,30 haziran, 30 eylül,31 aral›k tarihleri iti-

bariyle tahakkuk ettirilip bu tarihleri izleyen aylar›n 10’una kadar ödenir

ancak aral›k aylar›ndaki ikramiyeler ay sonu itibariyle avans fleklinde

ödenir ifle yeni girenlerden 30 günü dolduranlar ile iflten ayr›lanlara ik-

ramiyeleri yukarda belirtilen tahakkuk tarihi itibariyle k›stelyevmli  ola-

rak ödenir

AÇIKLAMA

Adana Sasa  iflyerinde  y›llardan beri korunmufl ve kazan›lm›fl her 3

ayda bir olan  ikramiye bir maafl tutar›nda biz iflçi arkadafllara ödenir ta-

bi ki bu ikramiyelerin  korunmas›n›n  en büyük kayna¤› tabi ki petrol ifl

sendikas›d›r ve halende bu sosyal haklar›m›z›n hepsini koruma alt›na al-

m›flt›r iflte burada toplu ifl sözleflmesinin as›l amac› iflçilerin haklar›n›

korumak demektir kendine özgü hukuk sözleflmesidir  tabi ki burada ifl-

çi ikramiyeyi bir ba¤›fl gibi görür ama asl›nda öyle de¤ildir alm›fl oldu¤u

ücretin bir parças›n› teflkil  etmektedir  ayn› zamanda ikramiye ayl›k d›fl›

bir ödenektir ve ikramiye devaml›l›k arz eden ücret benzeri ödenektir  ik-

ramiyeler iflçi cephesi için çok iyi bir ek kazançt›r  baz› sendikal› olan yer-

lerde ikramiye maddeleri tasla¤› yoktur olan  iflyerlerinde de flartlar do¤-

rultusunda iflveren ve iflçi kesim taraf›nda masa bafl›nda yok edilmifltir

hani dedik ya ikramiye iflçi için ne kadar önemlidir  bazen hayat yaflam

koflullar›n›n biraz olsada  rahatlat›r y›ll›k ikramiyenin  iflçi için en önem-

li  unsurlar› düflünürsek örne¤in  biz toplam 5 kiflilik bir aileyiz  3 çocu-

¤umuz okuyor benim aileme daha refah sunabilmem için ekonomik flart-
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lar›m›n yüksek olmas› gerekmektedir maalesef biz iflçiler ifl gücü eme-

¤imizin tam olarak ald›¤›m›z› düflünmüyorum eski iflçiler anlat›rlard› ik-

ramiyeleri bir dolu bir bofl al›rlarm›fl her gelen hükümet ikramiye aylar›-

n›n süresini 3 te 1  seviyesine getirdi maalesef burada yasalar konufltu bu

yasalardan hala faydalanmak isteyen iflverenler toplu ifl sözleflmesi ma-

sas›nda bu ikramiyeleri kald›rmak için ›srarla teklif sunuyor  iflte burada

bu ek ödene¤inin yani ikramiye ad› alt›nda olan  ücretin  iflçi, için çok

önemli bir payd›r  tabiî ki bu pay› da korumak için güçlü bir sendikan›n

sayesinde olur  düflünsene  bir a¤ac›n her gün bir dal›n› k›rarsan ne olur

zamanla yok olur  iflte bizde bu  sosyal haklar›m›zdan bir tanesini  iflve-

rene kapt›r›rsak ileriki y›ll›rda her sözleflme  döneminde arkas› çorap sö-

kü¤ü gibi gelir ve sonra iflveren kaleyi içten  fethetmifl olur  burda güçlü

oldu¤umuz ispatlamal›y›z bütün  maddeler bizim için çok önemlidir  

MADDE -45-YAKACAK YARDIMI

‹flyerinde 60 gün çal›flmas›n› doldurmufl üyelere  her sene 15 a¤ustos

tarihinde sözleflmenin 1.y›l›nda brüt 510 tl yakacak  yard›m› ödenir 2.y›l

bu tutar  2.y›l ücret zamm› oran›nda artt›r›l›r 

AÇIKLAMA

Yakacak yard›m harçl›¤› sosyal bir hak olarak zaman›nda zor flartlar

alt›nda kazan›lm›fl bir hakt›r bu  hakk›n kaybolmas› demek yap›lan eme-

¤e sayg›s›zl›k demektir    sebebi  iflçilerin haklar›n› vermediklerinden do-

lay› aradaki aç›¤› bu flekilde kapatmak içindir  azda olsa iflverenin vermifl

oldu¤u yakacak yard›m› da hesab›ma art› oldu¤undan  bu gibi yard›m›n

bizler için  önemli oldu¤unu düflünüyorum  biz iflçiler olarak flu anki gü-

cümüz flartlar›nda ald›¤›m›z maafl  normal geçim  standard› alt›nda oldu-

¤u için   yakacak yard›m› bizim için     maddi ve manevi olarak de¤eri

önemlidir çünkü  burada sosyal haklar›m›zdan biri olan yakacak yard›m›-

n› her y›l almak  ve bu sosyal yard›mlar›n  bu zamana kadar korundu¤u-
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nu benim için daha da önemlidir çünkü y›lda bir defa olsada bile  her top-

lu ifl sözleflme  döneminde oturum masas›nda iflveren kesimi iflçi kesi-

mine bu sosyal haklar›n içerisinde olan bunlardan biri olan yakacak yar-

d›m› v.b bunlar› vermemek için  bu sosyal haklar›n kald›r›lmas› için sen-

dika temsilcilerine ve yöneticilerine  bir taslak sunar ve bütün sosyal

haklar›n kald›r›lmas›n› ›srarla taleb eder buda bizim için çok üzücü bir

haberdir iflveren  bunu yaparken çal›flt›¤›m yer a¤›r sanayi oldu¤u  halde

di¤er iflyerlerini teflkil ederek böyle bir sosyal haklar›n›n olmad›¤›n› ve

bizim için çok büyük  ödenek oldu¤unu beyan ederek  sosyal haklar›m›-

z›n gasp etmek için  sendika yöneticilerini bask› alt›na alarak  ac› yüzünü

gösteriyor ben  13 y›ll›k iflçiyim  bütün sosyal haklar›m ve ikramiyelerim

dahil olmak üzere  alm›fl oldu¤um ücret 1.500 tl dir ve çal›flt›¤›m iflyeri

a¤›r sanayi  fabrikas›d›r  ama iflverenin gözünde iflyerinin bir teksil sek-

törü oldu¤unu beyan ediyor halbuki a¤›r kimya sanayi  (polyester elyaf )

üretimi yap›yor bu yüzden sosyal haklar›m›zdan olan yakacak yard›m›

benim için  ek ödenekli ihtiyaçt›r ve önemlidir   as›l benim için önemli

olan  bu sosyal haklar›m›n  korunmas› ve iflverene taviz verilmemesi be-

nim için en önemli mutluluktur bunu da unutmayal›m ki flubemize  genel

yönetime sahip ç›kal›m  gücümüzü iflveren kesimine göstermeliyiz amaç

sosyal haklardan faydalanmak yan› s›ra as›l hedefimiz bu sosyal haklar›

iflveren cephesine karfl› silah gibi kullanmak ve korumakt›r.



121

AADD  SSOOYYAADD :: CCAAFFEERR  TTAAYYAARR  DDEEMM‹‹RRCC‹‹
fifiUUBBEE :: AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: SSAASSAA  AA..fifi

Bu sözleflmenin amac›, ifl sözleflmesinin yap›lmas›, muhtevas› ve so-

na ermesi ile ilgili hususlar› düzenlemek, iflçi, iflveren ve sendika müna-

sebetlerini ilgilendiren di¤er hususlar ile taraflar›n karfl›l›kl› hak ve borç-

lar›n› tespit etmek ve bunlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak ve taraflar ara-

s›nda ç›kabilecek ihtilaflar›n uzlaflma yollar›n› ve hal flekillerini göster-

mek, ifl ahengini ve çal›flma bar›fl›n› sa¤lamakt›r.

1-AÇIKLAMA: Çal›flanlar›n, kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlar›n› kar-

fl›layabilecek uygun yaflam düzeyi sa¤layabilecek bir gelir elde etmeleri

gerekir. Yoksulluk, genel olarak insanlar›n temel ihtiyaçlar›n› karfl›laya-

mamas›d›r. Yoksulluk s›n›r› tutar›, bir ailenin insan onurunun gerektir-

di¤i zorunlu ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmesi için yapmas› gereken harca-

ma s›n›r›d›r. Toplu sözleflmelerde maafl art›fl zamm› görüflmelerinde

çal›flanlar›n ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak iflveren taraf›n›n

daha esnek ve anlay›fll› olmas› beklenmektedir. Araflt›rmalar sonu-

cunda aç›klanan yoksulluk s›n›r› tutar› iflçinin eline geçmesi gereken

ücret düzeyi de¤ildir.

2-Madde 41-YILLIK ‹KRAM‹YE:

‹flçilere her sözleflme y›l›nda 30’ar günlük ücretleri tutar›nda 4 ikra-

miye ödenir.

‹kramiyeler her y›l;

• 31 Mart,

• 30 Haziran,

• 30 Eylül,
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• 31 Aral›k

Tarihleri itibariyle tahakkuk ettirilip, bu tarihleri izleyen aylar›n 10’una

kadar ödenir. Ancak, Aral›k aylar›ndaki ikramiyeler ay sonu itibariyle

avans fleklinde ödenir. ‹fle yeni girenlerden 30 günü dolduranlar ile iflten

ayr›lanlara ikramiyeleri yukar›da belirtilen tahakkuk tarihi itibariyle k›s-

telyevmli olarak ödenir.

2-AÇIKLAMA: Y›ll›k ikramiyeler, iflçilerin k›demine göre artt›r›lmal›d›r.

Örne¤in; ilk 5 y›ldan sonra periyodik olarak 5 y›lda bir art›fl göstermeli-

dir. Çünkü bu sürelerde çal›flanlar›n masraflar›nda da art›fl olacakt›r. Ör-

ne¤in; 22 yafl›nda çal›flmaya bafllam›fl olan bir kiflinin hayat›ndaki de¤i-

fliklikler evlilik, çocuk sahibi olmak-yetifltirmek yani aile kurmak gibi ha-

yat›n› devam ettirmek ve bu yolda ihtiyaçlar›n› karfl›lamak sürekli art›fl

gösteren bir harcama durumunu ortaya koyar.

Ortaya ç›kan bu ihtiyaç-harcama art›fl›n›n getirdi¤i durumda ikramiye-

lerin art›r›lmas›yla giderilebilir. Y›lda 4 ikramiye ile çal›flmaya bafllayan

bir iflçinin ilk 5. Y›ldan sonra her 5 y›lda bir 1 ikramiye artt›r›labilir.

3-MADDE 57-‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I:

‹flveren iflyerindeki çal›flmalar›, ‹fl Kanunu’na ek ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-

¤i Tüzü¤ü’nün öngördü¤ü koflullar çerçevesinde sürdürür.

A)‹flçilerin ön sa¤l›k muayeneleri belirli saatte iflyeri hekimi taraf›ndan

yap›l›r. ‹flyeri hekiminin bulunmad›¤› saatlerde vuku bulacak ani hastal›k

ve sakatlanmalarda gerekli ilk yard›m›n yap›lmas› amac›yla bir hemflire

veya sa¤l›k memuru bulundurur.

B)Acil hallerde hasta ve yaral›lar› S.G.K. Sa¤l›k tesislerine götürmek

üzere bir vas›ta tahsis edilir. Gece vardiyas›nda hastalanan bayan üyele-

re bayan refakatçi tahsis edilir. Tedavisi k›sa süre içinde tamamlanaca¤›

anlafl›lan üyenin talebi halinde üye iflyerine geri getirilir.

C)A¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flan üyelerin y›ll›k periyodik sa¤l›k mu-
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ayeneleri iflyeri hekimli¤ince yap›l›r.

D)‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu toplant›lar›na sendika temsilcisi de

kat›lacakt›r.

E)‹flyeri hekiminin iflyerinde bulunmad›¤› saatlerde veya iflyeri hekimi-

nin uzmanl›¤› d›fl›ndaki hastal›k hallerinde, hastalanan iflçilere vizite ka-

¤›d› ilgililer taraf›ndan verilir.

F)Bir gün sonra sigorta sa¤l›k tesislerine gitmek isteyen iflçilere vizi-

te ka¤›d› verilip, sevk ifllemi yap›l›r.

G)A¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flan iflçilerin listesi ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-

¤i Kurulu’nca tespit edilir.

3-AÇIKLAMA: Sosyal güvenlik sistemimizin önemli sorunlar› oldu¤u-

nun ve sistemin sürdürülebilirli¤i için bu sorunlar›n çözüme kavuflturul-

mas› gerekmektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde de¤ifliklik yap›lma-

s›na dair kanun tasar›s›, sosyal güvenlik haklar› bak›m›ndan çal›flanlar

aras›nda var olan farkl›l›klar›n daha da büyümesine neden oldu¤u gibi

ço¤u haklar›m›zda geriye götürmektedir

Sosyal hukuk devletinin temel görevi, memurlarla birlikte iflçilere ve

ülkede yaflayan herkese ayn› düzeyde sosyal sigorta haklar›n› sa¤lama-

s›d›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::  ÖÖMMEERR  SSAAYYIICCAA
fifiUUBBEENN‹‹ZZ ::  AADDAANNAA
‹‹fifiYYEERR‹‹NN‹‹ZZ ::  SSAASSAA

1.T‹S MADDE 1- AMAÇ:

Bu sözleflmenin amac› ifl sözleflmesinin yap›lmas› muhtevas› ve sona

ermesi ile ilgili hususlar› düzenlemek iflçi,  iflveren ve sendika münase-

betlerini ilgilendiren di¤er hususlar ile taraflar›n karfl›l›kl› hak ve borçla-

r›n› tespit etmektir. Bunlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak ve taraflar aras›n-

da ç›kabilecek ihtiyaçlar›n uzlaflma yollar›n› ve hal flekillerini göstermek,

ifl ahengini ve çal›flma bar›fl›n› sa¤lamakt›r.

AÇIKLAMA: ‹fl yerinde sendika önemli bir güçtür. ‹flveren sözleflme-

lerde elinden gelen en az› vermeye sendika en fazlas›n› almaya çal›fl›r

uyuflmazl›k durumlar›nda iflçiye en do¤ru kanuni süreçleri anlatarak ifl-

çiye bilgi verir. kanuni süreçleri takip eder ifl verenin karfl›s›nda duran en

büyük güçtür ‹flçinin yerine iflverenin karfl›s›nda oturur sonuna kadar ifl-

çinin haklar›n› savunmak her yönden en büyük güçtür ‹flverenle iflçinin

aras›ndaki bar›fl› sa¤layarak ifl huzuru sa¤lan›r

2.    T‹S MADDE 29-KIDEM TAZM‹NATI:

A.) ‹flçinin ifle bafllad›¤› tarihten itibaren ifl sözleflmesinin devam› sü-

resince her geçen tam y›l için iflverence iflçiye (47) günlük ücreti tutar›n-

da k›dem tazminat› ödenir. Bir y›ldan artan süreler için de ayn› oran üze-

rinden ödeme yap›l›r.

B.) K›dem tazminat›n›n süre ve miktar›n›n hesaplanmas› konusunda

yasal hükümler uygulan›r.

AÇIKLAMA: bir y›l veya az yada çok çal›flt›¤›n süre içinde ne kadar ça-
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l›fl›rsan çal›fl 1 y›l 47 günlük k›dem tazminat› ödenir Ve bu verece¤i süre

ve miktar›n hesaplanmas›nda ücretin takibini sendika takip eder ‹flçi

onun hesaplamas›n› yapamaz ama sendika bu iflin takibini yapar iflçinin

hakk›n› sonuna kadar almas›n› sa¤lar.

3.    T‹S MADDE 37- ÜCRET ZAMMI:

A.) 1.Y›l ücret zamm›:

01.01.2012 tarihinde ifl yerinde çal›flan ve Toplu ifl sözleflmesinin im-

zas› tarihinde ifl sözleflmeleri devam eden sendika üyesi iflçilerin, Toplu

ifl sözleflmesinin imzas› tarihindeki ayl›k brüt ücretlerine 01.01.2011 ta-

rihinden geçerli olmak üzere SEYYANEN brüt 200 TL ücret zamm› yap›-

lacakt›r.

B.) 2. Y›l ücret zamm›:

01.01.2012 tarihinde ifl yerinde çal›flan ve sözleflmeleri devam eden

sendika üyesi iflçilerin 31.12.2011 tarihinde almakta olduklar› ayl›k brüt

ücretlerinde, 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜ‹K  Tüketici

fiyatlar› genel indeksine (2003=100) göre, 01.01.2011 – 31.12.2011 tarih-

leri aras›nda meydana gelen genel indeks say›lar› art›fl oran›nda ücret

zamm› yap›l›r.

AÇIKLAMA.  Maafllar›n düzenli bir enflasyon karfl›s›nda erimemesi için

sendika 2 yada 3 y›lda bir sözleflme masas›na oturur iflverenle masaya

oturarak en yüksek zam › almaya çal›fl›r uzun pazarl›klar sonucunda ka-

nuni süreleri takip ederek ad›m ad›m iflçiye en yüksek zamm› almak için

u¤rafl›r Bu süreler ç›k uzun ve s›k›c› sürelerdir iflveren vermek istemez

sendika almak ister iflçiler sendikalardan hesap sorar sendikalarda iflve-

renden alabilece¤i en yüksek rakam› almaya çal›fl›r ikinci veya üçüncü y›l

ise enflasyon art› refah pay› gibi bir rakam al›narak gerekirse grev tehdi-

diyle  TÜ‹K in aç›klam›fl oldu¤u rakamlara göre ikinci veya üçüncü y›l›n
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iflçinin fazla enflasyona  ezilmemesi en güzel rakama imza at›lmas› iflçi-

lerin memnuniyeti  sendikan›n memnuniyeti fleklinde olmal›d›r    
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SSÜÜPPEERRLLAASS  

AADD  SSOOYYAADD :: MMEECC‹‹TT  AAKKGGÜÜNN
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: SSÜÜPPEERRLLAASS

Madde 22: Ücret Zamm›:

Biz iflçiler eme¤imizi satarak para kazan›yoruz. Enflasyon karfl›s›nda

eriyen maafl›m›z› toplu ifl sözleflmesi ile artt›rmak en do¤al hakk›m›z.

Madde 56: ‹fl Güvenli¤i:

‹flverenin yan›nda çal›fl›rken sa¤l›kl› bir ortamda çal›flmak ve yaralan-

ma ve sakatlanma gibi olaylar›n olmamas› için gerekli tedbirlerin al›n-

mas› gerekir.

Madde 12: Suçsuz Ç›karmalar:

‹flveren iflçi ç›karmalarda kafas›na göre iflçi ç›karmamal› sendikay›

muhatap almal›. Bu durumda ç›k›fl olsa dahi iflçi eme¤inin karfl›l›¤›n› al-

mal›.
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AADD  SSOOYYAADD :: ZZAAFFEERR  ÇÇEELLEEBB‹‹
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: SSÜÜPPEERRLLAASS  AA..fifi..

1.MADDE 64 KADIN ERKEK Efi‹TL‹⁄‹

‹flveren iflyerinde: Türkiye’nin taraf oldu¤u Uluslararas› Sözleflmeler,

T.C. Anayasas› ve yasal mevzuat gere¤i, kad›n erkek eflitli¤ine iliflkin dü-

zenlemelerin yaflama geçirilmesi için gerekli tedbirleri al›r. Buna yöne-

lik olarak sendika ile ortak, iflyerinde cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n önlenmesine

iliflkin e¤itim vb. gibi çal›flmalar yapar. Çal›flan kad›nlara yönelik olas› fi-

ziksel, pisikolajik, sözel ve cinsel her türlü taciz ve fliddetin önlenmesi

için iflyerinde gerekli önlemleri al›r.

Kad›n ve erkek aras›nda f›rsat eflitli¤ini sa¤layacak, mesleki e¤itim ve

kariyer ilerlenmesi olanaklar›ndan kad›n çal›flanlar›n yeterli biçimde ya-

rarlanmas› için gerekli tedbirleri al›r. Kad›n ve erkek çal›flanlar aras›nda

ücret eflitli¤inin temini için, efl de¤erde ifle eflit ücret prensibini esas al›r

AÇIKLAMA:

Kad›nlar çal›flma yaflam›na girerken ve çal›flma yaflam› içinde engel-

lerle karfl›laflmaktad›r Bu

engeller, Kad›nlar›n geleneksel rolleri ve bu rollere uygun toplumsal

beklentilerle çal›flma yaflam›n›n ba¤daflmamas›, çocuk bak›m› ve ev iflle-

rinin toplumsal organizasyonlar›n›n olmamas› veya çok pahal› olmas›,

e¤itim düzeylerinin düflük olmas› nedeniyle baz› ifllere ulaflamamalar›,

belli ifllerin kad›nlara yaz›l› olan ve olmayan kurallara göre kapal› olma-

s›, yükselmelerinin engellenmesi ve desteklenmemesi, cinsel taciz ola-

rak özetlenebilir.

Bu do¤rultuda kad›nlar›n geliflimine daha da destek vermek ad›na;

Kad›n, kad›nl›k sorunu, insanl›k sorunu olarak ele al›nmal› ve çözüm yol-
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lar› aranmal›d›r. Toplumlar, kad›n ve erke¤i birbirine rakip olarak de¤il,

birbirini bütünleyen / tamamlayan unsurlar olarak görmeli ve bu paralel-

de stratejiler gelifltirmelidir.

Madde 22 FAZLA ÇALIfiMA:

A)Günlük ve haftal›k normal çal›flma süreleri üzerinde yap›lan her tür-

lü çal›flma fazla çal›flmad›r

B)Fazla çal›flmalar, ilgili iflçiler aras›nda eflit ölçülerle iflin gere¤i ve

imkanlar› nispetinde münavebe ile taksim edilir . ilgili iflçilerin isimle-

ri bir cetvel halinde tanzim edilip iflyerinde ilan edilir ve bütün iflçile-

rin görebilece¤i bir yere as›l›r. Fazla çal›flmaya kalmak istemeyen iflçi

fazla çal›flma yapmaya zorlanamaz. Fazla çal›flmaya kalmas› ilan edil-

di¤i halde ifl verilmeyen iflçilere de ilan edilen süreler için fazla çal›fl-

ma ücreti verilir.

AÇIKLAMA:

Çal›flma yaflam›m›zda çal›flma süreleri konusunda ‹LO ve ulusal ku-

rallar s›kl›kla ihlaller yaflanmaktad›r. ‹flverenin karfl›l›ks›z fazla çal›flt›r-

ma istemi ve zorlamas›n›n nedeni aç›kt›r ve anlafl›l›rd›r. Ücretsiz fazla

çal›flt›rma veya ucuz mesai ücretiyle fazla çal›flma onun sömürgen h›r-

s›yla ba¤lant›l›d›r. Maliyetsiz ya da s›f›ra yak›n maliyetle kazanç sa¤lama

olay› her zaman iflverenin a¤z›n› suland›rm›fl ve ifltahla sald›rd›¤› bir ko-

nudur. Buras› aç›kt›r ve anlafl›labilir bir durumdur.

‹nsanca çal›flma koflullar› için, çal›flma sürelerine uymak çok önemli-

dir. Yasa bu konuda yeterince iflçiye hakk›n› ve s›n›rlar›n› tan›maktad›r.

‹flçiler bunu korumak hatta kendi lehlerine gelifltirmek durumundad›r.

Yani örne¤in ülkemizdeki çal›flma yaflam› sisteminde, haftal›k 45 saatlik

çal›flma süresi tespit edilmifltir. ‹flçi s›n›f› ve kurumsal yap›lar›n›n müca-

dele program›nda bu sürenin daha afla¤›lara çekilmesi talebi yer almak-

tad›r, almal›d›r.

Öte yandan yasal çal›flma süresi d›fl›ndaki “fazla mesai” diye de bildi-
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¤imiz fazla süreyle çal›flma konusunda önemli bir hak mücadelesi olay›

iflçilerimizin ve sendikalar›m›z›n önündedir. Halen birçok sektörde ve flir-

ketlerde binlerce iflçi, fazla mesai ücreti ödenmeksizin çal›flt›r›lmaktad›r.

Sendikal örgütlenmenin yarat›lmas› veya ciddi bir iflçi örgütlenmesi ve

mücadelesiyle bu hak yerine getirilebilir ve eme¤imizin karfl›l›¤› alabiliriz.

3-Madde 21- NORMAL ÇALIfiMA

Normal çal›flma süreleri

1-Daimi gündüzcü iflçiler için normal çal›flma süresi günde 9 haftada

5 gün ve 45 saattir

2-Vardiyaya ba¤l› iflçilerin haftal›k çal›flma süresi günde 7,5 haftada 6

gün 45 saattir

AÇIKLAMA:

‹flçi s›n›f›n›n örgütsüzlü¤ünden güç alan patronlar, iflçilerin çal›flma

saatleri konusundaki  haklar›n› dikkate alm›yorlar. Bu da gösteriyor ki,

bir hakk›n yasalar düzeyinde olmas› yeterli de¤ildir. Bizler mücadeleye

giriflip haklar›m›za sahip ç›kmad›¤›m›z müddetçe yasalar›n kendili¤inden

bir hükmü yoktur. ‹flçi s›n›f› bugüne kadar kazand›¤› tüm haklar›n› pat-

ronlara karfl› verdi¤i çetin mücadelelerle elde etmifltir. 8 saatlik ifl günü-

nün kazan›lmas› ve yasalara geçirilmesi de bu mücadelenin bir parças›-

d›r. Bundan tam 125 y›l önce Amerikal› ve Avrupal› iflçi atalar›m›z uzun

çal›flma saatlerine ve a¤›r çal›flma koflullar›na karfl› mücadeleye giriflti-

ler. ‹flçilerin ortak talebi fluydu: 8 saat ifl, 8 saat uyku, 8 saat can›m›z ne

isterse! Bu talepler etraf›nda örgütlenen ve mücadele eden iflçiler, uzun

mücadeleler sonucunda 8 saatlik çal›flma süresini patronlara kabul et-

tirdiler ve yasalara geçirdiler. ‹flte iflçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik, müca-

dele ve dayan›flma günü olan 1 May›s bu 8 saatlik iflgünü mücadelesinin

bir sembolü olarak do¤du.
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SSOODDAA

AADD  SSOOYYAADD  :: MMEEHHMMEETT  DDUURRAANN  TTIIRRTTAARRLLII  
‹‹fifiYYEERR‹‹                        :: SSOODDAA  SSAANNAAYY‹‹  AA..fifi
fifiUUBBEE :: MMEERRSS‹‹NN

MADDE 15 A- ‹flyerinde her hangi bir nedenle boflalan kadrolar›n ön-

celikle o kadronun gerekti¤i yeteneklere sahip bir alt kadroda çal›flan ifl-

çilerden doldurulmas› esast›r.

Her iflyerinde baz› zamanlar çal›flan iflçi baz› nedenlerle iflçinin o gün

ifle gelmemesi (hastal›k ve benzeri nedenlerden dolay›) yap›lan iflin aksa-

mas›na sebebiyet vereceginden mutlaka yerinin doldurulmas› gerek-

mektedir.‹flinde ustalaflm›fl iflçilerin yerine o ifli bilmiyen daha önce ayn›

yerde  çal›flmam›fl ,gerekli verimi sa¤layamayan kiflilerin çal›flt›r›lmas›

üretim,maliyeti,kaliteyi vs.etkileyece¤inden ,boflalan kadrolara mutlaka

o iflin  gerektirdi¤i meziyetlerde bir iflçinin yerlefltirilmesi flartt›r. Bu ne-

denle bu madde önemlidir. Malesef o gün ifl yerinde bu kurala uyulmad›-

¤undan ifl ve iflçi güvenli¤i tehlikeye at›lmaktad›r.

MADDE 20 B -Sabah Saat 06:01 den akflam saat 20.00 kadar geçen sü-

redeki çal›flmalar gündüz,Akflam Saat:20.01 den sabah saat:06.00 ya ge-

çen süredeki çal›flmalar gece çal›flmad›r.

Belirtilen saatler aras› çal›flmada (20:00-06.00) taraf›m›za ödenen ek

bir ücret vard›r.Gece çal›flma zamm› ad› alt›nda ald›¤›m›z bu zam cuzi de

olsa normal vardiyal› çal›flan ve gece gündüz devaml› vardiyal› çal›flan

aras›nda bir fark olmas› gerekti¤indendir. Devaml› gündüz çal›flan per-

sonel ile biz vardiyal› çal›flanlar aras›nda elbetteki en az›ndan ücrette bir
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fark olmas› gerekmektedir.

‹nsan akflamlar› ailesinin yan›nda olmak,geceleri s›cac›k yatag›nda ol-

mak istiyor. Ama bizler iflimiz gere¤i iflyerinde o saatte çal›fl›yor isek bu-

nundfa küçükte olsa bir fark› olacakt›r.

Bu nedenle gece çal›flma zamlar› bizler için önemlidir.

MADDE 20 A- Normal çal›flma süresi vardiyal› vardiyas›z iflçilerin için

haftada 45 saattir.

Günümüzde özellikle sendikas›z iflyerlerinde iflçiler 10 saat,12 saat ve

daha fazla çal›flt›r›lmaktad›r.‹flveren çal›flt›rd›¤› iflçilere si¤orta bile yap-

t›rmamaktad›r.Bu flartlarda çal›flmak insan sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› ol-

du¤u gibi ifl yerinide azatmaktad›r.Avrupa genelinde bu flartlar göz önü-

ne al›nd›¤›nda haftal›k çal›flma saati 40 saat ve 36 saate do¤ru gitmekte-

dir. Ülkemizde baz› iflyerlerinde sendika ile yap›lan sözleflmlerde belir-

tildi¤inden dolay› çal›flma saati 45 saat ile s›n›rland›r›lm›flt›r.Fazla Çal›fl-

mak bedenen ve ruhen insan› olumsuz etkileyece¤inden ve ifl kayb› yara-

taca¤›ndan dolay› ifl saati haftal›k 45 saat ve afla¤›da olmas› bizim için

önemlidir.
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AADD  SSOOYYAADD :: VVOOLLKKAANN  EERRKKAANN
fifiUUBBEE :: MMEERRSS‹‹NN
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: SSOODDAA  SSAANNAAYY‹‹

1 - Madde 11- SUÇSUZ ÇIKARMALAR: 

A) ‹flveren, suçsuz ç›karmay› ancak afla¤›daki hallerde yapabilir: 1-

Otomasyon, rasyonalizasyon ya da kapasite daralt›lmas› sebebiyle iflçi

azalt›lmas›n› hedef güden tensikata zaruret duyulmas›,

2- Hastal›k ya da kaza sebebiyle meydana gelen geçici ifl göremez-

liklerin 24 aydan fazla sürmesi ya da (24 aydan önce de olsa) iflçinin çal›-

flamaz duruma gelmesi.

3- Sair kanuni haller,

Tensikat:

‹flyerinde tensikat gerektirici iktisadi sebeplerin vuku bulmas› halinde,

tensikat yap›lacak k›s›mda, tensikata tabi tutulacak iflçiler afla¤›daki s›ra

ve flartlara göre tespit olunur:

1- Gönüllü olarak ayr›lmak isteyenler,

2- SGK'dan emeklilik hakk›n› kazanm›fl olanlar,

3- ‹fle son girenler.

B) ‹hbar önelleri:

6 aydan az k›demi olanlara 3 hafta,

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 5 hafta,

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 7 hafta,

3 y›ldan fazla k›demi olanlara 10 hafta,

önceden ihbarda bulunulur.

‹hbar süreleri içinde iflveren iflçiye her gün 3'er saat ifl arama izni ve-

rir. ‹flçinin talebi halinde ifl arama izinleri iflveren taraf›ndan önelin sonu-
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na rastlat›lmak suretiyle toplu olarak da verilebilir. ‹flveren dilerse ihbar

önellerine ait ücreti peflin ödemek suretiyle önelin bafllang›ç tarihinde ifl-

çinin iflten ç›k›fl ifllemini yapabilir. Bu konuda iflyeri yönetmelik hüküm-

leri uygulan›r.

C) K›dem Tazminat›:

‹flçinin, ifl akdinin suçsuz olarak iflveren taraf›ndan feshedilmesi ha-

linde her bir k›dem y›l› için 30 günlük ücretleri tutar›nda k›dem tazmina-

t› ödenir. K›dem tazminat› hesab›nda yasa hükümleri uygulan›r.

D) K›dem tazminat›na esas al›nacak ücretin hesab›nda iflçiye ödenen

ç›plak ücretine ilaveten iflçiye sa¤lanm›fl olan para ve para ile ölçülmesi

mümkün akdi ve kanundan do¤an menfaatler de dahil edilir.

‹flverence iflçinin hizmet akdinin ihbar önellerine ait ücretinin peflin

ödenmesi suretiyle feshedilmesi halinde; iflçinin ifl akdinin fesih tarihine

göre bulunacak k›dem tazminat›na esas teflkil edecek günlük giydirilmifl

brüt ücreti, ihbar tazminat› olarak ödenecek ücreti için de geçerlidir.
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SSTTAARR  RRAAFF‹‹NNEERR‹‹

AADD  SSOOYYAADD :: SSEERRVVEETT  OORRUUCC
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AAGGAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: SSTTAARR  RRAAFF‹‹NNEERR‹‹

MADDE 11 : MESLEK‹ EG‹T‹M

Calisanin isverence is kazalari ve isleyis hakkinda bilinclendirilmesi-

nin yaninda calisanin degisen teknolojiye ayak uydurabilmesi ve calisan-

larin bilgi guncellemesi yapilarak her zaman isyerinde kalifiye ve egitim-

li calisanlar olarak kadroda tutulmalari hem is hemde isverence guvenli

ve guvenilir kurumlasmanin onunu acacagi gibi kalitenin , markalasma-

nin is verenin taninma ve tanitilma organizasyonunda degilde onceligin

calisanin ve calisma ortaminin kalitesinin arttirilmasindan gececegi go-

rulecektir.Demekki calisanin her zaman bilgiye ve bilgilendirilmeye ge-

reksinimi gozardi etmeden titizlikle egitim calismalari yapilamali.Bu

yuzden olmazsa olmaz maddelerden biri olarak goruyorum.

MADDE 29: KIDEM TAZM‹NATI

Günümüzde siyasi iktidarlarin tartismaya acik hale getirdigi, hatta

kaldirilmasi yonunde ara ara nabiz yokladigi kidem tazminati cok kolay

vazgecilebilecekmis gibi gorunuyor sanirim; ki bu siyasi lerin bakis aci-

sidir.

Yillarini ve emegini isi ve isyeri icin harcayan bir calisanin sadce yilla-

rinin ve emeginin degil yillarca taninan bir cok ulusal firmadan dahi faz-

laca vergi odeyerek gecirilen bir calisma hayatinida degil.

koca bir omrun teselli ikramiyesi aslinda kucuk bir tesekkurden faz-

lasi degildir.
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Gelinen nokta itibati ile bu kadar kutsal bir hakkin tartisilmaya acilmasi-

ni dqhi hazmedemiyor insan . olmazsa olmaz varmi artik yorum sizin.

MADDE 35.  FAZLA ÇAL‹SMA

‹sverenin gorevi kotuye kullanma basligi adi altinda calisanin kural ve

kaideler le donatilmasina ve bu kural ve kaidelri hemen her firsatta kul-

lanmakta olduklari ceza-i yaptirimlari biz emekci calisanlar kural ve kai-

de olarak basligi adi altinda aldik ve kabul eyledik, gerektiginde kullanil-

masindan da yuksunmedik.

‹sin uzamasi ve yetismemesi kaygisi tasinan durumlarda isinin basin-

dan ayrilmamasi istenilen personele fazla mesai odeme konusunda ; ce-

za- i islem uygulamadaki ayni titizligi isveren cephesinden beklemekle

beraber fazla mesainin iscinin kari gibi degilde emeginin hakki verilen

calisanin sayesinde isin aksamamasi saglanmis ve isleyisteki istikrarin

bozulmamasi saglanmistir.

Calisanin terinin sogumadan hakkinin odenmesini emreden bir dinin

mensubu olarak bu titizligi herkesten umut ediyorum......
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TTEEKKNNOO  KKAAUUÇÇUUKK

AADD  SSOOYYAADD :: UU⁄⁄UURR  SSAARRAAÇÇ
GGfifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTEEKKNNOO  KKAAUUÇÇUUKK

MADDE 6:‹fi YER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹

1.‹fl yeri sendika temsilcileriile sendikan›n iflyerinde çal›flan yönetici-

leri,suçlu c›karmay› gerektiren sebepler d›fl›nda bir sebeple ve temsilci-

lik ,yöneticilik suresince iflten c›kar›lamazlar.send›ka yönetici ve tems›l-

cileriyüklendikleri sendika faliyetleriyerine getirmek için gösterdiklerifa-

aliyetlerden dolay›tecziye edilemezler.

AÇIKLAMA:temsilciler ifl yerinde iflveren ve iflci aras›nda bir köprü-

dür.temsilciler iflcilerin tüm haklar›n› korumak vedaha huzurlu bir ça-

l›flma ortam› saglamakve olas› bir haks›zl›¤a karfl› iflverenle birebir di-

yalo¤a giren kifliler oldu¤undan baz› iflverenler temsilci ve sendikal›

örgütlu iflcileri fazla sevmezler.onun için olanlardan rahats›z olur-

lar.her f›rsatta onlardan kurtulman›n yollar›n› ararlar onun için bu

madde çok önemlidir.

MAADE 18 GEÇ‹C‹ ‹fiC‹(BEL‹RL‹ SÜREL‹ AK‹TLE ‹fiC‹ ÇALISTIRMA:

2. Mahiyeti itibariyle daimi olan ifllerde geçici iflci çal›st›ralamaz.An-

cak iflyerinin tatili,tevesii genel veya k›smi insaat ifllerinin yap›lmas›,yeni

makina ve techizat›n montaj› halinde geçiciiflciçal›flt›r›labilir Güvenlik,te-

mizlik,yemekhane hizmetleri,tafl›ma ve tahmiltahliye iflleri difl›nda iflye-

rinde devaml›l›l›k arzeden ifllerde hiçbirflekildemüteahit çal›flt›r›lamaz.

ACIKLAMA: Bu madde ifl yerinde taflören firmas›n›n çal›flmas›n› en-

gelledi¤i gibi çal›flanlar›n taflören olmayaca¤›na göre sendikal› örgütlü

iflci olarak çal›flmas›n› saglayacak önemli bir maddedir.
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MADDE 58 ‹fiC‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi EMM‹YET‹

3. Taraflar en temel ve vazgecilmez hak olan yaflama hakk›n›n korun-

mas› ve üretim verimlili¤inin artmas› için iflyeri koflullar›n›n sa¤l›k ve gü-

venl›k aç›s›ndan yeterli düzeye ulast›r›lmas› ile iflcilerin bu alanda e¤itil-

mesinin gereklili¤i üzerine tam bir anlaflma sa¤lam›fllard›r.Bu sebeple

taraflar iflci sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i kurulu karar› dogrultusunda yap›lacak

ifller ve al›nacak önlemlerin uygulamas›n› sa¤larlar.‹flci sa¤l›¤› ve ifl gü-

venli¤i kurulu taraf›ndan haz›rlanacak,iflci sa¤l›¤› ve ifl yönetmenli¤ineta-

raflar kesinlikle riyayet edeceklerdir.iflverenin müsaadesi ile sendika

yetkilileri iflyerinin,iflveren vekili yahut onun tayin edece¤i bir kifli ›le bir-

likte müfltereken ve zaman,zaman gezip iflci sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konu-

sunda incelemelerde buluna bilirler.

AÇIKLAMA: bu madde ifl yerinde örgütlü çal›flanlar›n çal›flma ortam›-

n› ,çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› korumak amac› ile yap›lan bir maddedir.
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AADD  SSOOYYAADD :: EERRCCAANN  AALLMMAACCII
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTEEKKNNOO  KKAAUUÇÇUUKK

MADDE 31 HASTALIK ÜCRETLER‹:

A) üyenin sigortaca ön görülen hastal›¤› veya do¤umu yahut maluliyet

gibi sebeplerle devams›zl›¤› ifl akdinin feshini gerektirmez.Hastal›k süre-

si ne olursa olsun hizmet akdi rapor ibraz edildi¤i sürece devam eder.Ra-

porlu üye rapor süresince iflyerinde sözleflmenin getirdi¤i bütün haklar-

dan yararlan›r.

B) kaza veya hastal›k dolay›s›yla iflcinin 4 günden fazla istirahat alma-

s› halinde SGK ca ödenek verilmeyen ilk 2 istirahat günü için iflveren ifl-

ciye normal ücretini tam olarak öder. 

C) Kaza veya hastal›k halinde ifl görememezlik süresince iflciye toplu

sözleflmeye göre ödenmesi gereken ikramiyeler ve çal›flmaya ba¤l› ol-

mayan sosyal yard›mlar ödenir.

MADDE 34 YILLIK ‹KRAM‹YE:

‹flcilere her sözleflme y›l›nda Aral›k,Mart,Haziran ve Eylül aylar›nda

1'er ayl›k olmak üzere 4'er ayl›k ücretleri tutar›nda ikramiye verilir.‹flbu

ikramiyeler sözkonusu 3 ayl›k dönemdeki çal›flma gunleri oran›nda ta-

hakkuk ettirilerek,o ay›n ayl›k ücretleri ile birlikte ödenir.

bu 31 ve 34 maddeler aras›nda bir çeliflki var oldugunu gördum 31

maddede c bendinde çal›flmaya bagl› olmayan sosyal yard›mlar ödenir

deniliyor . 34 madde ise 3 ayl›k dönemdeki çal›flma günleri oran›ndaki

günler kadar ödenir deniliyor bu çeliflkiye son verilmes› kan›s›nday›m be-

nim icin önemli düzeltilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

MADDE 13 ÖDEMEN‹N ZAMANI VE FA‹Z‹:

A)derhal ödeme:

Hertürlü iflten ayr›lmalarda iflcilerin iflbu toplu ifl sözlesmesi ve ilgili
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kanun hükümleri uyar›nca almalar› gereken her türlü haklar› iflten ç›k›fl

ifllemini takip eden 7 gün içinde  ödenir.

B)Gecikme faizi:

iflten ayr›lmalarda ilgili iflcilerin hertürlü haklar›n›n ödenmesi (A) ben-

dinde hükümlenen ödeme süresini aflarsa iflciye gecikilen her bir gün

için k›dem tazminat›na bankalarca ödenen en yüksek mevduat faizi öde-

nir di¤er ödemeler için ise yasal faiz uygulan›r den›lmesine ragmen iflve-

ren›n vermifl old›¤u kararlar uygulan›yor 

Sözleflmede 7 gün içinde ödenir dedigi iflverence herhalde 7 taksit ve

üzeri olarak alg›lan›yor bu yuzden ç›k›fllarda nakit ödendigini daha gör-

medik iflverenin ifline geldigi gibi ödeme yap›l›yor bu önemli maddeler-

den biridir  bunu düzeltmek gerekir faizi bir kenara b›rakt›m buna hiç de-

¤inmedim hiç bir zaman uygulanmad› .
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TTPPAAOO

AADD  SSOOYYAADD :: EERRDD‹‹NNÇÇ  EERRDDOO⁄⁄AANN
fifiUUBBEE :: TTRRAAKKYYAA  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TT..PP..AA..OO  

ÖNEML‹  GÖRDÜ⁄ÜM T‹S- MADDE NO:25

Toplu ‹fl Sözleflmesinde belirtilen esaslara uygun olarak yap›lacak

kadro de¤ifliklikleri 1 ay içerisinde kadrosu de¤iflen iflçiye yaz›l› olarak

bildirilir.

Kapsama dahil iflyerlerinde kadrosuz iflçi çal›flt›r›lamaz.‹flçilere çal›fl-

t›klar› iflin ünvan ve ücreti verilir.

AÇIKLAMA:T‹S ‘de önemli gördü¤üm bu madde

‹flyerinde çal›flan tüm iflçilerin yapt›klar› ifle göre bir ünvan ve ücret

ödenmesini güvence alt›na al›yor.‹flveren  iflçiye birden  fazla ifl ve nitelik

yükleyemiyor ve kadro de¤ifliliklerini de baz› flartlara ba¤l›yor bu madde

benim için  sebeplerden dolay› önemli

2-ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO :76

‹fl bu sözleflmenin  iflçi lehine de¤ifltirici  yada gelifltirici hükümlerinin

bulunmad›¤› hususunda 

Yürürlükte bulunan  yada  yürürlü¤e girecek olan iflçi lehine kanun ,

tüzük ve yönetimelik Hükümleri sakl›d›r.

AÇIKLAMA: T‹S’ önemli gördü¤üm bu madde

Sözleflme hükümlerinde yer almayan fakat kanunlar ve tüzükler iler

düzenlenen  iflçi lehine  Olan maddeler  uyuflmazl›k durumlar›nda iflçi le-

hine olan kanunlar ve tüzükler uygulan›r, bu  sebeplerden dolay› bu mad-

de benim için önemli 

3-ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:80
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a-Kapsam d›fl› personel listesi,

b-Disiplin cezalar› cetveli,

AÇIKLAMA : T‹S ‘de önemli gördü¤üm bu madde iflveren statüsünde

kimlerin oldu¤u kimlerin 

‹fl emirleri düzenlemede ve taleplerde bulunmakta yetkili olduy¤unu

gösterir.

Disiplin cezalar› cetveli ise cetvelde bulunan suçlar ve yapt›r›mlar› d›-

fl›nda iflveren iflçiye suç ve ceza isnat edemez, bu sebeplerden  dolay› bu

maddeler benim için önemli                                 
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AADD  SSOOYYAADD ::  EERRSSAANN  AAYYDDIINN
fifiUUBBEE ::  AANNKKAARRAA  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜRRKK‹‹YYEE  PPEETTRROOLLLLEERR‹‹  AA..OO

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: MADDE 15-

‹fle yeni giren ya da görevi de¤iflen iflçilerin kalifikasyonlar›na uygun ola-

rak iflbafl›nda yeterli süre e¤itim görmeleri iflveren taraf›ndan sa¤lan›r.

1.Aç›klama: Bu madde iflverenler taraf›ndan her zaman için geri pla-

na at›lan asl›nda kalifiye iflçi için iflverene ve çal›flana fayda saglayacak

önemli bir konudur.Çal›flan yeni ifle girdiginde ve ifl hayat› boyunca de-

vaml› degiflen dünyada, bilgilerini ve meseleki e¤itimlerini gelifltirmesi

iflveren taraf›ndan saglanmal›d›r,bunun için devletin yapt›r›m› olarak  ça-

l›flan için bir e¤itim fonu oluflturmak ve iflveren taraf›ndan bu kurulan fo-

na her ay para yat›rma zorunlulu¤u getirmelidir.Çal›flan ifle ilk bafllad›¤›

zaman kendi meslek dal›nda ifle bafllam›fl ise bu konuda teaorik e¤itim

görmeli ve yapaca¤› ifle bafllamadan önce kapsaml› bir oryantasyon e¤i-

timinden geçmelidir.Bu e¤itim ayn› zamanda çal›flt›g› ifl yerinde di¤er ifl

arkadafllar›yla tan›flma olana¤› saglayarak çal›flan›n ifle erken bir za-

manda al›flmas›n› ve ifli daha çok benimsemesini saglar.

2.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: MADDE 58-

‹fl Toplu ‹fl Sözleflmesi’nin kapsam›nda bulunan iflçilere sözleflmenin

birinci y›l›nda 135,74 TL/Ay Sosyal Yard›m ödenir.

2.Aç›klama: Sosyal yard›m ücretlerinin bu ekonomik koflullarda iflçi-

lere verilen ücretlerin çok düflük oldu¤unu ve bu ücretlerinin günümüz

koflullar›nda çal›flana katk› saglamas› ve gerçek anlamda sosyal olanak-

lardan faydalanmas› aç›s›ndan limitlerin yukar›ya çekilmesi görüflünde-



144

yim.Sosyal yard›m koflullar› çal›flanlar aras›nda farkl›l›k gösterebilir,bu

farkl›l›k çal›flan›n yaflama koflullar›n› art›rmak ve bakmakla hükümlü ol-

du¤u kifliler ya da ailesi içerisinde zor flartlar alt›nda çal›flan kiflilere bu

durumlar›n› belge durumlar›n› kan›tlamak kofluluyla daha fazla ücretler

ödenmelidir.

3.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:MADDE 50-

Asgari ücrete göre yap›lan ifle girifl ücret skalalar›, ifle yeni girecek,

iflçilere uygulanmak üzere iflverence düzenlenir.

3.Aç›klama   : Yeni ifle giren çal›flan ile diger çal›flanlar aras›nda üc-

ret farkl›l›klar› çok fazla olmas› yeni ifle giren aç›s›ndan ifl motivasyonu-

nu düflürür.Benim düflünceme göre yeni ifle bafllayan  çal›flanlar için bel-

lirnecek ücret, yap›lan iflin niteli¤ine göre belirlenmelidir.Bu flekilde ça-

l›flanlar aras›nda çok fazla ücret farkl›l›klar› olmaz,yeni ifle bafllayan he-

deflerini daha k›sa vadeli yaparak hedefe ulaflmak için daha fazla çapa

sarf eder.Ücret politikas› çal›flanlar aras›nda en büyük ayr›m olarak gö-

zükür,bu farkl›klar ifl veren taraf›ndan haks›zl›k ugrayan bir kesim olufl-

turur,bu farkl›l›klar ücret olarak degil performans ve yap›lan ifl niteligine

göre degerlendirilmelidir.
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AADD      SSOOYYAADD :: MMUURRAATT  KKAARRAAKKUUfifi
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN  PPEETTRROOLL  ‹‹fifi
‹‹fifiYYEERR‹‹                    :: BBAATTMMAANN  TTPPAAOO

1)T‹S MADDE 38:A)a-sondaj kulelerinde platformda çal›flan iflçilere

workower ifllerinde kule platformunda çal›flan iflçilere bu ifllerde  fiilen

çal›flt›klar› her gün için sözleflmenin 1. Y›l birinci 6 ay›nda 3,98 tl/gün

ikinci 6 ay›nda 4,14 tl/gün ödenir.

TPAO da sondaj ve workoverde çaliflan arkadafllar›m›z›n yapt›klar›  ifl

göz önünde bulundurdu¤umda  a¤›r ve tehlikeli ifller priminin düflük ol-

du¤unu görmekteyim.iflleri çok ag›r ve kirli ortamlarda  çaliflmakta-

lar.demir  malzemelerle  içiçeler. Sondaj ve workoverde çaliflan arka-

dafllar›m›z her an iflkazalar›yla karfl› karfl›yalar. En ufak kazaalar›  k›r›k-

larla sonuçlan›yor. ‹fl güvenli¤i konusunda  ne  kadar e¤itim verilirse ve-

rilsin sondaj ve workoverde bu  e¤itimleri prati¤e  dökmek imkans›z. ‹fl

¤üvenli¤i bu e¤itimler sayesinde ifl kazalar› sonucunda oluflan sorunlar›

yönetmellik gere¤i kendi  sorumlulu¤undan  ç›karmaktad›r.

‹fl kazas›  geçiren arkadafllar›m›z  ma¤dur  edilmektedir.ifl kazas›  ge-

çirdikten sonra arkadafl›m›z vard›yal›  çal›fl›yosa ilk 4 ay vard›ya primi ve-

rilmektedir. 4 aydan sonra  vardiya primide kesiliyor. Program gere¤in-

de çalifliyorsa program gere¤i kesiliyor .  yol  mesaiisi varsa  yol  mesai-

si kesiliyor hem a¤›r ve tehlikeli iflte  çalifliyolar  hemde maddi ve mane-

vi aç›dan magdur edilmekteler .

2)T‹S MADDE 62:A)‹fl yerinde kas›t ihmal ve dikatsizlik sebebiyle ika

etti¤i zararlardan mesuldur.her iflçi kendisine ifli dolay›s›yla verilen alet

ve edevat› çal›flt›¤› makineleri  iptidai-yar› mamul maddeleri giyim eflya-

s› vesair malzemesi iyi kullanmak verilen her ifli hatas›z vaktinde isteni-

len flekilde yapmakla mükkeleftir.
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‹flyerimizde kas›t ve ihmal yaparsak flayet zaten sonucunada katlan›-

r›z.  Dikkatsizlik kelimesiyle ne demek istiyor neyi  kast ediyo anlam ver-

mek zor.  Çaliflt›¤›m iyerimde kuland›¤›m›z malzemeler bindolarl›k ve

milyon dolarl›k malzemeler bu malzemelere zarar verirsek bu kadar pa-

ray› nas›l verecez.bu maddede vesaire kelimesini araya s›k›flt›rmakla bir-

çok fleyi üzerimize y›kmaktad›r.

Bu maddedeki dikatsizlik ve hatas›z kelimesi resmen fiyaskoo.bu  ke-

limelerle anlafl›l›yorki iflveren bizi insan de¤ilde bir  robot  olarak gör-

mekteler.iflyerimizde zaten bizler iflimizin gere¤ini fazlas›yla  yapmakta-

y›z. Malzemenin fabrikasyon hatas› dahi  olsa bu madde sayesinde bize

mal edilmektedir.yine sömürülen taraf  yine biziz..

3)T‹S MADDE 66:‹flyeri displin kurulu iflverenin tayin edece¤i 2 yetkili

sendikan›n tayin edece¤i 2 temsilciden teflflekül  eder. Taraflar ayr›ca en

az 2 ser yedek üye tespit ederler.iflveren temsilcilerinden biri baflkan

olarak atan›r.kararlar oy çoklu¤u ile  al›n›r . oylar›n eflitli¤i halinde bafl-

kan›n oyu 2 oydur.

Can al›c› konulardan biri disiplin kurulu 2 kifli iflveren 2 kifli  sendika

atar .  buraya kadar herfley tamam da  neden disiplin kurulu baflkan›n› ifl-

veren at›yor. Bunu anlamak zor.Disiplin kurulunun objektifli¤i tarafs›zl›-

¤› tart›fl›l›r.birde bunun üzerine baflkan›n oyu 2 oy say›l›r . birde burdan

yak›n  bakal›m .her halikarda iflveren kendi bildi¤ini yapacak bizler iflçi

olarak ta bunun bilincindeyiz iflveren kendi mühendisini at›p  biz  iflçile-

ride tutmaz. Vel has›l bu madde de anl›yaca¤›m›z  iflveren (bizlerin a¤z›y-

la )kendisinden ç›kar›p bize sokuyor.
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AADD  SSOOYYAADD :: ‹‹SSMMAA‹‹LL  AAYYDDIINN
fifiUUBBEE ::  BBAATTMMAANN
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTPPAAOO

VARD‹YA PR‹M‹:

MADDE 37 - A) Üç vardiya halinde çal›flan iflçilerin vardiya çal›flmala-

r›na isabet eden ç›plak ücretleri % 30 zaml› olarak ödenir.

B) ‹ki vardiya halinde çal›flan iflçilere ayn› flartlarla ücretleri % 17

zaml› olarak ödenir. Ancak, çal›flma saati 24.00–08.00 saatleri aras› ol-

du¤unda %30 zaml› ödenir.

C) Batman Bölge Müdürlü¤ü’nde Garaj ve A¤›r Nakliyat Servislerinde-

ki nöbetçi iflçiler ve nöbetçi elektrikçiler ile Tahlisiye Ambar›’ndaki nö-

betçilere, nöbette bulunduklar› süre için (B) f›kras›nda belirtilen Vardiya

Primi ödenir.

Bu f›krada yaz›l› iflyerlerinde çal›flan vardiyal›iflçilerden üç vardiya ile

çal›flanlara, (A) bendinde yaz›l› yüzdeye göre Vardiya Primi ödenir. 

D) Bu maddede belirtilen prim ödemesi ? ilen çal›flma yap›lan gün-

lere göre hesap edilmekle beraber, bir haftal›k dönemde 5 gün tam çal›-

flan iflçiye 7 gün üzerinden yap›lacakt›r. Prim ödemesi, sondaj kulelerinin

montaj ve demontaj safhalar›nda en çok ve toplam 10 gün süreyle kesil-

mez. 5 günlük dönemde en fazla 2 güne kadar (2 gün dâhil) ücretli izin

kullananlar›n bu izinleri, Prim ödemesinde çal›fl›lm›fl gibi kabul edilir ve

bu 2 günlük süre için de ödemede bulunulur. Ancak, e¤itim amac›yla ifl-

veren taraf›ndan vardiyal› çal›flmadan ç›kar›lan iflçiye, en fazla 2 aya ka-

dar Vardiya Primi ödemeye devam edilir.

AÇIKLAMA: Baz› iflyerleri sürekli çal›flma programlar› gerekmektedir

ve bu programlar›n getirisi olan Vardiya usulü çal›flan iflçiler gündüz me-

sai saatlerinde çal›flan iflçilerden çok daha fazla y›pranmakta. Bunun ya-
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n› s›ra yaflam alan›, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda oluflan sosyal çevre kopuklu¤u, ifl

kazalar›n›n fazla olmas›, ifl sa¤l›¤›n›n bozulmas› ve en önemlisi aile yap›-

s› ona göre flekil almaktad›r ve olumsuz yönde geliflmektedir. Uyku ve

dinlenme gibi konular ayr›ca psikolojik yap›s›nda tahribatlar oluflturmak-

tad›r. Bu sebepler göz önünde bulunduruldu¤unda vardiya primi; iflçinin

yaflam kalitesini artt›rmak için önemli bir faktör oluflturur. Elbette ki ve-

rilen %30 prim yeterli de¤ildir ve tart›fl›lmas› gerekmektedir. 

Madde 21 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma 

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi çal›flt›rma konusunda ya-

sal hükümler uygulan›r.

AÇIKLAMA: Yaflam sürecimiz içinde ihtiyaçlar› gidermek için gereken

ekonomik özgürlüklere en az bizim kadar ihtiyac› olan Özürlü, Eski hü-

kümlü ve Terör Ma¤duru bireyler vard›r ve bu maddenin olmas› bu birey-

lerin ihtiyaçlar›n›, sa¤l›k giderlerini, ma¤duriyetlerini azaltmak ve toplu-

ma kazand›rmak için önemlidir. 

Afla¤›daki tabloda iflyerinde çal›flt›r›lmas› zorunlu olan özürlü ve eski

hükümlü çal›flma oranlar› görülmektedir. 

Özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oran› %12.29’dur. Ortope-

dik, görme, iflitme, dil ve konuflma ile zihinsel özürlülerin oran› %2.58

iken (yaklafl›k 1.8 milyon) süre¤en hastal›¤› olanlar›n oran› ise %

9.70’dir(Yaklafl›k 6.6 milyon). Bu oranlara bakt›¤›m›zda Kamu için belir-

lenen oran›n %4 olmas› geliflmemifl bir ülke oldu¤umuzu ifade eder. 

Bu verilerin ›fl›¤›nda Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi ça-

l›flt›rma konusunun ne kadar önemli oldu¤unu ve bir o kadar da eksik ol-

du¤unu görebiliriz. Sa¤l›kl› bir toplum için bu verilerin rakamsal olarak

eflitlemek gerekmektedir. 

Madde 23 Çal›flma Süresi
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Kapsama dahil iflyerlerinde, genel olarak çal›flma süresi 5 gün çal›fl-

ma 2 gün tatil esas›na dayan›r. 

Vardiyal› çal›flan iflçiler için ise Hafta Tatili ve Yard›mc› Tatil günleri, 5

çal›flma gününü takip eden 6. ve 7. günlerdir. Normal çal›flma süresi haf-

tada 40 saat olmak üzere Günde 8 saattir. Çal›flma saatleri; iflyerlerinin

ve ünitelerin özellikleri gözönüne al›narak, yukar›daki esaslar dâhilinde

‹flveren taraf›ndan tanzim edilir.

AÇIKLAMA: Bir iflyerindeki çal›flma süresi iflçinin kendine, ailesine ve

kiflisel geliflimine zaman ay›rmas› için çok önemlidir. 40 saat üstü bir ça-

l›flma ortam›nda iflçinin psikolojik ve fiziksel dinçli¤i k›r›l›r ve ifl kazalar›-

na sebebiyet verebilir. Bu nedenle 40 saatlik çal›flma maksimum ifadesi

içermeli ve bu rakam afla¤› çekilmelidir. Bu konuda kiflisel fikrim önce-

li¤in Özürlü iflçilerin çal›flma sürelerinin 30 saate indirilmesi olmal›d›r. 
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AADD  SSOOYYAADD ::  VVEEDDAATT  ÇÇEELLEEBB‹‹
fifiUUBBEE ::  BBAATTMMAANN  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TT..  PP..  AA..  OO..

MADDE 20 :GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹ (BEL‹RL‹ SÜREL‹ AK‹TLE ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA) –

‹HALEL‹ ‹fiLERDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER:

A) Daimî mahiyet arz etmeyen, niteli¤i

bak›m›ndan 1 y›l içinde en çok ve toplam olarak 5 ay

sürecek ifller için yaz›l› sözleflme yapmak suretiyle

Geçici ‹flçi çal›flt›r›labilir. Geçici ‹flçilerin müteahhit eliyle

çal›flt›r›lmas› ve daimî mahiyetteki ifllerde Geçici ‹flçi

çal›flt›r›lmas› yasakt›r.

Mevsimlik iflçilerin çal›flt›r›lmalar› yasal hükümlere

uygun olarak yap›l›r. ‹flverene hizmet akdi ile ba¤l› olarak

çal›flan mevsimlik iflçilere; Sendika üyesi olmalar› halinde

bu Sözleflme’nin mali hükümleri tatbik edilir.

B) ‹flveren, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 36. maddesi

hükümleri çerçevesinde iflleri alan müteahhit veya

tafleronlar›n, çal›flt›rd›klar› iflçilere ödeyecekleri ücretlerin

ödenip ödenmedi¤ini denetler ve ödenmesi konusunda

Yasa’n›n öngördü¤ü tedbirleri al›r.

fierh: Bilindi¤i üzere biz sendikac›lar yüzy›llard›r emekten ve haktan

yana mücadele veren iflçi örgütlenmesiyiz. Bu u¤urda iflçinin eme¤ini,

hakk›n› ve al›n terini sömüren ne kadar kan emiciler varsa hepsi ile mü-

cadele halindeyiz. Elbette ki bu sömürücülerin en bafl›nda tafleronlar ve

müteahhitler bulunmaktad›r. Devletin de büyük gücünü arkas›na alarak

iflçiyi, emekçiyi istedi¤i gibi çal›flt›rarak, düflük ücretler karfl›l›¤›nda köle
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gibi çal›flt›rarak emek sömürüsü yapmaktad›rlar. Biz sendikac›lar›n da

en büyük amaçlar›ndan biri iflte bu tafleron ve müteahhitlerle mücadele

etmek olmal›d›r. De¤il onlar› iflverenle yapt›¤›m›z sözleflme metnine koy-

mak, onlar› iflyerlerimizin yak›n›ndan bile geçirtmemeliyiz. Devlet bir an

önce bütün tafleron ve müteahhit iflçilerini kadroya almal› ve sömürül-

müfl haklar›n› iade edilmelidir.

MADDE 62 HASAR BEDEL‹N‹N TESP‹T‹ VE ZARARLARININ TAZM‹N‹:

‹flçi iflyerinde kas›t, ihmal ve dikkatsizli¤i sebebiyle ika etti¤i zararlar-

dan mesuldür.

Her iflçi kendisine ifli dolay›s›yla verilen alet ve edevat›, çal›flt›¤› maki-

neleri, iptidai-yar› mamul maddeleri, giyim eflyas›n› vesair malzemeyi iyi

kullanmak, verilen her ifli hatas›z, vaktinde ve istenilen flekilde yapmak-

la mükelleftir.

Kas›t, ihmal veya tedbirsizlik dolay›s›yla bunlar› hasara u¤ratan, kötü

kullanan veya israf eden yahut bozuk ve hatal› imalat yapan iflçiden, iflve-

ren bu zarar› tazmin ettirir. Birden fazla iflçi bu zarar› meydana getirmifl

ise müteselsil mesuliyet hükümleri uygulan›r.

Hasar vukuunda zarar›n iflçinin kast›, kusur veya a¤›r bir ihmalinden

mi veya alet, makine vesair malzemeye atfedilecek teknik bir ar›za veya-

hut da her ikisine ait müflterek bir kusurdan m› ileri geldi¤ini iflverenin

tefrik edece¤i 3, Sendika’n›n tayin edece¤i 2 kifliden müteflekkil 5 kiflilik

bir heyet tespit ile hasar bedelini ve iflçinin veya iflçilerin pay›na düflen

nispeti tayin eder.

Kurul, aras›ndan birini baflkan seçer. Kurulun ifllerini baflkan tertip ve

tanzim eder.

Hasardan dolay› kusur nispetine göre iflçiden tahsil edilecek olan bu

zarar 240 günlük brüt ücreti tutar›n› aflt›¤› takdirde, iflveren iflçinin ifl ak-
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dini feshedebilir. ‹flçi bu zarar› öder veya ödemeyi taahhüt ederse, iflve-

ren ifl akdini fesih hakk›n› kullanmayabilir.

‹flçinin ve iflverenin ayr›ca kaza mercilerine baflvurma hakk› mah-

fuzdur. Hasar tespit komisyonu kapsama dâhil iflyerleri itibariyle de

kurulabilir.

fierh: Bu maddede bahsi geçen Hasar Tespit Komisyonunun teflkillen-

mesi esas› haks›z uygulamalar› da beraberinde getirme tehlikesi do¤ur-

maktad›r. Zira söz konusu komisyonda iflverenden 3 sendikadan 2 tem-

silci bulunmas› ve komisyon baflkan›n›n iflverenden seçiliyor olmas› ve

komisyon baflkan›n›n oyunun baz› durumlarda 2 oy say›l›yor olmas› tü-

müyle iflçinin dezavantaj›nad›r. Bu tür komisyonlarda 2 sendika temsilci-

si 2 iflveren ve 1 kifli de ba¤›ms›z olmak kofluluyla adaletli bir flekilde ter-

tiplenmelidir ve kesinlikle hiçbir durumda kurul baflkan›n›n oyu 2 oy sa-

y›lmamal›d›r. ‹llaki say›lacaksa da kurul baflkan› sendika temsilcisi ol-

mal›d›r. ?

Bir di¤er tehlikeli durum ise bu komisyondan ç›kacak karar›n iflçiden

tahsil edilecek olan zarar›n iflçinin 240 günlük brüt ücreti tutar›n› afl›yor

olmas›. Bu durumda iflveren keyfi bir uygulamayla iflçinin ifline son vere-

bilmektedir. Sözleflmedeki bu madde bir an önce kesinlikle sözleflmeden

ç›kar›lmal›d›r.

MADDE 66 D‹S‹PL‹N VE H‹ZMET AKD‹N‹N SONA ERMES‹:

‹flbu Sözleflme kapsam›na dâhil iflyerlerinde Genel Müdürlük, Bat-

man, Ad›yaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri için birer Disiplin Kurulu

kurulur.

Bu Kurullar; iflverenin tayin edece¤i 2, yetkili Sendika’n›n tayin edece-
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¤i 2 temsilciden teflekkül eder.

Tarafar ayr›ca en az 2’fler yedek üye tespit ederler.

‹flveren temsilcilerinden biri baflkan olarak atan›r.

Disiplin Kurulu’na ifller, iflveren taraf›ndan intikal ettirilir. Disiplin Ku-

rulu Baflkan› toplant› yeri, günü ve saatini üyelere 3 gün önceden bildirir.

Bu bildiri üzerine Kurul, kat›lan üyelerle toplan›r ve kendisine tevdi edi-

len iflleri, aksi kurulca kararlaflt›r›lmam›flsa 6 iflgününde bitirir.

Disiplin Kurulu çal›flma esaslar› Kurul’ca tespit edilir.

Kararlar oy çoklu¤u ile al›n›r. Oylar›n eflitli¤i halinde baflkan›n oyu iki

oydur.

‹flveren verilen cezay› iflçi lehine de¤ifltirebilir veya tamamen kald›-

rabilir.

Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri, iflyerinde uygulanan iflyeri tali-

mat ve nizamlar›na, iflyeri disiplinine, umumi ahlak ve adaba ayk›r› hare-

ketleri cezaland›rmakt›r.

Bu cezalar:

1- ‹htar (Kurul’ca tekerrüre esas olmamak üzere,

Ünite Amirince de verilebilir.),

2- 1 ile 3 Yevmiye Kesilmesi,

3- 4 ile 8 gün aras› Ücretsiz ‹flten Uzaklaflt›rma,

4- ‹flten Ç›karma.

Bu cezalara esas teflkil edecek fiiller ekli Disiplin Ceza Cetveli’nde sa-
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y›lm›flt›r. Bu suçlar ve karfl›l›¤›ndaki

cezalar tahdidi mahiyette olmay›p, cetvelde zikredilmeyen

Fiilleri iflleyenler de Kurul’ca takdir edilecek -yukar›da say›lan- ceza-

lardan biri ile cezaland›r›l›rlar.

Ayn› fiilin tekerrürü halinde Disiplin Kurulu’nca bir üst ceza verilir.

‹flten Ç›karma Cezalar› Genel Müdür’ün onay› ile yürürlü¤e girer. Di-

siplin Kurulu Karar›’ndan itibaren 3 iflgünü içinde Sendika Genel Baflka-

n› veya Genel Baflkan’›n yurtd›fl›nda olmas› halinde Merkez Yönetim Ku-

rulu Üyelerinden birisi bu karar› Genel Müdür ile görüflme konusu yapa-

bilir. D›fl kamplardan Kurula ça¤r›lan personelin gidifl gelifl yol masraf-

lar› iflverence ödenir.

fierh: Disiplin ve hizmet akdinin sona ermesi gibi maddeler biraz daha

iflçinin lehine çevrilebilmeli ve sözleflme buna göre biraz daha kat› dü-

zenlenmelidir. Bu tür komisyonlarda en savunmas›z ve zay›f olan neden-

se hep iflçi olmaktad›r. Bu handikapl› durumu iflçinin lehine çevirebilmek

için sendikalar biraz daha özverili ve disiplinli çal›flmak zorundad›rlar.

Örne¤in bu tür komisyonlarda kurul baflkan›n›n daima iflverenden se-

çiliyor olmas› ve kurul baflkan›n›n yani iflverenin 1 oyunun iki oy say›lma-

s› (eflitlik durumunda) büyük bir haks›zl›¤a neden olabilmektedir.
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AADD  SSOOYYAADD ::  FFEERR‹‹TT  AAKKKKUUfifi
fifiUUBBEE                    ::  BBAATTMMAANN
‹‹fifi  YYEERR‹‹                ::  TTPPAAOO

MESLEK‹ E⁄‹T‹M:MADDE 15 – ‹fle yeni giren ya da görevi de¤iflen ‹flçi-

lerin kalifikasyonlar›na uygun olarak iflbafl›nda yeterli süre e¤itim gör-

meleri iflveren taraf›ndan sa¤lan›r.

Aç›klama:

‹flverenler ifle alan›caklara yeterli süre e¤itim verilmemektedir.iflve-

renler iflçilere verilecek olan e¤itimin kendileri için maddi bir külfeti ol-

du¤udan göz ard› etmektedir. Oysa ki mesleki e¤itim olmadan çal›flan ifl-

çilerin verimi daha düflük olaca¤›ndan asl›nda ifl verenler daha büyük za-

rara girmektedir. Yaln›zca iflveren  de¤il, bu durumda iflçilerin de zarar

görmesi kaç›n›lmazd›r. Çünkü iflçilerin mesleki e¤itiminin olmamas›  ifl

kazalar›na da yol açmaktad›r.

KADRO VE ‹fi TAR‹F‹:

MADDE 25 – Toplu ‹fl Sözleflmesi’nde belirtilen

esaslara uygun olarak yap›lacak kadro de¤ifliklikleri, 1 ay içerisinde

kadrosu de¤iflen iflçiye yaz›l› olarak bildirilir.

Kapsama dâhil iflyerlerinde kadrosuz iflçi

çal›flt›r›lamaz. ‹flçilere çal›flt›klar› iflin unvan ve ücreti verilir.

Aç›klama:

‹flçiler her zaman uygun kadrolarda çal›flt›r›lmamaktad›r,iflverenler

genelde   kalifiye eleman yerine ,kalifiyesiz elemanlar çal›flt›rmaktad›r

;bunun nedeni kalifeyeli elamanlar›n yüksek ücretle çal›flmalar›d›r .‹flve-

renler iflçi al›rken çok dikkat etmelidir,alacaklar› kadrolara uygun kiflile-
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ri almal›d›r.‹fl tariflerini ve kadrolar› aç›k anlafl›l›r bir flekilde ifade etme-

lidir.Eflit ifli yapanlara eflit ücret verilmelidir, maalesef bu yap›lmamak-

tad›r.

‹LK G‹R‹fi ÜCRET‹ VE ÜCRET

SKALASI:(YHK’nca)

MADDE 50 – Asgari ücrete göre yap›lan ifle girifl

ücret skalalar›, ifle yeni girecek iflçilere uygulanmak üzere iflverence

düzenlenir.

Aç›klama:

Yeni ifle giren iflçilerin yak›nd›¤› en büyük sorunlardan biri de ifl veren-

lerin düflük ücretle iflçi çal›flt›rmalar›d›r.Birçok ifl yerinde skalalar   en

düflük  ücretle haz›rland›¤› için  iflyerinin taban ücreti düflüktür.Bu da ifl-

çilerin ücretinin düflük olmas›n›n nedenidir.Bu göz ard› edilemez bir so-

rundur .

Daha yeni ifle giren iflçilerin ifli fazla bilmedi¤i gerekçesiyle  ifl veren-

ler düflük ücret vermektedir. Bu da yetmezmifl gibi düflük ücret karfl›l›¤›

yüksek performans beklemektedirler. Peki kimse karfl›l›¤›n› almadan is-

temli olarak çal›fl›r m›?
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AADD  SSOOYYAADD :: SSÜÜLLEEYYMMAANN  ÖÖZZEENN‹‹RR
fifiUUBBEE :: TTRRAAKKYYAA  fifiBB
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TT..PP..AA..OO

Önemli gördü¤üm T‹S madde :

MADDE 22- Bu Toplu ‹fl Sözleflmesi’nde aksi belirtilmedikçe hizmet

akitleri Toplu ‹fl Sözleflmesi’ne ayk›r› olamaz. Hizmet akitlerinin Toplu ‹fl

Sözleflmesi’ne ayk›r› hükümlerinin yeni Toplu ‹fl Sözleflmesi’ne hüküm-

ler al›r. Hizmet  akdinde düzenlenmeyen hususlarda , bu Toplu ‹fl Sözlefl-

mesi ‘ndeki hükümler uygulan›r

Bu Toplu ‹fl Sözleflmesi’nde aksi belirtilmedikçe hizmet akdinin iflçi

lehindeki hükümler muteberdir.

Her ne sebeple olursa olsun , sona eren Toplu ‹fl Sözleflmesi’nin hü-

kümleri , yenisi yürürlü¤e girinceye kadar “hizmet  akdi hükmü” olarak

devam eder .

1.Aç›klama:

Çünkü çal›flt›¤›m kurumda yapt›¤›m ifllerle ilgili ayk›r› durumlarda bu

madde de belirtti¤i gibi sözleflme kitapç›¤›na ayk›r› ise uygulamak mec-

buriyetim yok o yüzden önemli

Çünkü bu madde Toplu ‹fl Sözleflmesi hükümlerini çok iyi bilemem ge-

rektirdi¤ini anlat›yor

Çünkü bu madde  Toplu ‹fl Sözleflmesi  kitapç›¤›n›n iflçinin anayasas›

oldu¤unu anlat›yor.

Önemli gördü¤üm T‹S madde  :

ÇALIfiMA SÜRES‹

MADDE 23-  A) Normal  çal›flma

Kapsama dahil iflyerlerinde, genel olarak çal›flma süresi  5  gün çal›fl-

ma , 2 gün tatil esas›na göre düzenlenir.
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Vardiyas›z çal›flan iflçiler için hafta tatili Pazar günüdür . Cumartesi

yard›mc› tatil günüdür.

Vardiyal› çal›flan iflçiler için ise hafta tatili ve yard›mc› tatil , 5 çal›flma

gününü takip eden 6. ve 7. günlerdir .

Normal çal›flma süresi hafta da 40 saat olmak üzere günde 8 saat tir

Çal›flma saatleri ; iflyerlerinin ünitelerin özellikleri göz önüne al›narak

yukar›daki esaslar dahilinde iflveren taraf›ndan tanzim edilir.

B) Çal›flma süresi ile ilgili esaslar :

1- Sabah saat  06.00’dan akflam saat 20.00’ye geçen süredeki çal›flma-

lar gündüz ,akflam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar yap›lan ça-

l›flmalar da gece çal›flmalar›d›r.

2- ‹ki veya üç ekiple çal›fl›lan ifllerde ;vardiyal› gece gündüz çal›flma-

lar›,ifl verenin tayin edece¤i flekilde haftadan haftaya de¤ifltirilir.

3- Çal›flma saatlerinde mevsim ve ifl icab› zaruri de¤ifliklikler , Sendi-

ka’n›n görüflü al›narak ifl verence yap›l›r ve en geç 3 gün önceden ifl ye-

rinde ilan edilir.

4-Çal›flm›fl say›lan süreler:

a) ‹flçinin iflinde ve ifl verenin her an emrinde haz›r bir halde bulun-

makla beraber çal›flt›r›lmaks›z›n ve ç›kacak ifli bekleyerek  bekleyerek

bofl geçirdi¤i süreler ,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca muayene edilmek amac›yla viziteye ç›-

k›fl saatleri ile muayene edilmek üzere ikamet etti¤i mahalden bir baflka

flehir merkezindeki  sa¤l›k kurulufluna havale halinde, havalenin yap›ld›-

¤› gün ve onu takip eden ilk gün ,

c) Emzikli kad›n iflçilerin çocuklar›na süt vermek için belirtilecek

süreler ,

d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri

e) iflin zaruri sebeplerle iflveren taraf›ndan iflçilerin ifl ba¤›t› kesilmek-

sizin tatil edilen günler , f)  ‹fl yerinde meydana gelen ani hastalanma ve

sakatlanma ve sakatlanma sonucu yaln›z bir gün olarak ifl yerinde ya da
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d›fl›nda geçen tedavi günleri ile istirahat al›nmayan Sosyal Güvenlik Ku-

rumu’na viziteye ç›k›fl günleri, g) ‹flbu sözleflme uyar›nca iflveren taraf›n-

dan verilen bütün ücretli izin günleri h) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ve-

rilen istirahat günleri, ›)  ‹flbu maddenin 5. F›kras› gere¤i ifl süresinden

say›lan yolda geçen süreler ,

i) ‹flyerinde zorlay›c› sebepler yüzünden iflin aral›ks›z bir hafta daha

tatil edilmesi sonucu olarak , iflçilerin yeniden ifle bafllamas› flart›yla ça-

l›flmadan geçirdi¤i sürenin 15 günü,

5- ‹fl Süresinden Say›lan Yolda Geçen süreler a)  ‹flçilerin , iflveren ta-

raf›ndan ifl yerlerinden baflka bir yerde çal›flt›r›lmak üzere gönderilme-

leri  halinde yolda geçen süre b) iflçilerin ikamet ettikleri mevkilerden

uzak bir mesafede bulunan iflyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icap

eden her türlü ifllerde , bunlar›n toplu ve mukannen surette götürülüp

getirilmeleri esnas›nda geçen süreler , ‹flçinin  günlük  ifl sürelerinden

say›l›r

c) ‹flin mahiyetinden do¤may›p da,iflveren taraf›ndan s›rf sosyal yar-

d›m gayesiyle iflyerine götürülüp getirilmesi esnas›nda araçlarda geçen

süreler ,ifl süresinden say›lmaz.

d) Gidifl ve dönüflü kapsayan yolda geçen süreler ölçülür. Bu ölçü-

mün tespitinde ;oto yolda h›z limiti 90km/saat,asfalt yollarda h›z limiti

60km/saat stabilize yollarda ise 30 km/saat esas al›n›r . Bulunan süreye

vardiya de¤iflimi için gerekli 15 dakika ilave olunur.Bu suretle bulunan

süre ,yar›m ve tam saatleri aflmas›  halinde aflan miktar yar›m ve tam sa-

atlere ibla¤ edilir.

Yukar›da B/5-(a) ve (b) bentleri kapsam›nda olup ,ifl bu (d) bendine gö-

re belirlenen ve günlük normal 8 saat çal›flma süresinin üzerindeki yol-

da geçen süreler  için bu Toplu ‹fl Sözleflmesinin 35. Maddesindeki esas-

lara göre hesaplanan tutar yol paras› olarak ödenir .Bu ödemeden yarar-

lananlara ayn› süreler için ayr›ca fazla mesai ücreti ödenmez.

6-Çal›flma aralar› ve vardiyaya girme
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a) Vardiyas›z ifllerde iflin ortalama bir zamanda , 1 saatten olmak üze-

re,ö¤le dinlemesi verilir. Dinlenme süresi,günlük çal›flma süresi d›fl›nda

mütalaa edilir .

b) vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenmesi verilir .

c) kompresörlerin darbe , k›rma ve delme tabancas›nda çal›flan

iflçilerin saatte 15 dakika dinleneme izni verilir. Bu dinlenme ifl süre-

sinden say›l›r .

d) Gece ve gündüz vardiya usulü çal›fl›lan ifllerde ,gece vardiyalar›-

n›n haftadan haftaya de¤ifltirilmesi suretiyle s›raya konmas› gerekir.

Meskun yerlerden veya kamplardan uzakta , vardiyalarla yürütülen ifller-

de  , gece vardiyas› (24.00-08.00) iki kifliden az olmayacakt›r.

e) ‹fl veren , sondaj workover iflçilerinin ifl emniyetini ve ifl verimini

art›rmak , eksik iflçi ile çal›flmaya mani olmak  amac›yla gerekli ted-

birler al›n›r.

f)  Sondaj birimlerinde , kulelerde vardiyal› çal›flan personelin belli

gün çal›fl›p kulede kald›¤› sürece izin yapmas› ve çal›flt›¤› günlerde 24 sa-

at sondaj kulesinde , yemek ve yatma imkan› sa¤lanarak kalmas› , çal›fl-

ma esnas›nda en az 2 vardiya ile iflin yürütülmesi hakk›nda Sendika’n›n

görüflü al›narak ifllem yap›lmas›na iflveren yetkilidir . Bu çal›flma düze-

ninde iflçinin ekonomik hak ve menfaatleri yönünden kayba u¤ramamas›

aç›s›ndan gerekli önlemler Sendika ile müfltereken tespit edilir.

Ancak  , iflbu Toplu ‹fl Sözleflmesi süresi içinde Toplam 3 lokasyonda

uygulamak üzere vardiyal› personelin bir lokasyonda iki hafta çal›fl›p bir

hafta izin yapmas› , iki lokasyonda  ise 20 gün çal›fl›p 10 gün izin yapma-

s› ve çal›flt›¤› günlerde 24 saat sondaj kulesinde yemek yatma imkan›

sa¤lanarak kalmas› , çal›flma esnas›nda iki vardiya ile iflin yürütülmesi

konusunda iflveren yetkilidir . Bu çal›flma düzeninde iflçinin ekonomik

hak ve menfaatleri yönünden önlemler , iflveren ve sendika’ca müfltere-

ken tespit edilir.
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Geçmifl y›llardan kalan birikmifl y›ll›k ücretli izni olmayan sismik ekip-

lerde çal›flan iflçilere ,iflverence sezon sonunda 4 ekip halinde münavebe

ile defaten kullanmak üzere 12 ifl günü ücretli idari izin verilir.

Bu uygulamadan son y›l hak edilen y›ll›k ücretli izin geçmifl y›llarda

kalan izin olarak mütalaa edilmez.

2. Aç›klama :

Çünkü çal›flma günlerim ve çal›flma saatlerim d›fl›nda iflveren beni ça-

l›flt›rmas›n› engellemekte ve fazla çal›flmam halinde ücretini almam ge-

rekti¤ini biliyorum

Çünkü çal›fl›ml› say›lan sürelerin hangilerinin çal›fl›lm›fl veya çal›fl›l-

mam›fl say›ld›¤›n› daha bilinçli olarak ifl verene karfl›  kendi  hakk›m› ara-

mam› sa¤l›yor.

Çünkü çal›flma aralar›n› dinlenme zamanlar›n› ve sürelerini kullana-

rak daha verimli ve üretken çal›fla biliyorum .

Çünkü bu madden dolay› iflveren beni kendi iste¤ine göre keyfi çal›fl-

mas›na izin vermemekte

3.önemli gördü¤üm T‹S maddesi:

ÜCRET PUSULASI:

MADDE 28-  A)  ‹flveren her türlü tediyede iflçiye ücret hesab›n› göste-

rir bir pusula verir. ‹flbu pusulada tahakkuk ettirilen her çeflit ücret ve

kesintiler ayr› ayr› gösterilir .

B)  ‹flçi , ‹flbu pusula muhteviyat›na ödemenin yap›ld›¤› günden itibaren

6 ifl günü içinde itiraz edebilir . ‹flveren bu itiraza 6iflgününde cevap ver-

mek zorundad›r.

3. Aç›klama

Çünkü bu maddeye göre hak eti¤im ücretimi mesailerimi kesintileri-
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mi maafl›m›n detay›n› görüyorum ve yanl›fl olan durumlarda düzeltilme-

sini  istiyorum

Çünkü ifl veren bu maddeyi uygulamasa ve bana ücret pusulam›(maafl

bordomu ) bana bildirmese ben yanl›fllar› göremem ve gerekli itirazda

bulunamam

Çünkü bu maddeye göre yanl›fl olan pusulaya itiraz edip ve iflveren ba-

na tekrar yan›t vermek zorunda ve yanl›fl› düzeltmek zorunda bu madde

bana hakk›m› arama özgürlü¤ü sa¤l›yor
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AADD  SSOOYYAADD :: AAHHMMEETT  AARRGGUUNN
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTPPAAOO

1. Öneli Gördü¤üm T‹S Madde No: GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹ (BEL‹RL‹ SÜREL‹

AK‹TLE ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA) – ‹HALEL‹ ‹fiLERDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER:

MADDE 20 – A) Daimî mahiyet arz etmeyen, niteli¤i bak›m›ndan 1 y›l için-

de en çok ve toplam olarak 5 ay sürecek ifller için yaz›l› sözleflme yapmak

suretiyle Geçici ‹flçi çal›flt›r›labilir. Geçici ‹flçilerin müteahhit eliyle çal›flt›r›l-

mas› ve daimî mahiyetteki ifllerde Geçici ‹flçi çal›flt›r›lmas› yasakt›r.

Mevsimlik iflçilerin çal›flt›r›lmalar› yasal hükümlere uygun olarak yap›l›r.

‹flverene hizmet akdi ile ba¤l› olarak çal›flan mevsimlik iflçilere; Sendika

üyesi olmalar› halinde bu Sözleflme’nin mali hükümleri tatbik edilir.

B) ‹flveren, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 36. maddesi hükümleri çerçeve-

sinde iflleri alan müteahhit veya tafleronlar›n, çal›flt›rd›klar› iflçilere öde-

yecekleri ücretlerin ödenip ödenmedi¤ini denetler ve ödenmesi konu-

sunda Yasa’n›n öngördü¤ü tedbirleri al›r.

1. Aç›klama : Daimi ifllerde geçici iflçi çal›flt›r›lmas› yasak oldu-

¤u halde, kurumumuzda halen 5 ay 29 gün olarak sözleflmeli geçici sta-

tüsünde çal›flt›r›lmakta. Bu yap›lan uygulama bu maddeye ters de¤imli.

Tafleron çal›flt›r›lmas› yasak deniyor peki bölgemizde yap›lan baz› ihale-

ler 1 veya 2 y›ll›k olarak yap›l›yor, müteahit eli alt›nda iflçiler çal›flt›r›l›yor-

lar ve bunlar›n tazminat almalar› engellemek için müteahit firmalar y›l

dolmadan baflka bir firmaya ç›k›fl ve girifl yapt›r›l›yorlar. fiirket bu iflçile-

rin tazminatlar›n› firmalara ödüyorlar ama ödemelerin yap›l›p yap›lmad›-

¤› kontrol edilmiyor. Bütün bunlar göz önünde bulunduruldu¤unda bu
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maddedeki kurallar büyük önem tafl›yor ama uygulanabilirse.

2. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: ÇALIfiMA SÜRES‹:

MADDE 23 – A) Normal Çal›flma:

Kapsama dâhil iflyerlerinde, genel olarak çal›flma süresi 5 gün çal›fl-

ma, 2 gün tatil esas›na göre düzenlenir.

Vardiyas›z çal›flan iflçiler için Hafta Tatili Pazar günüdür. Cumartesi

günü Yard›mc› Tatil günüdür.

Vardiyal› çal›flan iflçiler için ise Hafta Tatili ve Yard›mc› Tatil günleri, 5

çal›flma gününü takip eden 6. ve 7. günlerdir.

Normal çal›flma süresi haftada 40 saat olmak üzere günde 8 saattir.

Çal›flma saatleri; iflyerlerinin ve ünitelerin özellikleri gözönüne al›na-

rak, yukar›daki esaslar dâhilinde ‹flveren taraf›ndan tanzim edilir.

B) Çal›flma Süresi ‹le ‹lgili Esaslar:

1- Sabah saat 06.00’dan akflam saat 20.00’ye kadar geçen süredeki

çal›flmalar gündüz, akflam saat 20.00’den sabah 06.00’ya kadar yap›lan

çal›flmalar da gece çal›flmalar›d›r.

2-  ‹ki veya üç ekiple çal›fl›lan ifllerde; vardiyalar›n gece-gündüz çal›fl-

malar›, iflverenin tayin edece¤i flekilde haftadan haftaya de¤ifltirilir.

3- Çal›flma saatlerinde mevsim ve ifl icab› zaruri de¤ifliklikler, Sendi-
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ka’n›n görüflü al›narak iflverence yap›l›r ve en geç 3 gün önceden iflyerin-

de ilan edilir.

4- Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler:

a)  ‹flçinin iflinde ve iflverenin her an emrinde haz›r bir halde bulun-

makla beraber çal›flt›r›lmaks›z›n ve ç›kacak ifli bekleyerek bofl geçirdi¤i

süreler,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca muayene edilmek amac›yla viziteye ç›-

k›fl saatleri ile muayene edilmek üzere ikamet etti¤i mahalden bir baflka

flehir merkezindeki sa¤l›k kurulufluna havale halinde, havalenin yap›ld›-

¤› gün ile onu takip eden ilk gün,

c) Emzikli kad›n iflçilerin çocuklar›na süt vermek için belirtilecek

süreler,

d) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri,

e)  ‹flin zaruri sebeplerle iflveren taraf›ndan iflçilerin ifl ba¤›t› kesil-

meksizin tatil edilen günler,

f)  ‹flyerinde meydana gelen ani hastalanma ve sakatlanma sonucu

yaln›z bir gün olarak iflyerinde ya da d›fl›nda geçen tedavi günleri ile isti-

rahat al›nmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’na viziteye ç›k›fl günleri,

g)  ‹flbu sözleflme uyar›nca iflveren taraf›ndan verilen bütün ücretli izin

günleri,

h) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca verilen istirahat günleri,



166

›)  ‹flbu maddenin 5. f›kras› gere¤i ifl süresinden say›lan yolda geçen

süreler,

i) ‹flyerinde zorlay›c› sebepler yüzünden iflin aral›ks›z bir haftadan

daha çok tatil edilmesi sonucu olarak, iflçilerin yeniden ifle bafllamas›

flart›yla çal›flmadan geçirdi¤i sürenin 15 günü, çal›fl›lm›fl olarak kabul

edilir.

5-  ‹fl Süresinden Say›lan Yolda Geçen Süreler:

a)  ‹flçilerin, iflveren taraf›ndan iflyerlerinden baflka bir yerde çal›flt›r›l-

mak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,

b)  ‹flçilerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan

iflyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icap eden her türlü ifllerde, bunla-

r›n toplu ve mukannen surette götürülüp getirilmeleri esnas›nda geçen

süreler,iflçinin günlük ifl süresinden say›l›r.

c) ‹flin mahiyetinden do¤may›p da, iflveren taraf›ndan s›rf sosyal yar-

d›m gayesiyle iflyerine götürülüp getirilmeleri esnas›nda araçlarda geçen

süreler, ifl süresinden say›lmaz.

d) Gidifl ve dönüflü kapsayan yolda geçen süreler ölçülür. Bu ölçü-

mün tespitinde, otoyolda h›z limiti 90km/ saat, asfalt yollarda h›z limiti

60km/saat, stabilize yollarda ise 30 km/saat esas al›n›r. Bulunan süreye

vardiya de¤iflimi için gerekli 15 dakika ilave olunur. Bu suretle bulunan

süre, yar›m veya tam saatleri aflmas› halinde aflan miktar yar›m veya tam

saatlere ibla¤ edilir.

Yukar›da B/5-(a) ve (b) bentleri kapsam›nda olup, iflbu (d) bendine gö-
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re belirlenen ve günlük normal 8 saatlik çal›flma süresinin üzerindeki

yolda geçen süreler için bu toplu ifl sözleflmesinin 35. maddesindeki

esaslara göre hesaplanan tutar yol paras› olarak ödenir. Bu ödemeden

yararlananlara ayn› süreler için ayr›ca fazla mesai ücreti ödenmez.

6- Çal›flma Aralar› ve Vardiyaya Girme:

a) Vardiyas›z ifllerde iflin ortalama bir zaman›nda, 1 saatten az olma-

mak üzere, ö¤le dinlenmesi verilir. Dinlenme süresi, günlük çal›flma sü-

resi d›fl›nda mütalaa edilir.

b) Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenmesi verilir.

c) Kompresörlerin darbe, k›rma ve delme tabancas›nda çal›flan iflçi-

lere saatte 15 dakika dinlenme izni verilir. Bu dinlenme ifl süresinden sa-

y›l›r.

d) Gece ve gündüz vardiya usulü çal›fl›lan ifllerde, gece vardiyalar›n›n

haftadan haftaya de¤ifltirilmesi suretiyle s›raya konmas› gerekir. Meskûn

yerlerden veya kamplardan uzakta, yak›n›nda iflçilerin bulunmad›¤› yer-

lerde, bir kiflilik vardiyalarla yürütülen ifllerde, gece vardiyas›(24.00 –

08.00) iki kifliden az olmayacakt›r.

e) ‹flveren, sondaj ve workover iflçilerinin ifl emniyetini ve ifl verimini ar-

t›rmak, eksik iflçi ile çal›flmaya mani olmak amac›yla gerekli tedbirleri al›r.

f) Sondaj birimlerinde, kulelerde vardiyal› çal›flan personelin belli gün

çal›fl›p kulede kald›¤› sürece izin yapmas› ve çal›flt›¤› günlerde 24 saat

sondaj kulesinde, yemek ve yatma imkân› sa¤lanarak kalmas›, çal›flma
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esnas›nda en az 2 vardiya ile iflin yürütülmesi hakk›nda Sendika’n›n gö-

rüflü al›narak ifllem yap›lmas›na iflveren yetkilidir. Bu çal›flma düzeninde

iflçinin ekonomik hak ve menfaatleri yönünden kayba u¤ramamas› aç›-

s›ndan gerekli önlemler Sendika ile müfltereken tespit edilir.

Ancak, iflbu Toplu ‹fl Sözleflmesi süresi içinde toplam 3 lokasyonda uy-

gulanmak üzere, vardiyal› personelin bir lokasyonda iki hafta çal›fl›p bir

hafta izin yapmas›, iki lokasyonda ise 20 gün çal›fl›p 10 gün izin yapmas›

ve çal›flt›¤› günlerde 24 saat sondaj kulesinde yemek ve yatma imkân›

sa¤lanarak kalmas›, çal›flma esnas›nda iki vardiya ile iflin yürütülmesi

konusunda iflveren yetkilidir. Bu çal›flma düzeninde iflçinin ekonomik hak

ve menfaatleri yönünden kayba u¤ramamas› aç›s›ndan gerekli önlemler,

iflveren ve Sendika’ca müfltereken tespit edilir.

2.Aç›klama: 4857 say›l› ‹fl Kanununun 63 üncü maddesi uyar›nca; ge-

nel olarak normal çal›flma süresi haftada en çok 45 saattir. Taraflarca

aksi kararlaflt›r›lmam›flsa bu süre, iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan günle-

rine eflit ölçüde bölünerek uygulan›r.  Bu kanuna göre bakarsak 23. Mad-

deki 40 saat çal›flma süresi gerçekten önemli. Ama yeterli de¤il;

Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde yasal haftal›k çal›flma süresi, en fazla

40 saat düzeyindedir. Toplusözleflmelerle belirlenen sürelerde de bu s›-

n›r görülmektedir.

BAZI ÜLKELERDEK‹ ÇALIfiMA SAATTLER‹ AfiA⁄IDA BEL‹RT‹LM‹fiT‹R.

Fransa 35 Danimarka 37 ‹ngiltere 37 H›rvatistan 37,3 Norveç 37,5 Fin-

landiya 37,5 Hollanda 37,5 ‹sveç 37,5 Belçika 37,6 Almanya 37,6 AB-16

37,9 ‹talya 38 K›br›s 38 Çek Cum. 38 Portekiz 38,2 ‹spanya 38,3 Slovak

Cum. 38,4 AB-27 38,6 Avusturya 38,8 ‹rlanda 39 Lüksemburg 39

Litvanya 40

Macaristan 40
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Estonya 40

Romanya 40

Malta 40

Letonya 40

Bulgaristan 40

Slovenya 40

Polanya 40

Yunanistan 40

Türkiye 45

Kaynak: Eurpean Foundition for the improvement of Living and Wor-

king Conditions (EFILWC), 2008

Çal›flma saatleri düflük olan ülkelerdeki refah seviyesinin yüksek ol-

mas›n›n nedenlerine bak›lmal›, Türkiye deki çal›flma saatlerinide hafta-

l›k 30 saate düflürülerek iflsizli¤in önüne geçilmelidir.

3. Öneli Gördü¤üm T‹S Madde No: SUÇSUZ ÇIKARMALAR – TOPLU

‹fiTEN ÇIKARMA VE ‹fiGÜVENCES‹:

MADDE 67 -A) Toplu ‹flten Ç›karma ve ‹fl Güvencesi:

Bu konuda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulan›r.

B) Münferit Suçsuz Ç›karma:

1)‹fl Kanunu’na Göre ‹flten Ç›karma:

‹flveren, ‹fl Kanunu hükümlerine göre akdini feshetti¤i iflçinin, bu ç›-

karmadan evvel bu Sözleflme’de kabul edilen ‹hbar Önellerine ve K›dem

Tazminat›’na riayetle mükelleftir.

2) Hastal›k Sebebiyle Suçsuz Ç›karma:
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‹flçinin, herhangi bir hastal›¤a veya kazaya u¤rad›¤› takdirde, bu has-

tal›k veya kaza ar›zas›n›n Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan tedaviye ta-

bi tutuldu¤u süre içinde yasal müddetçe, hiçbir suretle ifl akdi feshedile-

mez. Ancak, Kurum’ca sürekli ifl göremezlik raporu verilen iflçilere, yine

Kurum’cahakk›nda çal›flma gücünü 2/3 oran›nda kaybetti¤i raporu veri-

len iflçilere, bu Toplu ‹fl Sözleflmesi’ne göre K›dem Tazminat› ödenerek

‹fl akdi feshedilir.

C) ‹hbar Önelleri:

1- Suçsuz Ç›karmalarda:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta,

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 11 hafta,

3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 13 hafta,

5 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 15 hafta,

10 y›ldan 15 y›la kadar k›demi olanlara 17 hafta,

15 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta, önceden ihbarda bulunmak

flartt›r.

01.07.2001 tarihinden sonra ifle yeni giren iflçilere, Yasa Hükümleri

uygulan›r.
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2) ‹hbar Önellerine ait ücret, genel kural olarak peflin ödenir. Peflin

ödeme halinde ihbar süresi k›dem süresinden say›lmaz.

D) K›dem Tazminat›:

‹fl Yasas›’nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslar dâhilinde ödene-

cek K›dem Tazminat› hesab›ndaki gün say›lar›:

1 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlar için 35,

5 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlar için 45,

10 y›ldan 15 y›la kadar k›demi olanlar için 65,

15 y›ldan fazla k›demi olanlar için 72 gündür.

01.07.1987 Tarihinden sonra ifle girenlere Yasa hükümleri uygulan›r.

3.Aç›klama:  Bu madde de belirtilen iflten ç›karmalarda, emeklilikte

k›dem tazminat›n›n hesaplanmas› ve ödenmesi karara ba¤lanm›flt›r. Ya-

k›n gelecekte bu tazminatlar›m›z devlet taraf›ndan el konulmak isten-

mektedir. Resmen cebimizdeki paray› çalmaya teflebbüs etmektedirler.

K›dem tazminatlar› ödenmesi hususunda bu maddenin önemli oldu¤unu

düflünüyorum.

1 - ‹flverenlerin çal›flt›rm›fl oldu¤u iflçileri kendi menfaatleri do¤rul-

tusunda ifl akdini fesih yapmas› suçsuz ç›karmad›r.

Suçsuz ç›karma yapan iflyerinde , çal›flan di¤er iflçiler psikolojik ola-

rak olumsuz etkilenece¤inden sosyal yaflant›s›na da yans›yacakt›r.
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Günümüzde sendikal› olman›n faydalar›ndan yararlanamayan iflçi top-

lumu sadece 4857 say›l› ifl kanununda madde 17’de  yazan haklardan fay-

dalanmaktad›r bu haklarda bu ç›karmalar› minimum etkilemektedir.Ör-

ne¤in ; 4857 say›l› ifl kanunu vermifl oldu¤u ihbar ödene¤i maksimum 8

haftad›r ama  sendikaya ba¤l› iflçiler için geçerli olan , toplu ifl sözleflme-

si kitapç›¤›nda olmamas›na ra¤men protokol yoluyla imzalanan ihbar

ödene¤i 26 haftaya ç›kar›lm›fl oldu¤undan iflveren için cayd›r›c› bir unsur

olmufltur buda çal›flmakta olan iflçinin daha güvenle yaflamas›n› sa¤la-

maktad›r.

‹fl güvencesi olan iflçi hayata daha çok güvenle tutunaca¤›ndan sosyal

yaflant›s›ndan ailevi yaflant›s›na kadar daha huzurlu yaflamakla birlikte ,

gelece¤e yönelik yat›r›mlar› daha güvenle yapaca¤›ndan çocuklar› için

daha rahat bir yaflam sunmas›n›n mutlulu¤unu yafl›yacakt›r. Bu yüzden

suçsuz ç›karmalar maddesi bizim için en önemli maddedir.

2 – Madde 33- GECE ÇALIfiMA ZAMMI VE VARD‹YA ZAMMI

a-Gece Çal›flma Zamm›

Gece süresi saat 20:00-06:00’d›r. Bu sürede çal›flan iflçilere çal›flt›kla-

r› her saat için sözleflmenin 1. y›l›nda 0,72.-TL gece zamm› ödenecektir.

B-Vardiya Zamm›

Vardiya düzeni ile çal›flan iflçilere vardiyada çal›flt›klar› her saat için

sözleflmenin 1. y›l›nda 0,72.-TL vardiya zamm› ödenecektir.

2 - 24 saat üretimi durmayan bir fabrika için vardiyal› ve gece çal›flan

iflçi çal›flt›r›lmas› zorunludur ve bu nedenle bu çal›flma sistemine ayak
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uydurmaya çal›flan iflçilerin yaflad›¤› ciddi kay›plar vard›r. Kiflinin sosyal

hayat›n›n minimuma inmesi, uyku düzeni bozuklu¤u, aile yaflant›s›ndaki

uzaklaflmalar ve ruhsal bozukluklar› bu kay›plara örnektir.

Vardiyal› çal›flan iflçi s›n›f› için maddi ve manevi al›nacak hiçbir fley bu

çal›flma sisteminin karfl›l›¤› ile ölçülemez ama iflçi s›n›f›n›n yaflam›fl ol-

du¤u kay›plar› en aza indirmek, daha verimli ve istekli çal›flmalar›n› sa¤-

lamak için vardiyal› çal›flan iflçi s›n›f›na baz› ayr›cal›klar tan›nmas› gere-

kir. Bu ayr›cal›klardan en önemlisi gece çal›flma zamm› ve vardiya zam-

m›d›r.

Di¤er çal›flanlara göre farkl› saatlerde ve fazla mesai yaparak çal›fl-

mas›n›n karfl›l›¤›n› alan iflçi, ifle daha istekli gelecek ve çal›flt›¤› fabrika-

ya verimi artacak ve her geçen gün kendini gelifltirecektir.Örne¤in ; Sen-

dikas›z çal›flan bir iflçi , iflveren taraf›ndan , vardiyada çal›flm›fl olman›n

hakk›n› alamayacakt›r ama yap›lan bu toplu ifl sözleflmesinde her saat

için al›nan bu zam en az›ndan bu çal›flma ortam›n›n bir  nebzede olsa

maddi olarak fayda sa¤lamaktad›r.

‹flte bu gibi avantajlar iflçi s›n›f› için hem maddi hem manevi aç›dan

çok büyük önem teflkil eder.

3 - Madde 38- ÜCRET ZAMMI:

A) 1.Y›l Ücret Zamm›:

Toplu ifl sözleflmesinin 1.  y›l›nda sendika üyesi iflçilerin 31.12.2011 ta-

rihindeki ücretlerine 1.1.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 213.-TL/AY

ücret zamm› yap›lacakt›r.

Ücret art›fl oran› %10,45’in alt›nda kalan üyelerin 31.12.2011 tarihin-

deki ücretleri 1.1.2012 tarihinden geçerli olmak üzere % 10,45 oran›nda

artt›r›lacakt›r.
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B) 2.Y›l Ücret Zamm›:

‹flyerinde çal›flan sendika üyesi iflçilerin 31.12.2012 tarihindeki ortala-

ma ücretinin, Ocak 2013 tarihinde ilan edilen TÜ‹K 2003=100 Temel Y›ll›

Tüketici Fiyatlar› Endeksinin 1.1.2012 – 31.12.2012 dönemine ait enflas-

yon oran›na (bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran›) + 1 (bir) puan

ilavesi suretiyle bulunacak oran› kadar tutar›, 1.1.2013 tarihinde iflyerin-

de çal›flan sendika üyesi iflçilerin 31.12.2012 tarihindeki ayl›k ücretlerine,

1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilecektir.

3 – Tüm  iflçiler için en önemli unsurlardan biri olan ücret zamm› iflçi-

lerin kendisine, ailesine, çevresine ve bulundu¤u flirkete faydal› olabil-

mesi aç›s›ndan çok gereklidir.

Özveriyle çal›flt›¤› halde zam alamayan iflçiler maddi aç›dan zorlana-

ca¤› için bu hem özel yaflant›s›na hem de çal›flma azmine olumsuz aç›-

dan yans›yacakt›r.

‹flçi s›n›f›n› tatmin edici al›nan zam ileride yap›lacak olan sendikaya

ba¤l› iflçileri kapsayan toplu ifl sözleflmelerinde maddi s›k›nt› yaflamayan

iflçinin birlik beraberli¤ini art›r›r. Bu birlik ve beraberlik iflverene kulla-

n›labilecek en büyük tehdit olacakt›r.

Ücret zamm›nda baflar›y› sa¤lamam›z durumunda taban ve tavan saat

ücretli iflçi aras›ndaki fark korunup ortalama do¤ru orant›l› artacakt›r. Ör-

ne¤in ; Toplu ifl sözleflmesinde saat ücreti yüksek olan iflçi , al›nm›fl olan üc-

ret art›fl› oran›n alt›nda kalan iflçiler için al›nan ücret art›fl› oran› art›r›lm›fl-

t›r.Al›nan bu hak sayesinde ortalaman›n düflmesi engellenmifltir.

Bütün bu sebeplerden dolay› ücret zamm›, y›ll›k izin ücreti ve ödenti-

si, gece çal›flma zamm› ve vardiya zamm›, tahsil ödentisi, do¤um ödenti-

si, evlenme ödentisi, yakacak ödentisi, bayram ödentisi ve kiflinin bafl›na

gelmemesi istenen tabii afetler ödentisi ile ölüm ve maluliyet ödentisi ifl-

çi s›n›f›n› maddi aç›dan etkileyecek en önemli maddelerden biridir.
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AADD  SSOOYYAADDII ::  OOKKTTAAYY  GGAAYYRREETTLL‹‹
fifiUUBBEE ::  BBAATTMMAANN  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹                        ::  TT..PP..AA..OO..

T‹S MADDE NO  :   VARD‹YA PR‹M‹  MADDE : 37

Üç vardiya halinde çal›flan iflçilerin vardiya çal›flmalar›na isabet eden

ç›plak ücretleri % 30 zaml› olarak ödenir.

‹ki vardiya halinde çal›flan iflçilere ayn› flartlarda ücretleri % 17 zaml›

olarak ödenir.Ancak çal›flma saatleri 24.00 – 08.00 saatleri aras›nda ol-

du¤unda % 30 ödenir.

Batman bölge müdürlü¤ünde garaj ve a¤›r nakliyat servislerindeki

nöbetçi iflçiler ve nöbetçi elektrikçiler ile tahlisiye ambar›ndaki nöbet-

çilere, nöbette bulunduklar› süre için (B) f›kras›nda belirtilen Vardiya

primi ödenir.

Bu f›krada yaz›l› iflyerlerinde çal›flan vardiyal› iflçilerden üç vardiya ile

çal›flanlara (A) bendinde yaz›l› yüzdeye göre Vardiya primi ödenir.

Bu maddede  belirtilen prim ödemesi fiilen çal›flma yap›lan günlere

göre hesap edilmekle beraber bir haftal›k dönemde 5 gün tam çal›flan ifl-

çiye 7 gün üzerinden yap›lacakt›r.Prim ödemesi sondaj  kulelerinin mon-

taj ve demontaj safhalar›nda en çok ve 10 gün süreyle kesilmez. 5 gün-

lük dönemde en fazla 2 güne kadar (2 gün dahil) ücretli izin kullananla-

r›n bu izinleri , prim ödemesinde çal›flm›fl gibi kabul edilir ve bu 2 günlük

süre içinde ödemede bulunulur.Ancak e¤itim amac›yla iflveren taraf›n-

dan vardiyal› çal›flmadan ç›kar›lan iflçiye , en fazla 2 aya kadar vardiya

primi ödemeye devam edilir.

AÇIKLAMA: Vardiya sistemiyle çal›flan iflçilerde (özellikle tehlikeli ve

a¤›r ifllerde çal›flanlar) y›pranma pay› , sosyal hayat›ndaki olumsuzluklar
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; örne¤in çocu¤unun e¤itimiyle fazla ilgilenememe , uyku düzensizli¤i yü-

zünden asabi olmak yüzünden ev hayat›ndaki düzensizlikler  ve buna

benzer durumlar göz önüne al›nd›¤›nda , verilen %  30  vardiya priminin

ne kadar basit bir rakama isabet  etti¤i , hele hele ç›plak ücretlerin bu

kadar düflük olmas› ;  kesilen vergi , sigorta primlerinide ekledi¤imizde

elimize geçen net paran›n ne kadar komik bir rakama isabet etti¤ini gö-

rürüz. Asl›nda iflverenlerinde bunun çok iyi fark›nda oldu¤unuda gayet iyi

bilmeliyizki iflçinin cebine giren her kuruflun karfl›l›¤› Maalesef misliyle

al›nmaktad›r.Bence bu primin sigorta ve gelir vergisinden muaf tutulma-

s› ve bu primin en az % 50 ye art›r›lmas› gerekir.

T‹S MADDE NO  :   YOLLUKLAR  MADDE : 40

‹flveren taraf›ndan iflin gösterece¤i luzüm ve ihtiyaca binaen geçici gö-

rev ile iflyerlerinden baflka bir mahalle vazifeli gönderilen iflçilere , yü-

rürlükte olan Yurt içi yolluk yönergesi hükümlerine uygun olarak harc›-

rah ödenir.

Arama , üretim , sondaj faaliyetleri ve kuyu tamamlama hizmetleri fa-

aliyetlerini yürütmek üzere merkez iflyerleri d›fl›nda kurulan geçici iflyer-

lerinde çal›flan iflçilere , bu iflyerlerinde çal›flt›klar› gün bafl›na , yurt içi

yolluk yönergesinin ek : 1 nolu cetvelinde yer alan A-e/C kategorisi üze-

rinden ödeme yap›l›r.

AÇIKLAMA      : Yurtiçi yolluk önergesinin iflçiler için ne kadar ac›kl› bir

durum oldu¤unu k›saca günlük yemek bedelinin bile iflçinin kendi cebin-

den karfl›lad›¤›n› bildikleri halde hiçbir düzenlemenin yap›lmamas› ma-

nidard›r.Düflününki günlük size 12 küsür lira veriliyor ve size deniyorki

gidin iki ö¤ün yeme¤inizi bu parayla karfl›lay›n›z. S›cak yuvan›zdan uzak

kald›¤›n›za m› , çocu¤unuzun hiçbir fleyi ilgilenemedi¤inize mi , hele bir-

de durumu iyi olmayan otellerde ve  ayn› odada 2 kifli kald›¤›n›za m›  üzü-
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lürsünüz.Bu maddenin kesinlikle de¤ifltirilmesi gerekir.‹fl ç›k›fl› yorgun-

lu¤uyla temiz ve kaliteli bir otel mevzusundan tutunda , verilen harc›ra-

h›n (en az  günlük 30 tl ) mutlak suretle yükseltilmesi gerekiyor.

T‹S MADDE NO  :   ÇOCUK A‹LE VE Ö⁄REN‹M YARDIMI  MADDE : 53

Hizmet akdi devam eden iflçilere , sözleflmenin birinci y›l›nda 22,39 TL

ay çocuk aile ö¤renim yard›m› ödenir.

Bu ödemeler sözleflmenin 2. Y›l›n›n 1. Ve 2. alt› ay›nda ücret zamm›

oran›nda ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›larak uygulanacakt›r.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr ‘a kadar olan kesirler dikka-

te al›nmaz.Yar›m kr  ve üzeri kesirler bir kr a tamamlan›r.

AÇIKLAMA : Günlü¤ün 1 tl nin bile alt›nda olan bu yard›m›n bu üç ka-

tegoriye al›nmas› ( Çocuk + Aile + Ö¤renim ) gülünçlükten baflka hiçbir

fley de¤ildir.Tv lerde her gün her ailenin en az 3 çocuklu olmas›n› isteyen

bir BAfiBAKANIMIZ  , günlük 1 tl bile olmayan bir yard›m veriyor. fiunu

flöyle bir fleyle k›yaslayal›m , Ö¤rencisi okula giden bir kifli sadece bir ay

için okul servisine verdi¤i ücret ülke genelini dikkate al›rsak en az 80 tl

dir.Yani kasam›zda 80 – 22,39 = 57,61 tl aç›k vermifl durumday›z.Hazine-

yi IMF ye borçsuz b›rakan bir baflbakan maalesef iflçilerini bankalara

borçlu k›lm›fl , borcu borçla kapatan bir iflçi s›n›f› yaratm›flt›r.

Bu madde düzenlenirken günümüz koflullar›na uygun bir düzenleme-

nin yap›lmas› mutlak suretle zaruriyettir.
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AADD  SSOOYYAADD :: SSEELLMMAA  CCAANNPPOOLLAATT
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTPPAAOO

Madde 73 Özel fiikayet

A)Özel flikayet, iflçinin memnuniyetsizli¤ini mucip bir halde bu durumu

aç›¤a vurarak belirtmesidir.Bunlar iflçinin çal›flma flartlar›na ve iflveren-

le olan münasebetlerine do¤rudan do¤ruya ve temelli bir flekilde etki et-

meyen nitelikteki hususlard›r.Bu takdirde taraflar afla¤›daki usule göre

hareket ederler.

Bu sebeple taraflar hakem yoluna baflvurmayacaklard›r.

1)‹flçi iflyeri ilk amiri ile görüflerek flikayeti halleder. Görüflmeler söz-

lüdür.

2)‹flçi, neticeden tatmin olmazsa konuyu iflyeri Sendika Temsilcisine

bildirir. Temsilci durumu ‹flveren Vekili’yle görüflür.‹kinci kademede ko-

nu halledilmedi¤i takdirde Sendika üst kademeleriyle ‹flveren Vekili

Temsilcisi aras›nda görüflülür.

3)Bu kademede de netice al›nmazsa Sendika Baflkanl›¤› ile iflveren üst

amiri görüflerek konuyu çözmeye çal›fl›rlar.

B)iflbu flikayetler sebebi ile hiçbir iflçi, flikayetten dolay› sorumlu tutu-

lamaz ve haklar›nda idari tedbir ve cezai kararlar al›namaz.

AÇIKLAMA:‹flçi ma¤duriyeti durumunda içinde herhangi bir korku ol-

madan flikayetini dile getirebilmeli gerek iflyerindeki göreviyle ve ifl orta-

m›ndaki herhangi bir sorun ile ilgili gerekse amiriyle yaflad›¤› bir sorun-

da ve kendinin  psikolojik fliddete maruz kald›¤›n› düflündü¤ü durumlar-

da flikayetini dile getirebilece¤i bir mercinin olmas› büyük öneme sahip-

tir çünkü iflçi kendini yaln›z hissetmeyip hakk›n› bilinçli bir flekilde ara-

may› bilir ve ifl verenin sindirme ve ezme politikas›na boyun e¤mez.
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Madde 15  Mesleki E¤itim

‹fle yeni giren ya da görevi de¤iflen iflçilerin kalifikasyonlar›na uygun

olarak iflbafl›nda yeterli süre e¤itim görmeleri iflveren taraf›ndan sa¤la-

n›r.

AÇIKLAMA: Bir iflçi alan›nda ne kadar teorik bilgiye sahip olursa olsun

yeni bafllayaca¤› iflyerinin imkanlar› dahilinde ortama uyum sa¤layarak

riski s›f›r derecesine indirgeyebilecek flekilde nas›l çal›fl›r, neler yapma-

s› gerekir ve en do¤ru flekilde eksiksiz herhangi bir kazaya mahal verme-

den nas›l ifl yapabilir gibi konularda yeterli e¤itim verilmelidir.Bu sadece

bir defaya mahsus de¤il belirli  dönem aral›klarla olmal›d›r ki oluflabile-

cek ifl kazalar›n›n önüne geçilebilsin.

Madde 21 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi çal›flt›rma konusunda ya-

sal hükümler uygulan›r.

AÇIKLAMA:Özürlü,Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru kiflilerin çal›flma

hayat›na dahil edilip topluma kazand›r›lmas›n›n sa¤l›kl› bir toplum yap›-

s›n›n oluflturulmas›n›n ad›mlar›ndan biri oldu¤unu düflünüyorum.Kiflinin

çal›flmas› bir fleyler üretmesi ve bunu karfl›l›¤›n› al›p maddi manevi ihti-

yaçlar›n› karfl›lamas› onlarda özgüven duygusunu oluflturacakt›r. 
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AADD  SSOOYYAADD :: ‹‹SSMMAA‹‹LL  AAYYDDIINN
fifiUUBBEE ::  BBAATTMMAANN
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTPPAAOO

Madde 73 Özel fiikayet

A)Özel flikayet, iflçinin memnuniyetsizli¤ini mucip bir halde bu durumu

aç›¤a vurarak belirtmesidir.Bunlar iflçinin çal›flma flartlar›na ve iflveren-

le olan münasebetlerine do¤rudan do¤ruya ve temelli bir flekilde etki et-

meyen nitelikteki hususlard›r.Bu takdirde taraflar afla¤›daki usule göre

hareket ederler.

Bu sebeple taraflar hakem yoluna baflvurmayacaklard›r.

1)‹flçi iflyeri ilk amiri ile görüflerek flikayeti halleder. Görüflmeler söz-

lüdür.

2)‹flçi, neticeden tatmin olmazsa konuyu iflyeri Sendika Temsilcisine

bildirir. Temsilci durumu ‹flveren Vekili’yle görüflür.‹kinci kademede ko-

nu halledilmedi¤i takdirde Sendika üst kademeleriyle ‹flveren Vekili

Temsilcisi aras›nda görüflülür.

3)Bu kademede de netice al›nmazsa Sendika Baflkanl›¤› ile iflveren üst

amiri görüflerek konuyu çözmeye çal›fl›rlar.

B)iflbu flikayetler sebebi ile hiçbir iflçi, flikayetten dolay› sorumlu tutu-

lamaz ve haklar›nda idari tedbir ve cezai kararlar al›namaz.

AÇIKLAMA: Bu durumu birebir yaflam›fl biri olarak bu maddenin çok

önemlidir. Ma¤duriyetlerin oluflmas› ve telafisi için ve iflverenin iflçi üze-

rindeki psikolojik bask›s›n› hafifleten bir maddedir.

Madde 21 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹flçi çal›flt›rma konusunda ya-
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sal hükümler uygulan›r.

AÇIKLAMA: Yaflam sürecimiz içinde ihtiyaçlar› gidermek için gereken

ekonomik özgürlüklere en az bizim kadar ihtiyac› olan Özürlü, Eski hü-

kümlü ve Terör Ma¤duru bireyler vard› ve bu maddenin olmas› bu birey-

lerin ihtiyaçlar›n›, sa¤l›k giderlerini, ma¤duriyetlerini azaltmak ve toplu-

ma kazand›rmak için önemlidir.

Madde 23 Çal›flma Süresi

Kapsama dahil iflyerlerinde, genel olarak çal›flma süresi 5 gün çal›fl-

ma 2 gün tatil esas›na dayan›r.

Vardiyal› çal›flan iflçiler için ise Hafta Tatili ve Yard›mc› Tatil günleri, 5

çal›flma gününü takip eden 6. ve 7. günlerdir. Normal çal›flma süresi haf-

tada 40 saat olmak üzere Günde 8 saattir. Çal›flma saatleri; iflyerlerinin

ve ünitelerin özellikleri gözönüne al›narak, yukar›daki esaslar dâhilinde

‹flveren taraf›ndan tanzim edilir.

AÇIKLAMA: Bir iflyerindeki çal›flma süresi iflçinin kendine, ailesine ve

kiflisel geliflimine zaman ay›rmas› için çok önemlidir. 40 saat üstü bir ça-

l›flmada iflçinin psikolojik ve fiziksel dinçli¤i k›r›l›r ve ifl kazalar›na sebe-

biyet verebilir.
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AADD  SSOOYYAADD :: SSEEVVDDAA  GGÜÜLLMMEEZZ
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜRRKK‹‹YYEE  PPEETTRROOLLLLEERR‹‹  AA..OO..

T‹S Madde No 12:  SEND‹KAL ‹Z‹NLER

1001’den fazla iflçi say›s›n›n  % 10’u kadar gün. Bu izinler her üye için

ayr› ayr› olmay›p tüm iflçiler içindir.  Benim ifl yerimde 2000 den fazla ifl-

çi çal›flmakta. Bu izinlerin her 3 aflamada da verilmesi gerekir. E¤itim iz-

ni kullanmas› iflverenin onay›na tabidir. Ancak genel kurullar için bu % 5

oran› aranmaz diyor.  ‹znimizi kullanmam›z› söylediler. Benim flu an içer-

deki iznim 15 gün bölemiyorum. Gelmem için benim 15 gün izin kullan-

mam, ya da rapor almam gerekiyor. Ya e¤itime gelemeyece¤im ya da ra-

por alaca¤›m. Rapor almazsam e¤itime kat›lmayaca¤›m demektir. Sen-

dikal izinlerin her üç aflamada da verilmesi gerekiyor.

T‹S Madde No:20 GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹ (BEL‹RL‹ SÜREL‹ AK‹TLE ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIR-

MA) ‹HALEL‹ ‹ fiLERDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER

Geçici iflçilerin Müteahhit eliyle çal›flt›r›lmas› ve daimi mahiyetteki ifl-

lerde geçici iflçi çal›flt›r›lmas› yasakt›r diyor. Fakat maalesef günümüzde

geçici iflçi çok say›da çal›flt›r›lmakta. Bunun önüne geçilmesini istiyorum.

E¤er çal›flt›r›l›yorsa sigortal› olarak ve o iflyerine ba¤›ml› olarak çal›flt›r›l-

mal›. Daimi mahiyetteki ifllerde çal›flan tafleron iflçileri çok. Müteahhitler

ne yap›yor y›l›n birkaç gününü ç›kar›yor tekrar ifle al›yor. Bu böylelikle bir

y›l çal›flmam›fl oluyor. Tazminatlar›n› da ödemiyor. Bu son bir iki y›ld›r ta-

kip ediliyor. Geçici iflçi de¤il de daimi iflçiler olsun. Müteahhitler de iflçi-

lerin s›rt›ndan para kazan›yorlar. ‹flveren Müteahhide verece¤i paray› ifl-

çiye versin diye düflünüyorum.

T‹S Madde No: 54 EVLENME YARDIMI
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Evlenenlere 1. Alt› ay 83.73.- TL olarak veriliyor.  Tabii ki bu rakam 2.

alt › ay ve sonraki y›l için de¤ifliyor. ‹flte nedir iflçiye evlenme yard›m› ya-

p›lm›fl oluyor. Bu paray› vermeleri hiçbir fleyi de¤ifltirmez. Bu rakam ba-

na komik geliyor.  Evlenen ev kuruyor masraflar› kabar›k oluyor. En az›n-

dan bir beyaz eflyas›n› alabilecek bir rakam olsun. Bu di¤er yard›mlar

içinde geçerli. Bu rakamlar›n yüksek tutulmas› gerekir.
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AADD  SSOOYYAADD ::KKAADDRR‹‹YYEE  ÖÖZZDDEEMM‹‹RR
fifiUUBBEE ::BBAATTMMAANN  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜRRKK‹‹YYEE  PPEETTRROOLLLLEERR‹‹  ((TTPPAAOO))

T‹S MADDE NO   : 49 ‹Z‹N AVANSI

‹zin avans› uygulanmas›nda De¤inmek istedi¤im ve düzeltilmesini ta-

lep etti¤im husus, izne ayr›l›rken izin gününden 10 gün alma flart›yla

avans al›yoruz. ‹flçinin fazla izne ihtiyac› yoktur ama avans almas› için il-

la 10 gün de¤ilde 5 güne indirilmesi iflçinin yarar›na olacakt›r. ‹fl kayb›da

ortadan kalkacakt›r. Yani 10 gün 5 gün fark etmez kaç güne ihtiyac›n var-

sa onu talep edip avans›n› da alabilmelisin, 10 gün dayatmas›n›n kald›r›l-

mas›n›n taraftar›y›m.

T‹S MADDE NO   :  55 DO⁄UM YARDIMI

AÇIKLAMA: Do¤um yard›m›n›n Türkiye flartlar›nda uygun bir ücret ol-

mad›¤›n› düflünüyorum asl›nda sadece do¤um de¤il sosyal yard›mlar›n

tümünün düflük oldu¤u kanaatindeyim çok komik ücretler sosyal yar-

d›mlar üzerinde daha fazla de¤inilmeli ç›tan›n daha yüksek tutulmas› ta-

raftar›y›m.sosyal yard›mlardaki ücret azl›¤›na karfl›y›m.

T‹S MADDE NO  : 20 GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹ (BEL‹RL‹ SÜREL‹ AK‹TLE ‹fiÇ‹ ÇALIfi-

TIRMA)‹HALEL‹ ‹fiLERDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER

AÇIKLAMA:  Geçici iflçi çal›flt›rmada müteahhide ödenen ücret yerine

tüm geçicilerin sözleflmeye veya kadroya al›n lamalar› daha do¤rudur.

Neden müteahhitlerin cebine fazla ücret ödensin ki bu ücretler iflçiye

ödense fenam› olur. Kendi ifl yerimden örnek vereyim geçici iflçi çal›flt›-

ran bir müteahhidimiz milyarl›k borçlar b›rakarak kaçt› neden bu tür
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olaylara mahal veriyoruz. Emek varsa karfl›l›¤› bu olmamal› tüm geçici-

lerin bir an önce kadroya al›nmas›n› temenni ediyorum. Geçici iflçilerin

sorunlar› sosyal devlet sorumlulu¤udur.
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AADD  SSOOYYAADD ::DD‹‹LLEEKK  BBEEYYCCUURR
fifiUUBBEE ::BBAATTMMAANN  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜRRKK‹‹YYEE  PPEETTRROOLLLLEERR‹‹  ((TTPPAAOO))

T‹S MADDE NO   : 12/ SEND‹KAL ‹Z‹NLER

Aç›klama:  sendikal izinler özellikle e¤itim ve toplant›lar için çok

önemli oldu¤unu düflünüyorum yasal izinlerimizin olmad›¤›n› düflünür-

sek devreye sendikal iznin girmesi ve e¤time kat›lmak isteyenler için ol-

dukça önemlidir.ve her iflçininde bu haktan yararlanmas› gerekti¤ini dü-

flünüyorum.her çal›flan›n e¤tim toplant› almak gibi hakk› oldu¤unu düflü-

nürsek sendikal izin en do¤ru oland›r.

T‹S MADDE NO   : 35/ FAZLA ÇALIfiMA ÜCRET‹

Aç›klama: fazla çal›flma iflçilerimize cazip gelmektedir. Asl›nda nor-

mal flartlarda ald›¤›m›z ücretin bizlere yetmesi gerekiyor fakat türkiye

flartlar›na bakt›¤›m›zda yövmiyelerin düflük olmas› al›nan maafllar›n yet-

memesi bizleri fazla çal›flmaya zorluyor hâlbuki bedenen ve ruhen çok

yoruluyoruz. Maafl iylefltirme çok iyi yap›lacak olsa neden fazla çal›flma-

ya gerek duyal›mki. Çal›flma saat olarak uzad›¤›nda veriminde çok iyi ol-

du¤una inanm›yorum. ‹nsanca yaflamak için iyi dinlenmeli hafta sonlar›-

m›z› kendimize ve ailemize ay›rman›n çok önemli oldu¤unu var sayarsak

iyilefltirilmifl maafl olsun ama fazla mesai çal›flma olmas›n.

T‹S MADDE NO  : 43: ÜST TAHS‹L‹ B‹T‹RME.

AÇIKLAMA:

bizler iflyerinde çal›fl›rken bir üst tahsili bitirince iç transfer maddesi

hükümlerine uygun olarak üst tahsilimizle ilgili yere nakledilmemiz  ge-
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rekirken, art›k bu uygulamaya genel müdürlük karar› ile son befl y›ld›r

son verilmifltir. fiirketimiz son 5 y›ld›r kpss ile al›m yapmakta ve bunlar›

uzman ve uzman yard›mc›s› olarak atamaktad›r, flimdi soruyorum sizle-

re, flirketimiz içerdeki yetiflmifl elaman› uzman yaparak m› yoksa d›flar-

dan yeni ald›¤› bir elemandan m› verim al›r, daha önce örnekleri olmufl

flimdi bu uygulaman›n önü t›kanm›flt›r. Bize atad›¤›  uzmanlar› hem al›n

size amir ve hemde bunu yetifltirin diyorlar, durum böyle olunca, perso-

nel aras›nda çifte standarta sebep oluyor bu durum. Temennimiz bu uy-

gulanaman›n ordadan kald›r›lmas›, ve personel aras›ndaki husumete son

verilmesidir. Üst tahsili bitiren personel tahsili gere¤i hakk›n› almal›, ve

mahkeme yoluna baflvurmamal›d›r. Bu konuda söyleyeceklerim bunlar.
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AADD  SSOOYYAADD :: ÜÜNNSSAALL  KKAAPPLLAANN
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTPPAAOO

MADDE 5-A ) Sendika, iflyerinde çal›flan üyeleri aras›ndan biri bafltem-

silci olmak üzere, 2821 say›l›

yasan›n 34.maddesinin gerektirdi¤i say›da ve nitelikte iflçiyi, iflyeri

sendika temsilcisi olarak tayin eder.

Bu konuda yap›lan tayinlerle her türlü de¤ifliklikler yaz›l› olarak iflve-

rene bildirilir.

ÖNEM‹: ‹fl yerlerinde gerekli say›da temsilci bulundurulmas› önem arz

etmektedir. Çünkü yeterli say›da temsilci olmas› iflçi sorunlar›nda bire-

bir ilgilenilmesi demektir. Ayr›ca iflyerlerinde iflverenin iflçi üzerindeki

haks›z bask›lar›n› engeller. Buda iflçilerin kendilerini daha güvende his-

setmelerine neden olur.

MADDE 35-A ) Haftal›k 45 saati aflan fazla çal›flma ücreti normal üc-

retin %100 fazlas›, 40 ila 45 saatleri aras›nda yap›lan fazla sürelerle ça-

l›flman›n ücreti normal ücretin %80 fazlas›yla ödenir.

ÖNEM‹: Fazla çal›flma saatleri normal çal›flma saatleri üzerinden üc-

retlendirildi¤i takdirde iflveren

iflçiyi daha fazla çal›flt›r›p daha az ücret ödeyecekti. ‹flverenlerin yeni

iflçi al›m› yerine elde bulunan

mevcut iflçilerden daha çok yararlanmalar›na sebep olacakt›. Buda ifl-

çilerde hem bedensel hem de

ruhsal olarak bir çöküntüye neden olacakt›. Çünkü iflçi daha çok çal›-

flacak ve daha az ücret alacakt›.

MADDE 46-A ) Y›ll›k ücretli izin:

1 y›ldan 5 y›la kadar k›demli olan iflçilere 22,

5 y›ldan 10 y›la kadar k›demli olan iflçilere 27,

10 y›ldan yukar› k›demi olan iflçilere 30,
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‹fl günü y›ll›k ücretli izin verilir.

4857 say›l› kanun’un y›ll›k ücretli izin’le ilgili hükümleri ve bu hususta

ç›kar›lm›fl yönetmenlik hükümleri aynen tatbik edilir.

Sözleflme ile kabul edilen hafta, bayram tatili ve raporlu günlerin izin

süresine rastlamas› halinde, tespit edilen izin süreleri bu günler kadar

uzat›l›r.

Y›ll›k ücretli izin hesab›nda çal›fl›lmayan cumartesi günü iflgünü ola-

rak say›l›r.

ÖNEM‹: Birçok alanda zor flartlarda çal›flan iflçiler için çok önemli

olan izin uzun ve yorucu bir y›l›n ard›ndan, hem bedensel hem de ruhsal

olarak dinlenme ihtiyac› duyar. Ayr›ca iflçinin izinli oldu¤u süre içerisin-

de ç›plak maafl›n› da almas› çal›flan iflçiler için önem arz etmektedir.

Resmi bayram günlerinin, raporlu günlerin ve resmi tatil olan pazar gü-

nünün izin süresine rastlamas› halinde bunlar›n izin süreleri bu günler

kadar uzamas› özellikle bedensel olarak yorulan iflçiler için çok güzel ve

rahatlat›c› bir maddedir.
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AADD  SSOOYYAADD          :: OORRHHAANN  KKAAMMAANNLLII
fifiUUBBEE                          :: AANNKKAARRAA  
‹‹fifiYYEERR‹‹                        :: TT..PP..AA..OO..    GGNN..MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜ⁄⁄ÜÜ

‹Ç TRANSFER: 

MADDE 17 - ‹flveren iflçilerin bir üst pozisyona yükseltilmesinde afla-

¤›daki usullerle iç transfer yapar: 

1- ‹flveren tespit etti¤i durumu, iflin mahiyetini, ücretini ve aran›lan

vas›flar› belirtmek suretiyle aç›k iflin bulundu¤u iflyerinde ilan ederek, bu

ifl için gerekli meslek grubunda olan ve aç›k bulunan iflin bulundu¤u üni-

tede bir alt pozisyonda olup bu ifle naklini isteyenlerin 5 iflgünü içinde il-

gili servise müracaat etmeleri icap etti¤ini bildirir. ‹lan›n bir sureti ilan

edildi¤i gün sendika temsilcisine verilir. 

2- Ayn› üniteden talep olmamas› halinde bu ifle naklini isteyen di¤er

iflçilerin talepleri de¤erlendirilir. Üst pozisyona terfi ettirilecek iflçilerde

belirli flartlar aranmas› gerekiyorsa belli kiflilerin hedef al›nmamas›

esast›r. ‹lan tarihinden itibaren 3 iflgünü içinde, belli kiflilerin hedef al›n-

d›¤› yolunda Sendika’n›n yaz›l› müracaat› vaki olursa flartlar, taraflarca

görüflülür ve iflverence karara ba¤lan›r. 

Bu vas›ftaki müracaatç›lar aras›nda iflin gere¤ine göre iflverence tayin

edilen üç iflveren ve s›nav konusunda de¤erlendirme yapabilecek nitelik-

te Sendika’n›n gösterece¤i iki temsilciden oluflan s›nav kurulu taraf›ndan

yap›lacak s›navlarda baflar› kazananlar›n bofl kadroya nakli yap›l›r. 

3- S›navlar, yaz›l› veya pratik veya mülakat olmak üzere üç flekilde ya-

p›l›r. S›navlar›n yaz›l› olarak yap›lmas› esast›r. Ancak, hizmetin özelli¤i,

ehliyet ve liyakatin s›hhatle tespiti amac›yla Kurul, s›navdan önce alaca-

¤› bir kararla imtihan çeflitlerinden birini uygulayabilece¤i gibi ikisini de

uygulayabilir. ‹ç transferde imtihan çeflitlerinden hangilerinin uygulana-
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ca¤› komisyonca s›navdan önce belirlenir. 

Kurul’un oy birli¤i ile verece¤i kararla birden fazla imtihan çeflidinin

uygulanmas› halinde; hizmetin özelli¤i, ehliyet ve liyakatin tespiti bak›-

m›ndan hangi imtihan çeflidi daha önemli ise Kurul, ona daha fazla puan

tayin eder. 

S›nav sorular›, bofl pozisyon veya kadronun bulundu¤u servisten, s›nav

komisyonunda imtihandan önce oy çoklu¤u ile seçilerek görevlendirile-

cek kiflice, s›navdan bir saat önce ve s›nav kurulunun yan›nda haz›rlan›r.

S›nav bafllay›ncaya kadar s›nav kurulu üyeleri ile sorular› haz›rlayan gö-

revli hiç kimse ile görüflemezler. 

S›navlar S›nav Kurulu’nca de¤erlendirildikten sonra 100 puan üzerin-

den en az 60 puan olmak kayd›yla ortalama en yüksek puan› alanlar o

hizmete al›n›rlar. Puanlar›n eflit olmas› halinde puan› eflit kimselerin k›-

dem ve ehliyet durumlar› dikkate al›n›r. Görev baflka ifllere nezaretçili¤i

de gerektiren bir ifl ise nezaretçilik vasf› uygun olan iflçi münhal kadroya

nakledilir. 

4- ‹ç transfer s›nav kurulu Genel Müdürlük, Batman, Ad›yaman ve

Trakya Bölge Müdürlükleri için ayr› ayr› kurulur. 

5- Boflalan üst kadrodaki ifl alt kadroda bulunan iflçilere yapt›r›l›yorsa

ifle bafllama tarihinden itibaren en geç iki ay içinde ‹ç Transfer maddesi-

ne uygun ifllem yap›l›r. 

6- S›nav Kurulu’nun de¤erlendirmeleri esas olup Genel Müdür veya

Bölgelerde Bölge Müdürlü¤ü’nce onaylan›r ve bir üst göreve atanan iflçi-

ye “Kapsam ‹çi Personel Ücret ve Görevde Yükselme Yönergesi” hüküm-

lerine uygun ifllem yap›l›r. 

7- Genel Müdürlükçe onaylanm›fl kadrolar için en geç bir y›l içinde s›-

nav aç›l›r. 
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AÇIKLAMA: ‹ç Transfer Madde 17 uygulamada yaz›lanlardan çok fark-

l› gelifliyor ve adil olunmuyor.sendikan›n bu maddeyi özellikle takip et-

mesi gerekti¤ini düflünüyorum.

HAF‹F ‹fiLERE NAK‹L: 

MADDE 19 - ‹flyerinde çal›flmakta iken, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›

sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu sa¤l›k kurullar›nca “hafif ifllerde ça-

l›flabilir” raporu tanzim edilmifl olanlar iflyerinin durumlar›na göre, uy-

gun bir ifle ücretlerinde azaltma yap›lmaks›z›n nakledilirler. ‹fl kazas› ve

meslek hastal›¤› d›fl›nda bir sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu sa¤l›k ku-

rullar›nca hakk›nda “hafif ifllerde çal›flabilir” raporu tanzim edilmifl olan-

lar iflyerinde durumlar›na uygun bofl kadro varsa bu ifle ücretlerinde

azaltma yap›lmaks›z›n nakledilirler; yoksa en geç alt› ay içinde durumu-

na uygun bir yere nakledilirler. “Hafif ifllerde belirli süreli çal›flabilir” ra-

poru alanlara; uygun bir ifl varsa bulundu¤u iflyeri bünyesinde, yoksa

Bölge Müdürlüklerinde bulundu¤u Bölge Müdürlü¤üne ba¤l› baflka bir

iflyerinde veya Genel Müdürlükte, Genel Müdürlü¤e ba¤l› baflka bir iflye-

rinde rapor süresince durumuna uygun hafif bir ifl verilir. Rapor bitimin-

de veya rapor müddeti bitmeden evvel SGK taraf›ndan yeniden muayene

edilerek haklar›ndaki “hafif ifllerde çal›flabilir” raporu kald›r›lanlar, eski

iflyerindeki ifllerine nakledilirler. 

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucunda, “hafif ifllerde çal›fl›r” raporu 

AÇIKLAMA: Hafif ifllere Nakil  madde 19 kesinlikle adil olarak uygu-

lanm›yor.Böyle bir uygulamaya gidilmesi durumunda; iflçi kardeflimiz çe-

flitli psikolojik bask› ve cezalara maruz kal›yor.Bu konudada sendikan›n

hassas bir flekilde bu sorunlar›n üzerine titizlikle e¤ilmesi gerekti¤ine

inan›yorum.

ÜST TAHS‹L‹ B‹T‹RME:

MADDE 43 – ‹flyerinde çal›fl›rken bir üst tahsili bitiren iflçilerin çal›fl-
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makta olduklar› ifl, bitirdikleri üst tahsile uygun de¤ilse bu gibi iflçilere

üst tahsilleri ile ilgili ifl için münhal kadro olmas› halinde öncelik tan›n›r

ve kendileri “‹ç Transfer” maddesi hükümlerine uygun olarak üst tahsil-

leri ile ilgili ifllere nakledilirler.

‹flveren, yeni kadro ihdas› ile d›flar›dan personel al›nmas› durumunda,

üst tahsili bitiren yüksek okul mezunlar›n›n vas›flar› ihdas edilen kadro-

ya uygunsa bu kadroya al›nma esas›n› uygular.

Bu gibi iflçilere, üst tahsilleriyle ilgili ifle nakledilinceye kadar Kapsam

‹çi Personel Ücret ve Görevde Yükselme Yönergesi’ne göre üst tahsili bi-

tirme zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r.

AÇIKLAMA: ÜST TAHS‹L‹ B‹T‹RME MADDE 43 ‹flveren, yeni kadro ih-

das› ile d›flar›dan personel al›nmas› durumunda, üst tahsili bitiren yük-

sek okul mezunlar›n›n vas›flar› ihdas edilen kadroya uygunsa bu kadroya

al›nma esas›n› uygular.

Bu gibi iflçilere, üst tahsilleriyle ilgili ifle nakledilinceye kadar Kapsam

‹çi Personel Ücret ve Görevde Yükselme Yönergesi’ne göre üst tahsili bi-

tirme zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r. Maalesef

üst tahsili bitirenlere iç transfer maddesi uygulanm›yor.Yeni s›nav aç›la-

raktan d›flardan eleman temin ediliyor.Y›llarca emek verip tahsilini yap›p

kadro bekleyen iflçiler mahdur ediliyor. Ve sendika burada seyirci kal›yor

madem toplu sözleflmede bu madde var neden iflçilerin haklar› savunul-

muyor ve haklar› gaspediliyor.uzman yard›mc›s› ve uzman kadrolara sü-

rekli d›flardan temin yolun gidiliyor.O görevi lay›k›yla yapacak yetiflmifl

elemanlar var iken neden d›flardan eleman al›n›yor ve neden burada sen-

dika seyirci kal›yor.
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AADD  SSOOYYAADD ::  NNEECC‹‹PP  EERRCCAANN
fifiUUBBEE ::  TTRRAAKKYYAA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TT..PP..AA..OO

Madde 15: ‹fle yeni giren ya da görevi de¤iflen iflçilerin kalifikasyonla-

r›na uygun olarak iflbafl›nda yeterli sürede e¤itim görmeleri iflveren tara-

f›ndan sa¤lan›r.

Aç›klama: Bu madde hem yeni ifle giren için hem de görevi de¤iflen ifl-

çinin göreviyle ilgili e¤itim almas› hem görevini daha iyi bir flekilde yap-

mas›n› sa¤lad›¤› gibi hem de göreviyle ilgili önemli konular› önceden ö¤-

renmesi sa¤lanm›fl olur.

Madde 23-A) Normal Çal›flma:

Kapsama dahil iflyerlerinde, genel olarak çal›flma süresi 5 gün çal›fl-

ma 2 gün tatil esas›na göre düzenlenir. Vardiyas›z çal›flan iflçiler için haf-

ta tatili Pazar günüdür. Cumartesi günü yard›mc› tatil günüdür.

Vardiyal› çal›flan iflçiler için ise hafta tatili ve yard›mc› tatil günleri, 5

çal›flma gününü takip eden 6. Ve 7. Günlerdir. Normal çal›flma süresi

haftada 40 saat olmak üzere günde 8 saattir. Çal›flma saatleri; iflyerleri-

nin ve ünitelerin özellikleri göz önüne al›narak, yukar›daki esaslar dahi-

linde iflveren taraf›ndan tanzim edilir.

Aç›klama: Çal›flan iflçilerin hem günlük hem de haftal›k kendisinin

hem dinlenmesi, kendine ve aksine zaman ay›rmas› aç›s›ndan önemli bir

madde.

Madde 41: 6772 say›l› yasaya göre ve bu yasada belirtilen esaslarda

ilave tediye ve ayr›ca iflçilere 15 flubat ve 15 temmuz günlerinde birer ay-

l›k ç›plak ücretleri(ayl›k ücret 30 gün üzerinden hesaplan›r)tutar›nda ik-

ramiye ödenir. ‹kramiyelerin ödenmesinde k›stalyevm usulü uygulan›r ve
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ücretsiz izin günleri hesaba kat›lmaz.

Aç›klama: Günümüzde iyice pahalanan hayat flartlar›n› göz önüne al-

d›¤›m›zda maafla ilaveten ald›¤›m›z ikramiyelerin çal›flan› biraz olsun ra-

hatlatmas› aç›s›ndan güzel bir uygulamad›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::  MMEECC‹‹TT  fifi‹‹MMfifiEEKK  
fifiUUBBEE ::  PPEETTRROOLL  ‹‹fifi
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTPPAAOO  ÜÜRREETT‹‹MM::  RRAAMMAANN  

Konu1: Y›ll›k ücretli izin Madde12 

Aç›klama: Sene boyunca yap›lan çal›flman›n verdi¤i fiziksel ve ruhsal

y›pranmalar›n y›ll›k izin sayesinde yap›lan dinlenme ve rahatlama sonu-

cu izin dönüflü ifl verimlili¤i bak›m›ndan iflçinin daha iyi bir motivasyon ve

ifl performans›n›n en önemli etkenlerden biridir.

Konu2: Mesleki e¤itim MAdde15 

Aç›klama: Mesleki e¤itimin iflçiye faydas› onun ifl kazalar›n›n öenüne

geçmesi kulland›¤› makine ve techizat›n daha rand›manl› ve performan-

s›n›n yükselmesi bak›m›ndan büyük önem arz eder. Bu sayede yaralan-

ma ve yüksek maliyetli hasarlar›n öneüne geçmifl olunur. 

Konu3: Geçici iflçi (Belirli süreli akitle iflçi çal›flt›rma.) Madde20

Aç›klama3: Geçici iflçi ve taflaronlaflma hem iflçi hemde sendika aç›-

s›ndan büyük ifl kayb›na sebebiyet vermektedir. Çünkü düflük ücretle e¤i-

timsiz iflçiler ve fazla mesai yapt›r›l›rak sendikal haklardan yoksun ola-

rak çal›flt›r›lmaktad›rlar. Bu da ifl yerlerini özellefltirmeye götüren enbü-

yük etkendir.
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AADD  SSOOYYAADD :: ‹‹SSMMAA‹‹LL  EERRYYIILLMMAAZZ  
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTPPAAOO  YYAAPPII  BBAAfifiMMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹

1 Önemli gördü¤üm T ‹ S madde no 53 

Çocuk aile ö¤renim yard›m› Hizmet akti devam eden iflçilere sözlefl-

menin birinci y›l›nda 22.39 tl /ay çocuk aile ö¤renim yard›m› ödenir

AÇIKLAMA :Çocuk aile ö¤renim yard›m› ödenen bu para yard›m›yla ne

kadar katk›s› olaca¤› hiçmi düflünülmüyorda sanki dalga geçerler gibi

ödenen bu yard›m›n ne derece faydas› olacak ki madem cehalet her kö-

tülü¤ün kayna¤› ise en az›ndan 3 yevmiye olsunki gelecek nesillerimize

e¤itim ve ö¤renimin önemi ve faydas› aç›s›ndan iyi olaca¤› kanaatindeyim

e¤itim olmadan asla baflar›ya ulaflam›yaca¤›m›z aflikarsa neden bilinçli

bir toplum olmuyal›m gelece¤imizi garanti alt›na alabilmemiz için önem-

le durulmas› gereken bir konu oldu¤unu düflünüyorum

2.Önemli gördü¤üm T ‹ S madde no 54 Evlenme yard›m› iflçinin evlen-

mesi halinde evlenme çüzdan›n› ibraz etmesi üzerine sözleflmenin 1.y›-

l›1.alt› ay›nda evlenenlere 83.73 tl 2. alt›nc›   ay›nda evlenenlere 87.08 tl

evlenme yard›m› yap›l›r  

AÇIKLAMA: Evlenenlere ödenen bu komik paran›n neden az oldu¤u

sorgulanmal› bu parayla ne al›nabiliyorki bide neden 2 farkl› yaklafl›m

sergiliyorlar sosyal güvenlik kurumu çeyiz paras› ad›  alt›nda evlili¤e da-

ha fazla ödüyoda neden ayn› kurumun bi di¤er üyesinede daha az ödüyor

adil olmas› gerekirse ayn› yard›m›n ay›rt edilmeden eflit bir flekilde tüm

bireylerimize verilmesi daha mant›kl› olur 

3.Önemli gördü¤üm T ‹ S madde no 35 Haftal›k 45 saati aflan fazla ça-

l›flmada üçreti normal üçretin %100fazlas›  40 ila 45 saatleri aras›nda ya-

p›lan fazla sürelerle çal›flman›n üçreti normal üçretin %85 fazlas›yla

ödenir.

3. AÇIKLAMA Haftal›k 45 saati aflan fazla çal›flmada normal üçre-
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tin%100 fazlas› ödeniyorda   40 ile 45 saatleri aras› % 85 ödüyosun ad› üs-

tünde zaten fazla çal›flma 2 farkl› uygulamada haks›zl›k oldu¤u kanaati

benimsenmekte fazla çal›flmalar›n nitelendirilmeden bide esnetilmeden

% 100 ödenmesi  gerekmektedir.
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AADD    SSOOYYAADD ::  EERRCCAANN  GGÜÜLLTTEEKK‹‹NN
fifiUUBBEE ::  BBAATTMMAANN      PPEETTRROOLL  ‹‹fifi
‹‹fifiYYEERR‹‹      ::  TT..PP..AA..OO

1-  ‹fiYER‹ SEND‹KA TEMS‹C‹LER‹ VE YÖNET‹C‹LER‹N‹N  ‹fi GÜVENCES‹

T‹S MADDE 6: ‹flyeri sendika temsilcileri ile sendika’n›n  iflyerinde çal›flan

yöneticilerinin ifl güvencesi  konusunda mevzuat hükümleri   uygulan›r.

‹flveren,  yaz›l› r›zas› olmad›kça iflyeri sendika  temsilcisinin ve iflyerinde

çal›flan sendika yöneticilerinin çal›flt›¤› iflyerini de¤ifltiremez veya iflinde

esasl› bir tarzda de¤ifliklik yapamaz.aksi halde de¤ifliklik geçersiz say›l›r.

1-AÇIKLAMA     : ‹flyeri sendika temsilcilerinin varl›k gayeleri  bir iflye-

rinde  temsil ettikleri sendikan›n  seçilmifl üyeleridirler.Bir nevi iflçiyle,

emekçiyle  sendikayla ayn› zaman da iflveren aras›nda bir köprü görevini

yürütmektedirler. ‹flverenden ve iflyerinden kaynaklanan her türlü so-

runlarla ilgilenme ve çözme ile ilgildirler.

‹flveren bu iflçi temsilcilerinin çal›flmalar› ile ilgili ortam› araç  gereci

sunmal›d›r.çal›flmalar›n› engelleyecek s›k›nt›lar  ç›karamaz.

Bu temsilciler iflyerindeki sendikan›n varl›k sebebidirler.bu yönleri ile ifl-

yerlerinin ve iflçilerin sendikal faaliyetlerin vazgeçilmez unsurlar›d›rlar.

2-ÇALIfiMA SÜRES‹:

T‹S  MADDE  23:  A) Normal çal›flma:

Kapsama dahil iflyerlerinde, genel olarak çal›flma süresi  5 gün çal›fl-

ma, 2 gün tatil esas›na göre düzenlenir.

Vardiyas›z çal›flan  iflçiler için  Hafta Tatili Pazar günüdür. Cumartesi

günü Yard›mc› Tatil günüdür.

Vardiyal› çal›flan iflçiler için ise Hafta Tatil ve Yard›mc› Tatil günleri, 5

gün çal›flma gününü takip eden  6. ve 7. günlerdir.

Normal çal›flma süresi haftada  40 saat olmak üzere  günde 8 saattir.
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Çal›flma saatleri; iflyerlerinin ve ünitelerin özellikleri göz önüne al›na-

rak, yukar›daki esaslar dahilinde iflveren taraf›ndan tanzim edilir.

B ) Çal›flma Süresi  ile ilgili Esaslar:

Sabah saat 06.00’dan akflam saat 20.00`ye kadar geçen süredeki ça-

l›flmalar gündüz akflam saat 20.00’den sabah 06.00’ya kadar yap›lan ça-

l›flmalar da gece çal›flmalar›d›r.

‹ki veya üç ekiple çal›fl›lan ifllerde;vardiyalar›n gece-gündüz çal›flma-

lar›, iflyerinin tayin edece¤i flekilde haftadan haftaya de¤ifltirilir.

Çal›flma saatlerinde mevsim ve ifl icab› zaruri de¤ifliklikler, sendika-

n›n görüflü al›narak iflverence yap›l›r ve en geç 3 gün önceden iflyerinde

ilan edilir.

Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler:

a)‹flçinin iflinde ve iflverenin her an  emrinde haz›r bir halde bulun-

makla beraber çal›flt›r›lmaks›z›n ve ç›kacak ifli bekleyerek     bofl geçirdi-

¤i süreler.

b)Sosyal  Güvenlik   Kurumu muayene edilmek  amac›yla viziteye ç›k›fl

saatleri ile muayene edilmek üzere ikamet etti¤i mahalden bir baflka fle-

hir merkezindeki sa¤l›k kurulufluna havale halinde,havalenin yap›ld›¤›

gün ile takip eden ilk gün,

c) Emzikli kad›n iflçilerin çocuklar›na süt vermek için belirtilecek

süreler,

d) Ulusal  Bayram ve Genel  Tatil Günleri,

e)‹flin zaruri sebeplerle  iflveren taraf›ndan  iflçilerin ifl ba¤›t›  kesilmek-

sizin tatil  edilen günler, f)‹flyerinde meydana gelen ani  hastalanma   ve sa-

katlanma sonucu yaln›z bir gün olarak iflyerinde ya da d›fl›nda geçen tedavi

günleri ile istirahat al›nmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’na viziteye ç›k›fl

günleri, g) ‹flbu sözleflme uyar›nca iflveren taraf›ndan verilen bütün ücretli

izin günleri, h)Sosyal Güvenlik Kurumu’nca verilen istirahat günleri, ›)‹flbu

maddenin 5. F›kras› gere¤i ifl süresinden say›lan yoldan geçen süreler, i)‹fl-

yerinde zorlay›c› sebepler yüzünden iflin aral›ks›z  bir haftadan daha çok ta-
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til edilmesi sonucu olarak, iflçilerin yeniden ifle bafllamas› flart›yla çal›flma-

dan geçirdi¤i sürenin 15 günü,çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

5- ‹fl Süresinden say›lan Yoldan Geçen Süreler:

a)‹flçilerin, iflveren taraf›ndan iflyerlerinden baflka bir yerde çal›flt›r›l-

mak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,

b)‹flçilerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan

iflyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icap eden her türlü ifllerde, bunla-

r›n toplu ve mukannen surette götürülüp getirilmeleri esnas›nda geçen

süreler,iflçinin günlük ifl süresinden say›l›r.

c)‹flin mahiyetinden do¤may›p  da, iflveren taraf›ndan sosyal  yard›m

gayesiyle iflyerine götürülüp getirilmeleri esnas›nda araçlarda geçen sü-

reler, ifl süresinden say›lmaz.

d)Gidifl  ve dönüfl kapsayan yolda  geçen süreler ölçülür. Bu ölçümün

tespitinde; otoyolda h›z limiti 90 km/saat, asfalt yollarda h›z limiti 60

km/saat, stabilize yollarda ise 30km/saat esas al›n›r.Bulunan süreye var-

diya de¤iflimi için gerekli 15 dakika ilave olunur.Bu suretle bulunan süre,

yar›m veya tam saatleri aflmas› halinde aflan miktar yar›m veya tam sa-

atle ibla¤ edilir.

Yukar›da  B/5-(a)  ve (b) bentleri  kapsam›nda   olup, iflbu (d) bendine

göre belirlenen ve günlük normal 8 saatlik çal›flma süresinin üzerindeki

yolda geçen süreler için bu toplu ifl sözleflmesinin 35. Maddesindeki

esaslara göre hesaplanan tutar yol paras› olarak ödenir. Bu ödemeden

yararlananlara ayn› süreler için ayr›ca fazla mesai ücreti ödenmez.

6-Çal›flma Aralar› ve Vardiyaya Girme:

a)Vardiyas›z ifllerde iflin ortalama bir zaman›nda, 1 saatten az olma-

mak  üzere, ö¤le dinlenmesi verilir.Dinlenme  süresi,  günlük  çal›flma

süresi d›fl›nda mütalaa edilir.

b)Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenmesi verilir.

c)Kompresörlerin  darbe, k›rma ve delme tabancas›nda çal›flan iflçile-
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re 15 dakika dinlenme izni verilir.Bu dinlenme ifl süresinden say›l›r.

d) Gece ve gündüz vardiya usulü çal›flan ifllerde, gece vardiyalar›n›n

haftadan haftaya de¤ifltirilmesi suretiyle  s›raya konmas› gerekir. Mes-

kun yerlerde  veya  kamplardan  uzakta , yak›n›nda iflçilerin bulunmad›¤›

yerlerde, bir kiflilik vardiyalarla yürütülen ifllerde, gece vardiyas› (24.00-

08-00) iki kifliden az olmayacakt›r.

e)‹flveren, sondaj ve workover  iflçilerinin ifl emniyetini ve ifl verimi-

ni art›rmak,eksik  iflçi ile çal›flmaya  mani olmak amac›yla gerekli ted-

birler al›r.

f)Sondaj  birimlerinde, kulelerde vardiyal› çal›flan personelin belli gün

çal›fl›p kulede kald›¤› sürece izin yapmas› ve çal›flt›¤› günlerde  24 saat

sondaj kulesinde, yemek ve yatma imkan› sa¤lanarak kalmas›, çal›flma

esnas›nda en az  2  vardiya  ile iflin yürütülmesi hakk›nda sendika’n›n  gö-

rüflü al›narak ifllem yap›lmas›na iflveren yetkilidir. Bu çal›flma düzeninde

iflçinin ekonomik hak  ve menfaatleri yönünden kayba u¤ramamas› aç›-

s›ndan gerekli önlemler   Sendika ile müfltereken tespit edilir.

Ancak, iflbu Toplu ‹fl Sözleflmesi  süresi  içinde toplam 3 lokasyon uy-

gulanmak üzere, vardiyal› personelin  bir lokasyonda iki hafta çal›fl›p bir

hafta izin yapmas›,  iki lokasyon da ise 20  gün çal›fl›p 10  gün izin yapma-

s› ve çal›flt›¤› günlerde  24 saat sondaj kulesinde  yemek  ve  yatma im-

kan› sa¤lanarak kalmas›,  çal›flma esnas›nda iki vardiya  ile  iflin yürütül-

mesi  konusunda  iflveren yetkilidir .Bu çal›flma düzeninde iflçinin ekono-

mik hak ve menfaatleri  yönünden   kayba u¤ramamas›  aç›s›ndan  gerek-

li önlemler, iflveren  ve Sendika’ca  müfltereken tespit edilir.

Geçmifl  y›llardan kalan birikmifl y›ll›k ücretli izni olmayan sismik ekip-

lerde çal›flan iflçilere,iflverence;sezon sonunda   4  ekip halinde münavebe

ile defaten kullan›lmak  üzere  12 iflgünü ücretli  idari  izin verilir.

Bu  uygulama   son  y›l hak edilen  y›ll›k  ücretli  izin  geçmifl  y›llardan

kalan izin olarak mütalaa  edilmez.

2-AÇIKLAMA :  Çal›flma süresi ile ilgili maddede  de görüldü¤ü  gibi
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Türkiye de , dünya çal›flma standartlar› üzerin de bir uygulamayla karfl›

karfl›yad›r  ülkemiz emekçileri.

Sosyal bir canl› olarak emekçilerinde, sermaye kesimi  ve  iflveren ta-

raf›ndan her ne kadar bir makine olarak görülmek istense de  iflçi, emek-

çi kendini   makinelefltirmeyecek   ve mahkum edilmek istenen bir  zih-

niyeti kabullenmeyecek atölyelerin,çal›flma barakalar›n›n k›sacas› çal›fl-

ma yap›lan ifl yerlerinin tümünün  d›fl›nda da baflka dünyalar ve ortamlar

oldu¤u düflüncesiyle, anlay›fl›yla, engin görüflüyle yaflam›n her safhas›na

eme¤ini de katarak  onurlu bir flekilde  yaflam›n›   en iyi  flartlarda  ve

Uluslar aras› standartlarla sürdürmeye lay›kt›r.

3-ÜST TAHS‹L‹  B‹T‹RME:

T‹S  MADDE  43: ‹flyerinde çal›fl›rken bir üst tahsili bitiren iflçilerin ça-

l›flmakta olduklar›  ifl, bitirdikleri  üst tahsile  uygun  de¤ilse  bu  gibi ifl-

çilere  üst  tahsilleri ile ilgili  ifl için  münhal  kadro olmas›  halinde önce-

lik tan›n›r  ve kendileri   “iç transfer” maddesi   hükümlerine   uygun  ola-

rak üst tahsilleri ile ilgili  ifllere nakledilirler.

‹flveren, yeni kadro ihdas› ile d›flar›dan personel al›nmas›  durumun-

da, üst tahsili bitiren yüksek okul mezunlar›n›n vas›flar› ihdas  edilen

kadroya uygunsa bu kadroya al›nma esas›n› uygular.

Bu gibi iflçilere, üst tahsilleriyle  ilgili ifle  nakledilinceye kadar  Kap-

sam   ‹çi  Personel   Ücret ve Görevde  Yükselme Yönergesi’ne göre  üst

tahsili  bitirme  zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r.

3- AÇIKLAMA  :Bu  maddede görüldü¤ü gibi  iflyerinde çal›flan iflçinin

çal›flma süresi  içinde kendini gelifltirmesi  ve bir üst tahsile  geçmesi ha-

linde hak etti¤i  göreve getirilme önceli¤i olmas› çal›flma ve ifl bar›fl› aç›-

s›ndan çal›flan için vazgeçilmez bir hakt›r. Bu haktan mahrum edilme-

mesi  gereklili¤i   bir madde ile güvenceye al›nm›fl olup bu madde,ilgili

durumda çal›flan taraf›ndan tereddütsüz kullan›lmal›d›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::  EERRCCAANN  AALLKKAANN
fifiUUBBEE ::  PPEETTRROOLL--‹‹fifi  AANNKKAARRAA  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTPPAAOO

1.T‹S MADDE NO: BÖLÜM V

SOSYAL YARDIMLAR

YEMEK YARDIMI:

MADDE 51 – ‹flçilere, iflyerinde doyurucu yemek verilmesi esast›r. Bu

husustaki uygulamaya aynen devam olunur.

Ancak, k›dem tazminat›n›n hesab›nda ve yemek yenmemesi halinde

yemek bedeli; sözleflmenin birinci y›l› birinci alt› ay›nda 4,16 TL/Gün,

ikinci alt› ay›nda 4,33 TL/Gün’dür.

Bu ödemeler sözleflmenin 2. y›l›n›n 1. ve 2. alt› ay›nda ücret zamm›

oran›nda ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›larak uygulanacakt›r.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr’a kadar olan kesirler dikkate

al›nmaz. Yar›m kr ve üzeri kesirler bir kr’a tamamlan›r.

G‹Y‹M EfiYASI:

MADDE 52 – ‹flçilere, ‹flveren taraf›ndan kabul edilmifl olan ‹fl K›yafeti

ve Koruyucu Teçhizat Talimat›na uygun ifl k›yafeti ve koruyucu teçhizat

verilir.

‹flçilere Eylül ay›nda yazl›k ve k›fll›k ayakkab› ve elbiselik kumafl kar-

fl›l›¤› sözleflmenin birinci y›l›nda 79,25 TL/Y›l giyim yard›m› ödenecektir.

Bu ödeme 2. y›l için Eylül ay›na kadar olan ücret zamm› uygulama ta-

rihlerinde, ücret zamm› kadar art›r›larak belirlenecektir.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr’a kadar olan kesirler dikkate

al›nmaz. Yar›m kr ve üzeri kesirler bir kr’a tamamlan›r.
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ÇOCUK A‹LE VE Ö⁄REN‹M YARDIMI:

MADDE 53 – Hizmet akdi devam eden iflçilere, sözleflmenin birinci y›-

l›nda 22,39 TL/AyÇocuk, Aile, Ö¤renim Yard›m› ödenir.

Bu ödemeler sözleflmenin 2. y›l›n›n 1. ve 2. alt› ay›nda ücret zamm›

oran›nda ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›larak uygulanacakt›r.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr’a kadar olan kesirler dikkate

al›nmaz. Yar›m kr ve üzeri kesirler bir kr’a tamamlan›r.

EVLENME YARDIMI:

MADDE 54 – ‹flçinin evlenmesi halinde evlenme cüzdan›n› ibraz etme-

si üzerine sözleflmenin birinci y›l› birinci alt› ay›nda evlenenlere 83,73 TL,

ikinci alt› ay›nda evlenenlere 87,08 TL evlenme yard›m› yap›l›r.

Bu ödemeler sözleflmenin 2. y›l›n›n 1. ve 2. alt› ay›nda ücret zamm›

oran›nda ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›lacak ve evlenme ola-

y›n›n oldu¤u sözleflme dilimine tekabül eden tutar üzerinden ödenecek-

tir.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr’a kadar olan kesirler dikkate

al›nmaz. Yar›m kr ve üzeri kesirler bir kr’a tamamlan›r.

Efller den ikisi de ayn› iflveren emri alt›nda çal›flmakta ise bu yard›m

her ikisine de verilir.

DO⁄UM YARDIMI:

MADDE 55 – ‹flveren; çocu¤u do¤an iflçilere, çocuk ölü de do¤sa, du-

rumu tevsik etmek kayd›yla sözleflmenin birinci y›l› birinci alt› ay›nda do-

¤um yapanlara 41,87 TL, ikinci alt› ay›nda do¤um yapanlara 43,54 TL do-

¤um yard›m›nda bulunur.

Bu ödemeler sözleflmenin 2. y›l›n›n 1. ve 2. alt› ay›nda ücret zamm› ora-

n›nda ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›lacak ve do¤um olay›n›n ol-

du¤u sözleflme dilimine tekabül eden tutar üzerinden ödenecektir.

Bu uygulamalar sonucu oluflan yar›m kr’a kadar olan kesirler dikkate

al›nmaz. Yar›m kr ve üzeri kesirler bir kr’a tamamlan›r.

Efllerden ikisi de ayn› iflverenin emrinde çal›flmakta ise ifl bu Do¤um
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Yard›m› efllerden her ikisine de ödenir.

Bir bat›nda birden fazla çocuk do¤du¤u takdirde bu yard›m her çocuk

için yap›l›r.

1- AÇIKLAMA: Olmas› Gereken fiekli Günün flatlar›na uygun hale getiril-

mesi olmal›d›r. Komik rakamlar telaffuz ediliyor kurufl yuvarlamalar› gibi.

2.T‹S MADDE NO: BÖLÜM VI

‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi EMN‹YET‹HASAR BEDEL‹N‹N TESB‹T‹ VE ZARAR-

LARIN TAZM‹N‹:  MADDE 62 – A) ‹flçi iflyerinde kas›t, ihmal ve dikkatsiz-

li¤i sebebiyle ika etti¤i zararlardan mesuldür. Her iflçi kendisine ifli dola-

y›s›yla verilen alet ve edevat›, çal›flt›¤› makineleri, iptidai-yar› mamul

maddeleri, giyim eflyas›n› ve sair malzemeyi iyi kullanmak, verilen her ifli

hatas›z, vaktinde ve istenilen flekilde yapmakla mükelleftir.

Kas›t, ihmal veya tedbirsizlik dolay›s›yla bunlar› hasara u¤ratan, kötü

kullanan veya israf eden yahut bozuk ve hatal› imalat yapan iflçiden, iflve-

ren bu zarar› tazmin ettirir. Birden fazla iflçi bu zarar› meydana getirmifl

ise müteselsil mesuliyet hükümleri uygulan›r. Hasar vukuuda zarar›n ifl-

çinin kast›, kusur veya a¤›r bir ihmalinden mi veya alet, makine ve sair

malzemeye atfedilecek teknik bir ar›za veyahut da her ikisine ait müflte-

rek bir kusurdan m› ileri geldi¤ini iflverenin tefrik edece¤i 3, Sendika’n›n

tayin edece¤i 2 kifliden müteflekkil 5 kiflilik bir heyet tespit ile hasar be-

delini ve iflçinin veya iflçilerin pay›na düflen nispeti tayin eder. Kurul, ara-

s›ndan birini baflkan seçer. Kurulun ifllerini baflkan tertip ve tanzim eder.

Hasardan dolay› kusur nispetine göre iflçiden tahsil edilecek olan bu

zarar 240 günlük brüt ücreti tutar›n› aflt›¤› takdirde, iflveren iflçinin ifl ak-

dini feshedebilir. ‹flçi bu zarar› öder veya ödemeyi taahhüt ederse, iflve-

ren ifl akdini fesih hakk›n› kullanmayabilir.



207

‹flçinin ve iflverenin ayr›ca kaza mercilerine baflvurma hakk› mah-

fuzdur. Hasar tespit komisyonu kapsama dâhil iflyerleri itibariyle de

kurulabilir.

B) Trafik kazas› sonucu hasarlarda iflverene ait vas›ta, kasko sigortal›

ise sigortadan tahsil olunan hasar bedelinin iflverenin kusuruna isabet

eden k›sm›ndan arta kalan›, floförün kusuru sebebiyle floförden tahsil

edilecek miktardan düflülür.

Trafik kazas› sonucu hasara u¤rayan vas›ta kasko sigortal› de¤ilse;

1- % 50’ye kadar olan ferî kusurlarda floförden herhangi bir tahsilat

yap›lamaz.

2-% 50’yi aflan asli kusur nispetlerinde, iflçiye kusuru nispetinde dü-

flen hasar bedelinin % 30’u floförden tahsil edilir. Hasar bedelinin tazmi-

ni ile alakal› kesinti, iflçinin maafl›n›n ?’ünü geçemeyecek taksitler halin-

de yap›l›r.

3-Trafik kazas› sonucu, araçta bulunan yükün hasara u¤ramas› halin-

de de ayn› esaslar uygulan›r.

C) 1- Görevleri floförlük olmad›¤› halde kendilerine floförsüz olarak

ifl icab› vas›ta tahsis edilenler, yukar›daki hükümlere göre tespit edilen

hasar bedelinin % 10’unu öderler.

2-a) Ortakl›¤a mensup görevli floförün vas›tada haz›r bulundu¤u s›ra-

da kendi inisiyatifleri ile vas›tay› floförden al›p kullananlar,

b) Araç kullanma kart› olmad›¤› halde araç kullan›p kaza yapanlar ile
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alkollü araç kullananlar,

c) Trafik kazalar›nda ilgili makamlardan (polis, jandarma) al›nacak

kaza ile ilgili evraklar› (trafik kazas› tespit tutana¤›, alkol raporu, üçüncü

flahs›n ruhsatname, ehliyet ve arac›n trafik sigorta poliçe fotokopileri,

trafik ifadeleri, v.s.) ilgili ünitelere verilmek üzere temin etmeyenler,

Bu maddenin (B) f›kras›ndaki hükümlerden yararlanamaz ve olay›n

bütününden sorumlu tutulurlar.

D) Ehliyetlerin ‹ptali : 

fioförler; ceza puanlar›n› doldurmas› nedeni ile ya da mahkeme kara-

r›yla ehliyetlerinin süreli iptal edilmesi halinde, ehliyetinin iptal edildi¤i

süre kadar görevlerine uygun bir yerde istihdam edilirler.

2- AÇIKLAMA: Olmas› gereken flekli bu rakamlar bazen iflçi için çok

s›k›nt› do¤uracak boyutlara ulaflabiliyor. Zaten toplu sözleflme taslak

maddemizdir ve düzenlenme istenmektedir. ‹flçiyi daha iyi koruyacak bir

hal almas› için.

3.T‹S MADDE NO: ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹   MADDE 64 – A) Kap-

sama dâhil iflyerinde çal›flan bütün iflçiler;

1- Çal›flt›klar› iflyerinde gerek kendilerinin ve gerekse arkadafllar›n›n

sa¤l›k durumlar›n› ufak veya büyük ölçüde ihlal veya tehdit edebilecek

her türlü hareketten büyük bir dikkatle sak›nmaya,

2- ‹flyerinde ifl güvenli¤ini bozacak ve faaliyeti aksatacak her türlü ha-
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reketten kaç›nmaya ve bu türlü hareketlere mâni olmaya,

3- ‹flyerindeki güvenlik malzemesi, tesisi ve vas›talar›n› iyi bir halde

muhafaza etmeye, verilen ifl k›yafeti ve koruyucu teçhizat› giymeye ve

giydirmeye, buna muktedir olmad›¤› takdirde salahiyetli en yak›n amirini

haberdar etmeye,

4- ‹fl güvenli¤i hususunda iflverenin ifl güvenli¤i talimat ve talimatna-

meleri esaslar› dâhilinde hareket etmeye, mecburdurlar.

B) ‹flveren, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine iliflkin mevzuat hükümlerine uy-

may› kabul eder.

Acil hallerde hasta ve yaral›lar iflveren taraf›ndan hastaneye nakledi-

lirler.

C) Geçici iflyerlerinde ve workover çal›flmalar›nda; ifl mahallinde, ifl-

çilerin tüm temizlikten önce yapacaklar› ön temizlik için yeteri kadar te-

mizlik malzemesi bulundurulur. ‹flveren devaml›l›k arz eden iflyerlerinde

de ön temizlik ve tüm y›kanma ihtiyac›n› sa¤layacak tedbirleri al›r ve ge-

rekli temizlik malzemesini bulundurur.

Yatakhanelerde ilgili mevzuatta gösterilen esaslara riayet edilecektir.

‹flyerinde vuku bulan bilumum ifl kazalar› ile iflyeri dâhilinde ve haricinde

vuku bulan hastal›k hallerinde iflçinin riayet edece¤i hususlar mevzuata

uygun olarak, Sendika’n›n mütalaas› da al›narak, iflveren taraf›ndan tes-

pit ve tayin olunur. Acil müdahaleyi icap ettirecek flekilde ifl kazas›na ma-

ruz kalan veya hastalanan iflçi, en seri vas›ta ile ilk yard›m merkezi veya

hastaneye sevk edilir.

‹flveren, her iflyerinde hastal›k veya sakatlanma halinde ilk müdahale-
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nin yap›labilmesi için ilaç ve malzemeyi havi bir ecza dolab› bulundurur.

50’den fazla iflçi çal›flt›r›lan kamplarda ehliyetli bir Sa¤l›k Memuru is-

tihdam edilir.

Hamitabat sahas›na ehliyetli bir Sa¤l›k Memuru al›nabilmesi için ge-

rekli tedbirler iflverence al›n›r.

Temin edilebildi¤i takdirde iflveren, Batman Dispanseri’nde mesai sa-

atleri içinde çal›flacak bir bayan i¤neciyi istihdam eder.

‹flçilerin sa¤l›¤›n› korumak için kapsama dâhil iflyerlerinden Batman

Bölge Müdürlü¤ü iflyerinde 2, Genel Müdürlük ile Ad›yaman ve Trakya

Bölge Müdürlü¤ü iflyerlerinde 1’er Doktor bulundurulur.

Kamplarda çal›flan iflçilerden hasta olanlar veya sakatlananlar o yer-

de bulunan ambulans veya sair seri bir vas›ta ile derhal hastaneye sevk

edilir. Ad›yaman ve Lüleburgaz’da ifl kazas› ve a¤›r hastal›k vukuunda en

yak›n sa¤l›k merkezine veya hastaneye iflçiyi sevk etmek için iflveren

mevcut arabalar›ndan birini hasta nakledilecek duruma getirir.

Kulelerde; görevi icab› personele tahsis edilenler dâhil bir araba kal-

mas› halinde bu araba, muhtemel kazalara karfl›, görevdeki bir baflka

araban›n kuleye dönüflüne kadar göreve gönderilemez.

D) A¤›r ve Tehlikeli ‹fller Yönetmeli¤i ekinde say›lan ifllerde çal›flan

iflçiler y›lda bir defa, Log Ünitesi’nde ve Röntgen iflinde çal›flan iflçiler 6

ayda bir defa genel sa¤l›k kontrolünden (check-up) geçirilir.

Bu maddede tadat edilen hususlardan iflçilerin daha kolay yararlan-

mas›n› sa¤lamak ve sa¤l›k konusuna dahil acil durumlara vakit kaybet-
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meden müdahale edebilmeyi temin etmek amac›yla iflveren, öncelikle

Sa¤l›k Bakanl›¤› nezdinde gerekli giriflimlerde bulunur ve imkânlar nis-

petinde gerekli tedbirleri uygulamaya koyar.

3- AÇIKLAMA: Olmas› gereken Yeni Yasalaflan 6331 Say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve

Güvenli¤i Kanuna Paraleleflmesi Sa¤lanmal›d›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::  fifiÜÜKKÜÜRR  SSAARRII
fifiUUBBEE ::  TTRRAAKKYYAA  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERRii ::  TTPPAAOO

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: ÜST TAHS‹L‹ B‹T‹RME: MADDE 43

–‹flyerinde çal›fl›rken bir üst tahsili bitiren iflçilerin çal›flmakta olduklar›

ifl, bitirdikleri üst tahsile uygun de¤ilse bu gibi iflçilere üst tahsilleri ile il-

gili ifl için münhal kadro olmas› halinde öncelik tan›n›r ve kendileri “‹ç

Transfer”  maddesi hükümlerine uygun olarak üst tahsilleri ile ilgili iflle-

re nakledilirler.

‹flveren, yeni kadro ihdas› ile d›flar›dan personel al›nmas› durumunda,

üst tahsili bitiren yüksek okul mezunlar›n›n vas›flar› ihdas edilen kadro-

ya uygunsa bu kadroya al›nmas› esas›n› uygular.

Bu gibi iflçilere, üst tahsilleriyle ilgili ifle nakledilinceye kadar Kapsam

‹çi Personel Ücret ve Görevde Yükselme Yönergesi’ne göre üst tahsili bi-

tirme zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r.

1.Aç›klama: Çal›flt›¤›m Kamu flirketinde iflçilerin e¤itim hayat›na de-

vam etmeleri için, hiçbir düzenleme olmamakla beraber, iflçi e¤itim ha-

yat›na hem çal›flarak hem de okuyarak devam etmek istemesi durumun-

da bir çok problemle karfl› karfl›ya kalmakta, bu madde problemleri çöz-

mede yard›mc› olmamaktad›r.

Söz konusu maddeden de anlafl›laca¤› üzere yüksek okul mezunu ifl-

çilerin 4 y›ll›k fakülteyi bitirmeleri durumda kapsam d›fl› statüye geçme-

leri mümkün olmamakla beraber, mevcut hukuk düzenlemelerine ayk›r›

bir durum söz konusudur.

2.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: FAZLA ÇALIfiMA ÜCRET‹: MADDE

35- A) Haftal›k 45 saati aflan fazla çal›flma ücreti normal ücretin %100

fazlas›, 40 ila 45 saatleri aras›nda yap›lan fazla sürelerle çal›flman›n üc-

reti normal ücretin %85 fazlas›yla ödenir.
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B) Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri, Hafta Tatili ve Yard›mc› Hafta

Tatili Günlerinde yap›lan fazla çal›flmalar›n karfl›l›¤›, ifl bu sözleflme hü-

kümlerine göre normal ücretin %100 fazlas› ödenir.

C) ‹flyeri d›fl›nda harc›raha müstahak bir yerde yap›lan fazla çal›flma-

lar da ifl bu madde hükmüne tabidir.

2.Aç›klama: Son T.‹.S. De 40 ila 45 saatleri aras›nda yap›lan fazla sü-

reli çal›flmalar›n ücreti normal ücretin %85 fazlas›yla ödenir, ibaresi gir-

mifltir. Daha önceki sözleflmelerde haftada 40 saati aflan çal›flma sürele-

rinde, çal›flma ücreti %100 fazlas› ile ödenir maddesi vard›.

Son sözleflmede ayl›k 5 saatlik fazla mesai %85 üzerinden hesaplan-

mas› iflçiler aleyhine bir düzenleme olmakla beraber, ciddi anlamda ifl-

veren lehine verilmifl bir taviz bafllang›c›, kazan›lm›fl haklar›n kaybedil-

mesi endiflesi tafl›maktad›r.

3.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:  YILLIK ‹KRAM‹YE: MADDE 41 – 6772

Say›l› Yasa’ya göre ve bu Yasa’da belirtilen esaslara ‹lave Tediye ve ayr›ca

iflçilere 15 fiubat ve 15 Temmuz günlerinde birer ayl›k ç›plak ücretleri (ay-

l›k ücret 30 gün üzerinden hesaplan›r.) tutar›nda ikramiye ödenir.

‹kramiyelerin ödenmesinde k›stelyevm usulü uygulan›r ve ücretsiz

izin günleri hesaba kat›lmaz.

3.Aç›klama: Her geçen y›llar ikramiye say›s› düflmekte olup, iflçiye faz-

ladan yap›lan bir keyfi ücret olarak görülmektedir. Oysa Kamu kurumla-

r› rekor karlar aç›klayarak sektörlerindeki en karl› kurulufllar olmufltur,

fakat bu durum beklentilerin aksine iflçiler lehine bir ilave katk› sa¤la-

mam›flt›r.

Her sözleflme döneminde y›ll›k ikramiyelerin esneklefltirilmesi veya

kald›r›lmas› hususunda hem Hükümet hem de ‹flveren taraf›ndan günde-

me getirilmektedir. Y›ll›k ikramiyelerin ruhunu kaybetmesinin önüne ge-

çilmesi gerekmektedir.
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TTÜÜPPRRAAfifi
AADD  SSOOYYAADD ::    MMUURRAATT  EERRTTEEMM
fifiUUBBEE ::    AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::    TTÜÜPPRRAAfifi  //‹‹ZZMM‹‹RR

1- MADDE 61:  ‹fi SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹

‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i iflin yap›lmas› s›ras›nda iflyerinde çevre ve fi-

ziki flartlar sebebiyle maruz kal›nan sa¤l›¤›m›zda bozulmalar› ve meslek

hastal›klar›n› ortadan kald›r›lmas› veya minimuma indirilmesidir. Baz›

standartlar için belgeler için önce sa¤l›k politikas›d›r.

*‹flveren iflçinin sa¤l›¤›n› korumak için sa¤l›¤a zarar verici flartlardan

ve ortamlardan korumak ve daha yüksek seviyede daha insani flartlarda

çal›flt›rmas›d›r.

*Her zaman iflçi baz›nda de¤il bütün iflletmeyi korumas›d›r.

*‹flyerinde do¤a bilecek kazalar› ve meslek hastal›klar›n› kald›rmak

veya minimuma indirmek için devletin iflyerlerine mecbur k›ld›¤› yasa ge-

re¤i yönetmeliktir.

*‹flveren sa¤l›¤›m›z içi koruyucu ekipman temin etmesidir.

B‹ZLER BUNU ÇOK ‹Y‹ B‹LMEL‹Y‹Z !!!

Her çal›flan bu ifl sa¤l›¤› ifl güvenli¤ini iyi bilmeli ve kendisine sa¤l›¤› için

gerekli koruyucu ekipmanlar›n temin edilmesini isteyecektir.fiayet bir defa-

dan bir fley olmaz düflüncesi olmayacakt›r.‹stenmeyen  her koruyucu ekip-

man iflveren taraf›nda bir kar olarak iflverene benimsetilmemelidir.Bizler

ailemize daha sa¤l›kl› bir (baba-anne-evlat…) dönebilmeliyiz..

Bizlerde kendimiz için koruyucu ekipmanlar› kullanmal›y›z. Bunu bize

iflverenin de¤il devletin verdi¤i bir hakt›r.

2- MADDE 35: VARD‹YA VE BAKIM P‹R‹M‹
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Çal›flt›¤›m iflyerinde 3 vardiyal› bir çal›flan olarak ve çal›flma arkadafl-

lar›mla beraber iflimizi aksatmadan 7/24 çal›flmaktay›z bu çal›flma esna-

s›nda bizlere vardiya pirimi verilmektedir. Lakin iflveren bu çal›flma me-

todundan daha karl› ç›kmaktad›r bu vardiya sayesinde üretim hiç aksa-

mamaktad›r ve üretim katlanmaktad›r.

Biz çal›flanlar olarak bu vardiya sisteminde sa¤l›¤›m›zdan hayat›m›zda

ve ailemizden fedakârl›k yapmaktay›z. Vardiyal› çal›flmada özellikle gece

vardiyas› insan›n  yarad›l›fl›na  göre  çok farkl› bir çal›flma sistemidir. Biz-

ler bunu bilerek kabullenmekteyiz bunun karfl›l›¤›n› önce DEVLET olarak

ve sonra iflveren taraf›ndan vardiyal› çal›flma bedelini yükseltilmesi ge-

rekti¤i kan›s›nday›m.

Fedakârl›k her zaman iflçi taraf›ndan yap›lmamal›d›r. ‹flveren taraf›n-

dan da vardiyal› çal›flma sistemi ön plana al›nmal› fedakârl›k yap›lmal›-

d›r Devletin de bu vardiya sisteminde düzeltilmeler yap›lmal›d›r. Bizler

için vardiya sistemi önem tafl›mal›d›r.

‘’VARD‹YALI ÇALIfiAN ‹fiÇ‹ OLARAK BUNU DAHA ‹Y‹ B‹LMEL‹Y‹Z’’

3- MADDE 29: NORMAL ÜCRET

‹flveren taraf›ndan çal›flt›r›lan iflçinin çal›flarak kazanm›fl oldu¤u çal›fl-

ma bedelini zaman›nda ve adaletli flekilde vermesidir. Lakin iflçiye zama-

n›nda kazanm›fl oldu¤u ücreti verilmemesinde veya alamamas›nda aile-

sine ve etraf›ndakilere her zaman güven kaybettirir. Bu ücrettin geç ver-

mesinden kaynaklan›r. ‹flçinin ifle ve iflverene karfl› özgüvencide azal›r.

‹flçi her zaman kazanaca¤› bedeli zaman›nda alarak standart hayat›n›

idame ettirebilmelidir. Bu olay ben ve ben gibi maafll› çal›flan bütün iflçi

kesimini ilgilendirir.  ‹flçiler olarak daima çal›flarak kazanm›fl oldu¤umuz

ücretleri  zaman›nda ve yaflam standartlar›nda almal›y›z. 
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AADD    SSOOYYAADD ::MMUUHHAAMMMMEEDD  EEKK‹‹NNCC‹‹
fifiUUBBEE        ::BBAATTMMAANN  
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::TTÜÜPPRRAAfifi  BBAATTMMAANN  RRAAFF‹‹NNEERR‹‹SS‹‹

Önemli gördü¤üm toplu ifl sözleflmesi Madde:3.Bu madde Petrol-‹fl sen-

dikas›n›n “Yararlanma” maddesidir.Madde aynen afla¤›da yaz›ld›¤› gibidir.

Madde 3. Yararlanma :

1. ‹flbu Sözleflmeden kapsam içi iflçilerden Petrol-‹fl üyesi olanlar ya-

rarlan›r.

2. Toplu ‹fl Sözleflmesinin imzalanmas› tarihinde Sendikaya üye olan-

lar yürürlük tarihinden,imza tarihinden üye olanlar ise üyeliklerinin Sen-

dikaca iflverene bildirildi¤i tarihten itibaren yararlan›rlar.

3. Üye olmayanlar›n Toplu ‹fl Sözleflmesinden yararlanmalar› hakk›n-

da Yasa hükümleri uygulan›r.

B)Yararlanman›n Sona Ermesi:

Yararlanman›n sona ermesi bak›m›ndan Yasa hükümleri uygulan›r.

C)‹flbu Toplu ‹fl Sözleflmesinden ;

1. Ekli kapsam d›fl› listesinde belirtilen personel,

2. Nitelikleri bak›m›ndan en çok 30 iflgünü süren süreksiz ifllerde ça-

l›flanlar,

3. Deneme süresi içerisinde bulunanlar,

4. Mevsimlik ve geçici iflçiler,

5. Stajyer talebeler,

6. Müteahhit iflçileri,yararlanamazlar.

AÇIKLAMA :

Toplu ifl sözleflmesi,iflçi sendikas› ile iflveren aras›nda,ifl sözleflmesi-

nin yap›lmas›,içeri¤i ve sona ermesi ile ilgili hükümleri düzenlemek için

yap›lan,taraflar›n karfl›l›kl› hak ve borçlar›n›,toplu ifl sözleflmesinin uygu-

lanmas› ve denetimi ile ilgili uyuflmazl›klar›n çözüm yollar›na iliflkin hü-
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kümleri de içerebilen yaz›l› bir sözleflmedir.Daha aç›k söylenebilecek

olursa iflçiyi iflveren karfl› koruyan bir z›rh ve kalkand›r da denebilir.Gü-

nümüz flartlar›nda iflverenlerin iflçiye,emektarlara karfl› tak›nd›¤› vur-

dumduymaz ve umursamaz tutum bunun en aç›k ve net göstergesi-

dir.Haks›z yere iflten ç›karmalar,eme¤inin tam karfl›l›¤›n› vermeme,iflin

niteli¤ine göre sa¤l›k sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›,iflyerinde sakatlanma-

lar vb. daha bir çok sorunun önüne geçmek için sendikalar ve toplu ifl

sözleflmesi  iflçinin bir nevi avukat› ve koruyucusu hükmündedir.Bu ne-

denle bana göre bir sözleflmenin bu maddesi  iflçi için olmazsa olmaz bir

önem sahiptir.

Önemli gördü¤üm toplu ifl sözleflmesi Madde:3.Bu madde Petrol-‹fl

sendikas›n›n “Çal›flma”maddesidir.Madde aynen afla¤›da yaz›ld›¤› gibidir.

Normal Çal›flma Süresi :

Normal çal›flma süresi günde 8,haftada 40 saattir.

Günlük iflbafl›,ö¤le dinlenmesi ve ifl bitifli saatleri iflbu madde hüküm-

lerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iflçilerin göre-

bilece¤i bir yere as›l›r.‹flbu cetvelde ifl icab› yap›lmas› gereken zaruri de-

¤ifliklikler de en az 3 gün önceden ayn› flekilde ilan edilir.

‹flbu  cetvel’lerin düzenlenmesi ve de¤ifltirilmesinde sendika temsilci-

leri de haz›r bulunur.

Gece Çal›flma Süresi :  Sabah saat 06.00’dan akflam saat 20.00’ye ka-

dar geçen süredeki çal›flmalar gündüz,akflam saat 20.01’den  06.00’ya

kadar geçen süredeki çal›flmalar gece çal›flmalar›d›r.

Çal›flma  Aralar› :

‹flin ortalama bir zaman›nda en az 1 saatlik ö¤le dinlenmesi verilir.Bu

dinlenme süresi günlük normal çal›flma süresi d›fl›nda say›l›r.‹flçiler bu

süreyi iflyeri içinde ya da d›fl›nda geçirmekte serbesttir.

Ara dinlenmesi ve çay verilmesi uygulamas›, imkan olan yerlerde iflçi-
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nin fiilen çal›flt›¤› ifl alan›nda yap›l›r.

Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m sa-

at ara dinlenmesi verilir.

Vardiya de¤iflimlerinde iflçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada çal›fl-

t›r›lamaz.

Gece ve gündüz vardiya usulü çal›flan ifllerde vardiyalar,haftada bir

de¤ifltirilmek suretiyle s›raya konur.Ancak, üçlü vardiyada gece vardiya-

s›nda çal›flan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›fl›nda so-

kulamaz.

‹kili vardiyada çal›flanlar›n vardiyalar› iflçi say›s›n›n elverdi¤i ölçüde

de¤ifltirilerek s›raya konur.

Vardiya cetvelleri iflveren taraf›ndan en çok 15 haftada bir düzenlenir.

Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler :

‹flyerinde ya da d›fl›nda iflverenin emrinde geçen süreler fiilen çal›fl-

masa dahi çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

‹flçiler, normal çal›flma saatleri d›fl›nda iflyeri haricindeki bir yerden

veya evlerinden ifle geri  ça¤r›ld›klar›nda çal›flma süresi 4 saatten daha

az olsa dahi en az 4 saat fazla çal›flma yapm›fl olarak kabul edilir ve nor-

mal ücreti % 100 zaml› ödenir.‹flçiye her an ifle ça¤r›lmas› muhtemel ol-

du¤u ve bu sebeple belirli bir yerde beklemesi bildirildi¤i takdirde,iflve-

renin emrinde geçen iflbu bekleme süresi de çal›flma saatlerinden say›-

l›r.‹flbu beklemem bildirisi yaz›l› olarak verilir.

‹fl günlerinde iflçiler normal günlük çal›flma süresinden  az da olsa

tam günlük  normal çal›flma süresi kadar çal›flm›fl say›l›rlar.

Sosyal Sigortalar Kurumuna muayene edilmek amac›yla yap›lan vizi-

teye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.‹flçiye istirahat verilme-

mesi durumunda iflbafl› ka¤›d›na muayene saatini yazd›rmas› flart›yla vi-

ziteye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

‹flçilerin daval›,davac› veya tan›k olarak mahkemelerde geçirdikleri

sürelerde,tevsik edilmek flart›yla çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.
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4857 say›l› Yasan›n 63. Maddesinin (4) bendinde öngörülen Yönetmelik

hükümleri sakl›d›r.

AÇIKLAMA : Günümüzde pek çok iflyerinde,fazla çal›flma zorunlu bir

uygulama olarak dayat›lmakta ve iflçilerin onay› al›nmadan fazladan ve

komik bir ücret karfl›l›¤›nda mesaiye b›rak›lmaktad›rlar.Oysa yasaya gö-

re fazla çal›flma yap›lmas› için iflçilerin onay›n›n al›nmas› flartt›r.Örne¤in

haftal›k çal›flma süresi 45 saat olmas›na ra¤men patronlar çal›flma saat-

lerini istedikleri gibi uzatabiliyorlar.4857 say›l› ifl yasas›n›n 63. Maddesi-

ne göre haftal›k çal›flma süresi 45 saattir.Veya hafta içi 8 saat ve cumar-

tesi günü yar›m gün çal›fl›larak ya da hafta içi dokuz saat çal›fl›larak 45

saati tamamlamak mümkündür.‹flçinin ifl yerinde bofla geçirdi¤i süre ne-

deniyle (elektri¤in kesilmesi,veya çal›fl›lan iflin durumuna göre cihazlar›n

ar›zalanmas›) gibi durumlarda ifl saati uzat›lamaz.‹flçinin iflveren taraf›n-

dan çal›flmak üzere baflka bir yere gönderilmesiyle yolda geçen za-

man,patronun ofisinde as›l ifli yapmaks›z›n geçirdi¤i süre yada çocuk em-

ziren bir kad›n iflçinin çocu¤una süt vermek için geçirdi¤i süre günlük ça-

l›flma süresine dahildir.Bunun yan› s›ra hiçbir iflçi molas›z çal›flt›rala-

maz.4 saate kadar olan çal›flmada 15 dk,4 saatten fazla ve 7,5 saatten az

çal›flmalarda 30 dk,7,5 saatten fazla süren çal›flmalarda ise 1 saat ara

dinlenme molas› verilmesi zorunludur.Öte yandan fazla çal›flma haftal›k

45 saati geçemez demifltik yukar›da.45 saati geçen durumlar mesai kap-

sam›na girer ki buda günümüzde zorunlu mesai diye bilinir.Asl›nda zo-

runlu mesai diye bir fley yoktur.Fazla mesai demek daha do¤ru olur.Bun-

dada iflçinin onay› al›nmadan zorlama yap›lamaz.Buda y›ll›k olarak 270

saati geçemez yasaya göre.Bugünkü mevcut durumda iflçi s›n›f›n›n ör-

gütsüzlü¤ü ve mevcut iktidarlar›n sermayeden yana olmas› iflçiyi tek ba-

fl›na güçsüz k›l›yor.Buda gösteriyor ki bir hakk›n yasalar düzeyinde olma-

s› tek bafl›na yeterli de¤ildir.Biz iflçiler olarak mücadele etmedi¤imiz sü-

rece yasalar›n kendili¤inden bir hükmü yoktur.E¤er bugün 8 saat çal›-
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fl›p,8 saat uyuyp ve kalan sekiz saati gönlümüzün istedi¤i flekilde geçiri-

yorsak bu 125 y›l öncesinde verilmifl olan bir mücadelenin sonucunda el-

de edilmifl olan bir hakt›r.‹flçi s›n›f› bugüne kadar kazand›¤› bütün hakla-

r›n› patronlara ve mevcut iktidarlara karfl› verdi¤i çetin,zorlu mücadele-

ler karfl›s›nda elde etmifltir.Örgütlenip mücadeleye giriflmedi¤imiz süre-

ce hiçbir hak kendili¤inden verilmez.Bunun günümüzde en bilinen örne-

¤i 1 May›s Emek ve Dayan›flma Günü’nün resmi tatil olarak al›nmas›d›r. 

Önemli gördü¤üm toplu ifl sözleflmesi Madde:3. Bu madde Petrol-‹fl

sendikas›n›n“Suçsuz Ç›karmalar”maddesidir.Madde aynen afla¤›da ya-

z›ld›¤› gibidir.

Madde 11 Suçsuz Ç›karmalar :

A)

1. Toplu ‹flten Ç›karma  ve ‹fl Güvencesi :

Bu konuda yürülükteki mevzuat hükümleri uygulan›r.

Münferit Suçsuz Ç›karma:

‹fl Yasas›na göre iflten ç›karma: ‹flveren ‹fl Yasas› hükümlerine göre

akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›karmadan evvel bu sözleflmede kabul edilen

ihbar önellerini ve k›dem tazminat›n› ödemekle mükelleftir.Ancak, bu

husus düflük ücretle iflçi istihdam›n› hedef tutmayacakt›r.

Hastal›k Sebebi ile Suçsuz Ç›karma:Hastal›k ya da kaza sebebi ile

meydana gelen ifl göremezlik hallerinde SSK taraf›ndan tedaviye tabi tu-

tuldu¤u sürenin sonundan itibaren iflverenin iflçinin hizmet akdini fesih

hakk› do¤ar.Bu f›kraya göre yap›lan fesihlerde iflçiye ihbar önelleri hariç

hak kazanm›fl oldu¤u k›dem tazminat› ödenir.

‹hbar Önelleri:

Suçsuz Ç›karmalarda:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta
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3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta

5 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r.‹hbar süreleri içinde iflçiye her gün

2’fler saat ifl arama izni verilmesi mecburidir.‹flçinin talebi halinde ifl ara-

ma izinleri toplu olarak verilir.01.07.2011 tarihinden sonra ifle girenlere

yasadaki ihbar süreleri uygulan›r.

AÇIKLAMA: Günümüzde iflyerlerinde güvencesiz ve örgütsüz çal›fl›lan

iflçiler iflyerlerinde çok kolay bir flekilde iflten ç›kar›labiliyor.Sendikal›

olarak çal›flan iflçiler d›fl›nda di¤er küçük veya büyük iflyerlerinde iflçiler

çok rahat harcanabiliyor ve sorgusuz sualsiz iflten at›labiliyor.Bunun ya-

n›nda sigorta primleri ödenmiyor,ödense bile verilen ücret üzerinden de-

¤ilde düflük ücretle yat›r›l›yor.‹flçi yap›lan haks›zl›k karfl›s›nda çaresiz tek

bafl›na iflverene karfl› direnemiyor.Yaflad›¤› ma¤duriyet bir tarafa diret-

mesi halinde iflten at›lmakla tehdit ediliyor.Hiçbir güvencesi ve deste¤i

olmayan yüzbinlerce iflçi ve emekçi ayn› durumla karfl› karfl›ya.Bunun

önüne geçmek için sendikalaflmak çok büyük önem arzediyor.Çok örne-

¤i vard›r.‹flyerinde geçirdi¤i kaza sonucu sakatlan›p iflten at›lan,ekono-

mik nedenler sebep gösterilip iflten ç›kar›lan,en ufak bir hatada bile ifl

akdi feshedilen gibi bir çok örnek s›ralayabiliriz.
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AADD  SSOOYYAADD ::  MMUURRAATT  YYIILLDDIIRRIICCII
fifiUUBBEE ::  KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

4- MADDE 23 : NORMAL ÇALIfiMA

Ülkemiz de yasal olarak haftal›k çal›flma saati 45 saat olarak dayat›l›-

yor. Bunun yan› s›ra esnek çal›flma saatleri biz iflçi s›n›f›n› her geçen gün

daha fazla y›pratmakta, bizleri sosyal hayattan soyutlamakta ve toplum-

sal sorunlardan uzaklaflt›rarak mücadele alan›ndan d›fllamaktad›r. Ça-

l›flma saatlerimizin uzun oluflundan dolay› ailelerimizle vakit geçireme-

mekte, iletiflim kuramamaktay›z. Hatta çocuklar›m›z yüzlerini göreme-

den ve onlar› sevemeden gözümüzün görmedi¤i bir ölçüde büyüyüp git-

mektedir. Bu ise aile içi iletiflimsizli¤i yaratmakta ve giderek toplumsal

yozlaflmay› beraberinde getirmektedir.

Çal›flma saatlerinin uzun oluflu iflsizlik oluflunu her geçen gün artt›r-

makta, bununla birlikte toplumlar ve s›n›flar aras› iletiflim ve uyuflmaz-

l›klar oluflmakta ve hatta çat›flmalar meydana gelmektedir.

‹flçi s›n›f› olarak hayat› sadece fabrika köflelerinde de¤il, ailemizle bir-

likte sosyal alanda da yer edinmek ve toplumsal sorunlardan uzaklaflma-

dan örgütlü bir yap›da mücadele vermek, hayat›n her alan›nda üretim

iliflkilerine katk›da bulunmak istiyoruz.

Bütün bu flartlar›n sa¤lanmas› içinde haftal›k çal›flma saati 30 saat ol-

mal› diyoruz.

5- MADDE 58 : MAZERET ‹Z‹NLER‹

Çal›flma saatlerinin uzunlu¤u ve vardiyal› çal›flmalar›m›zdan dolay›,

hafta tatili haricimizde özel ifllerimize vakit ay›ramamaktay›z. Devlet da-

iresinde bir iflim iz olsa hafta sonu veya mesai saati d›fl› oldu¤u için iflle-
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rimizi halledememekteyiz.   Hafta tatilinde ad› üstünde bir haftan›n ver-

mifl oldu¤u yorgunluk ve y›pranmadan dolay› bir sonra ki haftaya dinlefl-

mifl bir flekilde bafllayabilmek için sadece dinlenerek geçiriyoruz.

Hayat sadece 8 saat ifle gidip gelmekten ailemizle vakit geçirmekten

ibaret de¤il. Dostlar›m›z›n yak›nlar›m›z›n özel günlerinde, s›k›nt›l› anla-

r›nda yan›nda olmak da yaflam›n bir parças›d›r. Çal›flma saatleri ve flart-

lar› bu gibi durumlar için elveriflli olmad›¤›ndan dolay› ay›n bir veya bir-

kaç günü özel mazeret izinlerimizin olmas› bu gibi durumlarda çok ya-

rarl› oluyor.

6- MADDE 57 : YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N

‹flçiler ifle giriflinden bir y›l sonra ücretli y›ll›k izne ç›kmaya hak kaza-

n›rlar. Bir y›l› doldurduktan sonra iflçiler bir y›l›n vermifl oldu¤u zihinsel

bedensel yorgunluk sonras›nda sözleflmede belirtilen 18 günlük ücretli

izine ç›karlar.

Bu süre içerisinde iflçi bulundu¤u ifl ortam›ndan k›sa süreli de olsa

uzaklaflarak kendine dinlenme zaman› bulur. Y›ll›k ücretli izinler olmasa

sürekli ifl ortam›nda bulunmadan dolay› huzursuzluklar, s›k›nt›lar ve bu-

nunla birlikte özellikle psikolojik s›k›nt›lar bafl göstermeye bafllar. 

‹flçilerinde üretim mekanizmalar›ndan uzaklafl›p kendine dinlenme ve

tatil yapma imkân› ay›rmas› gerekir. Bu süreç içinde kendini dinlendire-

rek hem sosyal anlamda hem de izin dönüflü ifline daha fazla yo¤unlafl-

mas›na ve daha iyi üretim iliflkilerinde bulunmas›n› sa¤lar.
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AADD  SSOOYYAADD :: HHÜÜSSEEYY‹‹NN  ÖÖZZTTÜÜRRKK                                                  
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi

1.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDES‹ NO:MADDE:61 ‹fi SA⁄LI⁄I VE

GÜVENL‹⁄‹

Çal›flm›fl oldu¤umuz ifl kolu bak›m›ndan s›tratejik ve ayn› zamanda

tehlikesi yüksek bir ortamda çal›flmaktay›z(yang›n, zehirli gaz v.b.) çal›fl-

m›fl oldu¤›umuz ifl yerinde yöneticiler bu tür durumlar›n yaflanmamas›

için gerekli önlemleri almaya çal›flmaktad›rlar.fakat bu önlemler bu tür

tehlike durumlar›n›n hiç yaflanm›yaca¤› anlam›na gelmez

Ani tehlike durumlar›n›n yaflanmas› ihtimalini göz önünde bulundu-

rarak ifl veren ifl yerlerinde uzman doktor,ambulans ve her vardiyede

olacak flekilde sa¤l›k memuru bulundurmal›d›rlar.Çal›flm›fl oldu¤umuz

yerde istemesekte zehirli gazlara maruz kalmaktay›z onun için ifl veren

hersene enaz bi kere olmak flart›yla bütün çal›flanlar›na check-up yapt›r-

mal›d›r,çünkü erken teflhis önemlidir.

2.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDES‹ NO:MADDE: 23 NORMAL ÇALIfiMA

‹nsanlar yaflamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek kendisi en

önemlisi ailesini geçindire bilmek için görevlidirler bunuda sa¤layabil-

mek için gerek bedenen gerek zihinen çal›flmal›d›rlar.Ayn› zamanda ken-

dilerini çal›flmaya haz›r tutmak ,ailesiyle ve dostlar›yla vakit geçir-

mek,sosyal faaliyetlerini yerine getirmelidirler onun içnde bir zamana ih-

tiyaçlar› vard›r.

Bir insan›n günlük uyku saati yaklafl›k 8 saattir 8 saatinide ifl yerinde

geçirdi¤i düflünüldü¤ünde biraz önce bahsetti¤imiz faaliyetlerini yapabil-

mesi için 8 saat kalmaktad›r.Bu sürede bir insan›n gün içinde faaliyetle-
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rini yerine getire bilmek için yeterli olacakt›r. Çal›flma süresi ne kadar

uzarsa çal›flanlar istirahatlerinden ve di¤er faaliyetlerinden ferakat et-

mek zorundad›rlar bu durum aile ve ifl ortam›nda belli bafll› sorunlar›da

beraberinde getirme riski tafl›r.             

3.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDES‹ NO:MADDE:35 VARD‹YA VE BA-

KIM P‹R‹M‹

Çal›flm›fl oldu¤umuz ifl kolu bak›m›ndan iflin devaml›l›¤› esast›r onun

için 3’lü vardiya sistemiyle çal›flmaktay›z.Fakat 3’lü vardiya sisteminde

çal›flanlar›n üzerinde bedenen ve zihinsel olarak bir tak›m zorluklar› var-

d›r.Örne¤in ço¤u ifl kolu ve memuriyette insanlar gece uyur bizler ise ge-

ce ifle gider gündüz uyumak  zorunday›zd›r,bu durumda beraberinde bel-

li rahats›zl›klar› getirir(metabolizma ve uyku bozuklu¤u gibi).

Onun için bu çal›flma sisteminin bir bedeli olmal›d›r çünkü çal›flanlar

y›pranmaktad›rlar bu bedel  manevi anlamda olmasada maddi anlamda

olmal›d›r y›pranma pirimi ad› alt›nda vardiya pirimi almak hakk›m›zd›r

Bak›mda çal›flan arkadafllar›m›z ise iflin nerede ve nas›l oldu¤una

bakmadan(enstrumanc›,mekanikçi, borucu gibi) olas›  sorunun  gide-

rilmesi  için  hemen  sorunun  oldu¤u yere  giderler ve orada o ekip-

man›n preblemini  gidere bilmek için bazen ifl kazas›  bazende zehirli

gaza marus kalma riskleri vard›r onun için onlar›nda bak›m pirimi al-

mak haklar›d›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::EEMMRRAAHH  BBAAfifiDDAALL
fifiUUBBEE ::KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::TTÜÜPPRRAAfifi

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:Madde 13. Ölüm ve Maluliyet Ayr›l-

mas› veya ‹fl Kazas› ya da Meslek Hastal›¤› Hallerinde Tazminat:

‹fl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünü,

SSK’n›n sigortal› ad›na sa¤l›k hizmeti sat›n ald›¤› kurum ve kurulufllar-

dan al›nan ve SSK’ ca onaylanan sa¤l›k raporu ile tevsik etmek kayd› ile

%10’dan az kaybetmifl olanlara, iflbu kaybedilen her bir %1 birimi için, ifl-

verence bir defaya mahsus olmak üzere 30 TL ödenir. ‹fl bu yard›m 140

TL’den afla¤› olamaz. 

‹fl kazas› yada meslek hastal›¤› sonucu, Sosyal Sigortalar Kurumunca

çal›flamaz raporu verilenler ile, çal›flma gücünü en az 2/3 yitirdi¤i SSK’

ca tespit edilenlere 6 ayl›k ücreti tutar›nda, herhangi bir sebeple 506 sa-

y›l› Sosyal Sigortalar Kanunu uyar›nca malul say›lanlara ise 4 ayl›k ücre-

ti tutar›nda maluliyet yard›m› yap›l›r. Bu yard›m sözleflmede belirtilen di-

¤er hiçbir hakka karfl›l›k mahsup edilemez. Herhangi bir sebeple iflçinin

mahkemelere müracaat ederek dava açmas› ve kazanmas› durumunda

ödenecek tazminattan daha önce ödenmifl tutarlar mahsup edilir. 

Aç›klama: Bu maddeyi önemsiyorum çünkü: Fabrikada bafl›m›zdan

gecen kazalar ve hatta çal›flt›¤›m›z riskli yerlerdeki meslek hastal›klar›-

na yakaland›¤›m›zda bizim için en iyi flekilde bizi koruyan bir maddedir.

Bu madde kapsam›nda bizi asl›nda çokta memnun eden bir karfl›l›k ala-

m›yoruz. Senelerimizi verdi¤imiz hatta gerekti¤inde evimizin yolunu ut-

tu¤umuz zamanlar bile oldu¤unu düflünürsek ödenen miktarlar çok ta

yüksek say›lmaz.   Bir iflçi 25 – 30 senesini ifl yerine ad›yor. Ailesinden da-

ha fazla gördü¤ü ifl yerinde kaza geçire biliyor kaza geçirmese bile çal›fl-

t›¤› yerdeki kimya salar olsun kötü kokular ve bunun gibi bir suru fleyler-

le meslek hastal›klar›na kap›l›p el den ayaktan beklide ileride baflka bir
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ifl yerinde çal›flamayacak durumda kalma olas›l›¤›m›z bile var. Bu mad-

de asl›nda bizim için çok önemli bir maddedir.

Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 11. Suçsuz Ç›karmalar: A)

1. Toplu iflten Ç›karma ve ifl Güvencesi:

Bu konuda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulan›r.

2.Münferit Suçsuz Ç›karma:

a)‹fl Yasas›na Göre ‹flten Ç›karma:

‹flveren ‹fl Yasas› hükümlerine göre akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›kar-

madan evvel bu sözleflmede kabul edilen ihbar önellerini ve k›dem taz-

minat›n› ödemekle mükelleftir. Ancak, bu husus düflük ücretle iflçi istih-

dam›n› hedef tutmayacakt›r.

b)  Hastal›k Sebebine ‹le Suçsuz Ç›karma:

Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen ifl göremezlik hallerin-

de SSK taraf›ndan tedaviye tabi tutuldu¤u sürenin sonundan itibaren ifl-

verenin iflçinin hizmet akdini fesih hakk› do¤ar. Bu f›kraya göre yap›lan

fesihlerde iflçiye ihbar önelleri hariç hak kazanm›fl oldu¤u k›dem tazmi-

nat› ödenir.

B) ‹hbar Önelleri:

Suçsuz Ç›karmalarda:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta,

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta,

3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta,

5 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta, 

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r. ‹hbar süreleri içinde iflçiye her gün

2’fler saat ifl arama izni verilmesi mecburidir. ‹flçinin talebi halinde ifl

arama izinleri toplu olarak verilir. 01.07.2011 tarihinden sonra ifle giren-

lere yasadaki ihbar süreleri uygulan›r.
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C)K›dem Tazminatlar›:

‹fl yasas›nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslarda ödenecek k›-

dem tazminat› gün say›lar›:  1 y›ldan 3 y›la kadar k›demi olanlara 35 gün, 

3 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 50 gün, 

10 y›ldan 15 y›la kadar k›demi olanlara 65 gün, 

15 y›ldan yukar› k›demi olanlara 72 gündür 

01.01.1987 tarihinden sonra ifle girenlere yasa hükmü uygulan›r.

Aç›klama: Bu maddeyi önemsiyorum çünkü: Günümüzde çal›flt›r›lan

iflçilerin hiçbir hakk›n› almadan sebepsiz yere iflten at›lmalar› engelleyen

bir madde. Ülkemizde tafleron ve geçici iflçi ad›yla çal›flt›r›lan bir sürü in-

san var bunlar yerli yersiz iflten ç›kartmalarla karfl› karfl›ya çal›flan iflçi-

ler var. Bu insanlar her gün evden ifle ç›kt›klar›nda iflten ç›kart›lacak m›-

y›z kayg›s› yafl›yorlar. Bu kifliler iflten ç›kart›ld›klar› zaman tazminat bile

alam›yorlar. Bu maddenin benim için önemi ise K›dem tazminat›n› ve ih-

bar tazminat›n› ödemeden iflçi at›lmas›n› engelleyen bir madde olmas›-

d›r.

Önemli gördü¤üm T‹S Madde No:Madde 61. ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i:

1.‹flveren, ‹fl Yasas›nda belirtilen ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili mevzua-

ta aynen uymay› kabul eder.  2.‹flveren Rafineride doktor bulunmad›¤› za-

manlarda ani hastal›k, sakatlanma ve iflçilerin doktor tavsiyesine uyarak

yap›lacak pansuman ve i¤nelerini yapmak üzere ya bir hemflire veya bir

sa¤l›k memuru istihdam etmeyi kabul eder.  3.‹flveren  Rafinelerde acil

hallerde hasta ve yaral›lar› hastaneye nakletmek üzere iflyerinde daimi

ambulans bulundurur.  4.‹flçiler y›lda bir kere genel sa¤l›k kontrolünden

(chek-up) geçirilir.  5.Rafinerilerde bulunan doktorlardan bir tanesinin

dahiliye mütehass›s› olmas› için iflveren gerekli hassasiyeti gösterir.

Aç›klama: Bu maddeyi önemsiyorum çünkü: ‹flçiler verilen emniyet ve

güvenlik elbiselerini kullanmal›d›r. ‹fl kazalar›n› minimuma indirmek

kullan›lan önleyicilerle olur. Fabrikalarda bulundurulan doktorlar ve acil

bölümleri bizim için en iyi flekilde gelifltirilmifltir. Allah korusun bafl›m›-
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za kötü bir kaza geldi¤inde veya do¤al afetlerde gelebilecek durumlarda

ambulans olmas› çok önemlidir. Senelik olarak yap›lan rutin kontroller

bizim sa¤l›¤›m›z için önemlidir.
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AADD  SSOOYYAADD :: GGÖÖKKSSEELL  SSEERRPPEENN  
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA  
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No 28.( K›dem ):  Bir iflçinin ifle baflla-

d›¤› tarihten itibaren hizmet akdinin devam›nca geçen süre iflçinin k›de-

midir. ‹flyerinin kuruluflu esnas›nda TPAO’ dan Kellog Of Panama fiirke-

tinden ve ‹PRAfi Tevsi Grup Müdürlü¤ü Badger ‹nflaat kadrolar›ndan nak-

len iflyerine intikal eden iflçilerin, k›dem tazminat› almam›fl olmalar› kay-

d›yla k›dem süreleri hesab›nda yasal hükümler göz önüne al›n›r. ‹flçilerin

k›demleri ayn› iflverenin bir veya de¤iflik iflyerlerinde çal›flt›klar› süreler

göz önüne al›narak hesaplan›r.

1. Aç›klama:  Bizim çeflitli sebeplerle iflyerinden ayr›l›rken iflveren ta-

raf›ndan ifl kanunu gere¤ince bizlere vermifl oldu¤u bir tazminat fleklidir.

Kendi iste¤imizle iflten ayr›lmam›z durumunda k›dem tazminat› hakk›m›-

z› kaybetmifl bulunuruz.Örgütlenme süreci ve iflyeri sözleflmemizde kay-

betmeyece¤imiz haklardan ve önemli maddelerden  diyebilirim.

2.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No 37. ( ‹kramiye ): Sendika üyesi iflçi-

lere her sözleflme y›l›nda toplam 120 günlük ç›plak ücretleri tutar›nda ik-

ramiye verilir. Bu ikramiyeler eflit taksitler halinde her y›l›n Mart, Hazi-

ran, Eylül ve Aral›k ay› maafllar›yla birlikte ödenir. ‹flbu ikramiyeler ifle

yeni girenlere ve iflten ayr›lanlara çal›flt›klar› sürelere göre orant›l› ola-

rak ödenir.

2. Aç›klama:  ‹flçilere iflyerinde çal›flt›klar› maafllar› harici, kazançtan

da¤›t›lan, iyi çal›flt›klar› için,  ifllerini daha iyi sahiplenme ve bu iflyerinde-

ki imkanlar› baflka yerde aramamak için her ay yada y›l içinde belli ayla-

ra bölünen teflvik araçlar›ndan biridir. Toplu sözleflmemizde dört eflit fle-
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kilde verilen ikramiyemizi ne olursa olsun maafllar›m›za eflit aylar flek-

linde böldürmememiz laz›m. Örnek temsil eden di¤er flirketlerde ilk y›l-

larda iyi gibi görünse de ilerleyen zamanda saat ücreti yüksek diye iflve-

ren bunu karfl›m›za dezavantaj olarak sunuyor. Toplu sözleflmede de dü-

flük zam teklifleri ile saat ücretlerinin zaman içinde eridi¤ini görüyo-

ruz.Y›llar önce verilen ikramiye gibi temettü hakk›m›z› nas›l kaybettiysek

bu hakk›m›za sahip ç›k›p mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz.

3.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No 58. ( Özel Mazeret ‹zinleri ): 

A)

1. Evlenme halinde 6 iflgünü.

2. Anne veya baban›n, kar› veya kocan›n, kardefl veya çocuklar›n›n ölü-

mü halinde 5 iflgünü, kay›npeder veya kay›nvalidenin ölümü halinde ise 3

iflgünü,

3.Eflinin do¤um yapmas› halinde 3 iflgünü,

4.Kad›n iflçinin do¤um yapmas› halinde, ifl Yasas› hükümleri çerçeve-

sinde do¤umdan önce 8 hafta ve do¤umdan sonra 8 hafta olmak üzere 16

hafta .(Ço¤ul gebelikte toplam 18 hafta)  iste¤i halinde kad›n iflçiye 16

haftal›k sürenin tamamlanmas›ndan sonra  (ço¤ul gebelikte 18 hafta) 6

aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesab›n-

da dikkate al›nmaz.

5.‹flçinin ikamet etti¤i yada kendisinin veya eflinin mülkiyetinde olan

gayri menkullerin yang›n, sel, zelzele ve di¤er do¤al felaketlere u¤ra-

d›¤› hallerde hasar›n derecesine göre 5 ile 10 iflgünü ücretli mazeret

izni verilir.
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B)  ‹flçilerin amirlerine 3 gün evvelinden yaz›l› müracaatlar› üzerine

ayda bir günü geçmemek kayd› ile 1 y›lda en fazla 8 ifl günü ücretli ma-

zeret izni verilir.  Acil hallerde, 1 gün önceden mazeret bildirerek bu izin

kullan›l›r. Bu izinlerin y›ll›k ücretli izinle içiçe girmemesi esast›r.

C)  Hasta ve cenaze refakatçilerine gidip gelme süresi kadar ücretli

mazeret izni verilir.

D)  (A) Maddesinde yer alan mazeret izinlerinin, mazeretin oluflmas›n›

takiben 15 gün kullan›lmas› esast›r.

3. Aç›klama: Hepimizin bir ailesi ve özel hayat› var. Yar›nlar da biz-

leri nelerin bekledi¤ini bilmiyoruz. ‹yi yada kötü ne olur kimse bilmiyor.

Yukar›daki maddeler hemen hemen tüm iflçi demiyorum, dünyadaki in-

san olarak yaflayan ve çal›flan hemen hemen herkesin bafl›na gelebilecek

olaylard›r.Bu yüzden bu haklar›n de¤erini iyi bilmek gerekir.
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AADD  SSOOYYAADD ::  KKEERREEMM  BBUULLUUTT
fifiUUBBEE ::  KKIIRRIIKKKKAALLEE  
‹‹fifi  YYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

Önemli gördü¤üm Toplu ‹fl Sözleflmesi madde:11 Suçsuz ç›karmalar.

Aç›klama: Bir iflçi iflyerinde çal›fl›rken iflten ç›kar›lma korkusu yafla-

mayacak. ‹flyerinde herhangi bir sebeple toplu iflten ç›kar›lma olmaya-

cak. ‹flçi o iflyerinde hastal›k, ifl kazas› sonucu belli bir süre sonra sa¤l›-

¤›na kavufltuktan sonra ifline tekrar dönebilmeli. Sonuçta o iflçi ifle girer-

ken sa¤l›kl› ve sa¤lamd›, bunlar unutulmamal›. ‹flçi o iflyerinde ald›¤› be-

lirli bir ücretle hayat koflullar›n› ve standard›n› ona göre ayarlam›fl. Gü-

zel bir hayat sürerken iflten ç›kar›ld›ktan sonra o standard› bir daha bu-

lamama korkusu ile psikolojisi bozulacak depresyona girecektir. Hayat›

ailesi ve kendisine zehir olacak. Belki de bir aile yok olacak.(günümüzde

böyle fleyler yaflad›k)Bunlar›n olmamas› için benim vazgeçilmez gördü-

¤üm 1.madde: Suçsuz ç›karmalar olmayacak.

Burada da sendikaya büyük ifl düflüyor. ‹flçisine sahip ç›kacak. O iflçi-

lerde her zaman her yerde sendikalar›na sahip ç›kacaklar.

Önemli gördü¤üm Toplu ‹fl Sözleflmesi madde:28 K›dem.

Aç›klama: Bir iflçinin ifle girdi¤i andan itibaren hizmet akdinin deva-

m›nca geçen süre iflçinin k›demidir. K›deme kimse dokunamaz. Bir iflçi

bir ifl yerinden herhangi bir sebeple kendi r›zas› ile iflten ayr›lmak zorun-

da kalsa bile iflveren bir y›l› doldurmad›n diye iflçiye k›demini vermemez-

lik yapamaz. Çünkü o iflçi k›demi ifle ilk girdi¤i günden itibaren hak ka-

zanm›flt›r.

Benim vazgeçilmez gördü¤üm 2. Madde iflçinin ilk günden itibaren

emeklili¤e kadar hak kazand›¤› Anas›n›n ak sütü gibi helal olan k›deme
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kimse dokunamaz.

K›dem iflçinin güvencesi, birikimi ve yat›r›m›d›r. Bir iflçi emekli olana

kadar hayat flartlar› ile mücadele edip bir ev alamaz. Fakat hak etti¤i k›-

demi ile bir ev alabilir. Çocuklar›na bir miras b›rakabilir. Bu da seneleri-

ni çal›flarak harcayan o iflçinin en do¤al hakk›d›r.

Önemli gördü¤üm Toplu ‹fl Sözleflmesi madde:59 Özel Mazeret ‹zinleri

Aç›klama: Özel mazeret izinleri evlenme, ölüm, do¤um, do¤al afetler

ve bunlar›n d›fl›nda senede 8 ifl günü olan ücretli mazeret izinlerine do-

kunamazlar. ‹flçinin sendika sayesinde önceden hak kazand›¤› bu mad-

deyi ifl veren toplu ifl sözleflmesinde kald›rmak ya da say›s›n› düflürmek

için gündeme getirmemesi gerekir.

Bir iflçinin hafta içi çal›flt›¤›n› düflünürsek bu günler içerisinde özel bir

durumu oldu¤unda özel mazeret izni yok ise ne yapar. Rapor ald›¤› za-

man s›k›nt› oluyor, ifle gelmese s›k›nt› oluyor onun için vazgeçilmez gör-

dü¤üm 3. Madde özel mazeret izinleridir. ‹flçini en do¤al haklar›ndan bir

tanesidir.
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AADD  SSOOYYAADD ::  ÖÖMMEERR  HHAANNSSUU
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: PPEETTKK‹‹MM

1. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: 15 KADRO VE ÜCRET SKALASI

Kadrosuz iflçi çal›flt›r›lamaz. Petkim 2006 öncesi ifle giriflliler için

“Kapsam ‹çi Personel Kadro Unvan Gruplar› Da¤›l›m Tablosu” (EK:3/A)

ile buna göre düzenlenen “Kapsam ‹çi Personel Ücret Skalas›” (EK:3/B)

bu sözleflme ekindedir.

Yeni yap›lan “‹fl De¤erlendirme” çal›flmas› 2006 ve sonras› girifller için

uygulanacak olup, yap›lan ifl de¤erlendirmesine göre “Kapsam ‹çi Perso-

nel Kadro Unvan Gruplar› Da¤›l›m Tablosu” (EK:4/A) ile buna göre düzen-

lenen “Kapsam ‹çi Personel Ücret Skalas›” (EK:4/B) bu sözleflmenin

ekindedir.

1. Aç›klama

Biz iflçiler haftan›n belirli günlerinde belirli saatlerde emekleri-

mizi, bilgimizi ve zaman›m›z› iflverenlere kiral›yor ve bunun karfl›l›¤›nda

ald›¤›m›z ücretle hayatlar›m›z› idame ettirmeye, hayatta kalmaya çal›fl›-

yoruz. K›saca para kazanmak için çal›fl›yoruz. Do¤al olarak da bu kaza-

naca¤›m›z para da birinci önceli¤imiz olmakta. 

Emeklerimiz karfl›l›¤›nda ald›¤›m›z maafllar›m›z hem yeterli hem

de adil olmak zorunda. Özellikle biz ifl hayat›na yeni at›lm›fl iflçiler için bu

iki maddenin (yeterli ve adil) karfl›lanmas› o iflyerinde adil bir ücret poli-

tikas› veya göstergesi olmas›na ba¤l›d›r. Özellikle sendikas›z ço¤u iflye-

rinde, ayn› ifli yapan iflçiler aras›nda (k›dem den ötürü)2 ila 3 kat maafl

fark› bulunmaktad›r. Bu çok adaletsiz bir durumdur. Örne¤in ayn› ifli ya-

pan, ayn› koflullar alt›nda çal›flan 3 y›ll›k iflçi ile 26 y›ll›k baflka bir iflçi ara-

s›nda maafl uçurumu olmamal› sadece k›dem fark› olmal›d›r. Adil olma

bunu gerektirir. ‹flyerimde 2 sene öncesine kadar bu adaletsizli¤i düzel-
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tici bir ücret skalas› yoktu. 1 y›ll›k iflçiyle 20+ y›ll›k ayn› ifli yapan iflçi ara-

s›nda 2 kat› geçen bir ücret fark› vard›. Sendikam›z›n büyük u¤rafllar› so-

nucunda ç›kar›lan “Kapsam ‹çi Personel Ücret Skalas›” ile bu fark önem-

li ölçüde kapanm›flt›r. Bu çal›flma sayesinde art›k hem yeni ifle bafllaya-

cak olan iflçi kardefllerimiz daha yüksek bir ücretle ifle bafllamakta hem

de 5 boyunca iyilefltirme ücreti alarak maafllar› daha yüksek ve adil bir

noktaya gelebilmekte, eflitsizlik ve belirsizlik durumlar› nispeten ortadan

kalkmaktad›r.

2. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: 33 NORMAL ÇALIfiMA

A) Normal Çal›flma Süreleri:

Normal çal›flma süreleri günde 8, haftada 40 saattir. Ancak, üçlü var-

diya ile çal›flan personel halen uygulanan ortalama 42 saatlik vardiya sis-

temine göre çal›flmalar›na devam edeceklerdir.

Gündüz çal›flan personelin günde 8, haftada 40 saat üzerinde yapt›¤›

çal›flmalar için ayr›ca fazla mesai ücreti ödenir.

Üçlü vardiya ile çal›flan personel vardiya sistemi gere¤ince normal ça-

l›flan personele göre, haftada ortalama 2 saat fazla çal›flaca¤›ndan bu ça-

l›flmalar›na karfl›l›k kendilerine ücretlerine ilaveten ayda 3 yevmiye öde-

necektir. Bu yevmiyenin tediyesine bir aydan fazla sürmeyen ücretli izin

ve geçici ifl göremezlik hallerinde devam edilecektir. Bu ödemeye Toplu

‹fl Sözleflmesinin fazla çal›flma ücreti ile ilgili yaz›l› fazla çal›flma ücreti

dahildir.

‹flveren, kapsama dahil iflyerlerinde bütün iflçilerin ifle bafllama, ifli b›-

rakma ve ö¤len dinlenmesi saatlerini bir cetvel halinde düzenleyerek ifl-

çilerin görebilece¤i yere asar.

‹flveren, iflyeri ilan tahtalar›nda ilan etmek suretiyle ifle bafllama, bitir-

me ve dinlenme zamanlar›n› de¤ifltirebilir.

Normal çal›flmas›na gelen iflçi (vardiyal›, gündüzcü) ayn› takvim günü

içinde vardiya de¤ifltirmek amac›yla geri çevrilemez. Vardiyal› iflçilerin
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vardiya de¤ifliklikleri vardiya bitiminde yap›l›r.

Normal çal›flma an›nda iflveren veya vekilince çal›flanlara ifl da¤›t›m›

münavebeli ve eflit olacakt›r.

‹kili vardiya ile çal›flan iflçilerin akdi ve hafta tatili günleri 3 ayda bir

de¤ifltirilir.

Radyasyonla ilgili ifllerde çal›flanlara mevzuat hükümleri uygulan›r.

B) Gece Çal›flma Süresi:

Sabah saat 06:01’ den akflam saat 20:00’ ye kadar geçen çal›flmalar

gündüz, akflam saat 20:01’ den sabah saat 06:00’ ya kadar geçen sürede-

ki çal›flmalar gece çal›flmalar›d›r.

C) Çal›flma Aralar›:

1- ‹flin ortalama bir zaman›nda vardiyas›z iflçilere ö¤le dinlenmesi ve-

rilir. Bu dinlenme süresi günlük normal çal›flma süresi d›fl›nda say›l›r. ‹fl-

çiler bu süreyi iflyeri içinde ya da d›fll›nda geçirmekte serbesttir.

2- Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenmesi verilir.

D) Zorunlu Çal›flma:

Vardiya de¤iflmelerinde bir iflçinin zorunlu nedenler haricinde 16 saat

geçmedikçe ikinci vardiyada çal›flt›r›lmamas› esast›r.

1- Do¤um, ölüm, do¤al afet izinlerinin ve istirahat bildirimlerinin bi-

rinci günlerinde iflçi 8 saat ara ile vardiyaya ça¤r›labilir.

Zorunlu neden kabul edilmeyen haller, asgari 24 saat önceden talep

edilen ücretli, ücretsiz mazeret izinleri, y›ll›k izinler ve evlenme izinleri

ile (1.) fl›ktaki durumlar›n ikinci günleridir.

2- Gece ve gündüz vardiya usulü çal›flan ifllerde gece vardiyalar› haf-

tada bir de¤ifltirilmek üzere düzenlenir.

E) Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler:

1- ‹flyerinde ya da d›fl›nda iflverenin emrinde geçen süreler fiilen ça-

l›flt›r›lmasa dahi çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.
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2- Gerek iflgünlerinde ve gerek tatil günlerinde iflçiler normal günlük

çal›flma süresinden az da çal›flt›r›lm›fl olsalar ki durum mücbir sebepler-

le dahi olsa iflçi bu günlerde tam günlük normal çal›flma süresi kadar ça-

l›flt›r›lm›fl say›l›r.

3- Sosyal Güvenlik Kurumunca muayene edilmek amac›yla viziteye ç›-

k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

4- ‹flçilerin, iflveren taraf›ndan iflyerlerinden baflka bir yerde çal›flt›r›l-

mak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler çal›fl›lm›fl olarak

kabul edilir.

5- Emzikli kad›n iflçilerin çocuklar›na süt vermek için geçirdikleri sü-

reler çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

6- ‹flçiye her an ifle ça¤r›lmas› muhtemel oldu¤u ve bu sebeple belirli

bir yerde beklemesi bildirildi¤i takdirde, iflverenin emrinde geçen ifl bu

bekleme süresi de çal›flma saatlerinden say›l›r. ‹fl bu bekleme bildirisi

yaz›l› olarak yap›l›r. 

7- Vardiya araçlar›nda istifade nedeniyle günlük normal çal›flma süre-

sinden daha az çal›flt›r›lmak suretiyle çal›flma süreleri ifl verence kesilen

iflçilerin bu çal›flmalar› normal çal›flma süresi olarak kabul edilir.

8- Y›lda üç günü geçmemek ve belgelemek kayd›yla mahkemede ge-

çen süreler çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir. 

9- 4857 say›l› kanunun 63. madde 4. bendinde öngörülen yönetmelik

hükümleri sakl›d›r. 

2.Aç›klama

Emeklerimiz karfl›l›¤›nda ald›¤›m›z ücretler d›fl›nda çal›flma saatleri-

miz ve koflullar›m›zda çok önemlidir. Hafta da çok uzun saatler (70-80

saat gibi) çal›flsak ve bunun karfl›l›¤›nda asgari ücretin 10 kat› kadar ma-

afl alsak bile mutlu ve huzurlu olamay›z. Çünkü bütün hayat›m›z iflyeri-

miz ve evimiz aras›nda geçecek, ailemize ve kendimize ay›racak vaktimiz

olmayacak, adeta birer robota dönüflece¤iz. ‹nsanca yaflamak için çal›fl-
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ma saatlerini belirleyen sözleflmemizin bu 33. Maddesi benim için çok

önemlidir.

Her fley haftal›k çal›flma süresini belirlemekle bitmiyor tabi ki. Hafta

tatillerimiz, zorunlu çal›flmalar›m›z (mesailer), ara dinlenmelerimiz,

hastal›k ve vardiya, çal›flma sistemimizde ki de¤iflikliklerinde adil ve ye-

terli olmas› zorunludur. 

3. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: 72-‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹

A) ‹flveren ifl kanunun ifl sa¤l›¤› ve hükümleri gere¤i ç›kar›lan mevzua-

ta aynen uymay› kabul eder. Taraflar ifl emniyet kurallar›na uyarlar. 

B) ‹flveren, Alia¤a’da 4 doktor istihdam eder. 

C) Revir personeli vardiya halinde çal›fl›r. Her vardiyada ehliyetli bir

sa¤l›k memuru bulundurulur.

D) Acil hallerde hasta ve yaral›lar› tafl›mak üzere 3 adet ambülans bu-

lundurulur.

E) ‹flçilerin tümü her 6 ayda bir genel sa¤l›k muayenesinden geçirilir.

Periyodik muayenelerin s›ras› ve yap›lmas›ndan ifl yeri ünite amirleri ve

Revir Bafltabipli¤i mesuldürler. Muayenelerin sonucunda hastan›n SGK

sa¤l›k tesislerin yat›r›lmas› halinde durum ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri-

yel ‹liflkiler Müdürlü¤üne bildirilir ve sendikaya bilgi verilir. 

F) ‹flveren yeterli say›da yatak kapasiteli bir revir kurmay› kabul eder.

G) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda kurulda görevli sendika temsilci-

sinin getirece¤i sorunlar ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunda gündeme al›-

narak görüflülür ve kurul kararlar›n›n süratle yerine getirilmesinde ifl ye-

ri en üst düzey yetkilisi azami dikkati gösterir.

H) ‹flveren sendika ile birlikte tespit edece¤i bir heyet tüm üretim üni-

telerinin ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i yönünde araflt›rmas›n› yapt›r›r. Bu arafl-

t›rma heyetine taraf sendikada iki gözlemci davet edilir. Araflt›rma sonu-

cunda haz›rlanacak raporun bir nüshas› sendikaya verilir. Araflt›rmay› ifl-

veren finanse eder. 
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‹) Her vardiyada bir teknik emniyet görevlisi bulundurulur. 

J) Fabrikalarda, ifl flartlar› ile ilgili olarak ilgili kurumlarca araflt›rma

yap›lmas› sa¤lan›r ve araflt›rma sonucuna göre al›nmas› gereken tedbir-

ler iflverence al›n›r. Araflt›rma raporunun birer nüshas› ilgili temsilcilik-

lerine verilir. 

K) ‹flveren; Destek, ilgi ve otoritesini ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunun

kararlar›n› yerine getirebilmesi yönünde kullan›r. 

L) Vardiyalarda SGK hastanesine sevk gerekti¤i hallerde vizite kâ¤›d›

verilmesi sa¤lan›r. 

M) Soyunma yerleri, dolaplar›, dufl, tuvalet ve yemekhaneler ‹fl Kanu-

na tabi ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i mevzuat›na uygun hale getirilir. 

N) Sa¤l›k hizmetlerinde kompleksler aras› imkânlar nezdinde eflitlik

sa¤lan›r. 

O) ‹flveren ve iflçiler çevre kirlenmesini önleyici tedbirler al›r ve uygu-

larlar. 

3.Aç›klama

Her ne kadar iyi maafl ve yasalar›n alt›nda çal›flma saatleri ile çal›flsak

dahi kendimizi güvenli hissetmez isek o iflyerinde huzurlu bir çal›flmadan

söz edemeyiz. Özellikle petrokimyada di¤er sektörlere göre çal›flma flartla-

r› a¤›r ve tehlikeler çok fazlad›r. ‹flverenin sa¤l›m›z› ve güvenli¤imizi sa¤la-

y›c› önlemler almas› ve bu konularda çal›flmalar yapmas› zaruridir.

Öncelikle iflyerimizde mutlaka sendikam›z›n da söz sahibi oldu¤u bir

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu olmal› ve bu kurulun iflleyifli iflçiler lehine

düzenlenmelidir.  ‹flçilerin sa¤l›k ihtiyaçlar›na yetecek donan›mda bir re-

vir ve sa¤l›k araçlar› bulundurulmas› ve bunun teminat alt›na al›nmas› ifl

sa¤l›m›z aç›s›nda çok önemlidir. Çal›flma saatlerimizde sa¤l›k sorunlar›-

m›za ‹flyeri Revirinin yeterli gelmedi¤i durumdalar da SGK veya özel sa¤-

l›k kurumlar›ndan da sa¤l›k hizmeti alabilmeli ve bunun için iflverenin

her türlü kolayl›¤› göstermesi zaruridir. 

Özel e¤itim görmüfl teknik emniyet uzmanlar› da özellikle petrokimya
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sektöründe önem arz etmektedir. Çok yüksek bas›nç, çok çeflitli ve zehir-

leyici gazlar ve kimyasallar›n bulundu¤u iflyerimizde yeterli bilgi ve dona-

n›ma sahip bir teknik emniyet çal›flan› zaruridir. Soyunma yerlerimiz,

dufl, tuvalet ve dolaplar›m›z ile yemek yedi¤imiz yerlerin temizlik ve stan-

dartlar› da kanun ve mevzuatlara uygun olmas› gereklidir. 



242

AADD  SSOOYYAADD :: OOSSMMAANN  fifiAAHH‹‹NN  
fifiUUBBEE ::  KKIIRRIIKKKKAALLEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::TTÜÜPPRRAAfifi

MADDE NO  : 24 FAZLA ÇALIfiMA

AÇIKLAMA   : Geliflmekte olan ülkelerde çal›flma saatlerinin 8 saatten

6 saate düflürülmesi mücadelesi verilirken fazla ücret karfl›l›¤› mesai ad›

alt›nda 16 saat çal›fl›p sosyal yaflama aileye ayr›lmas› gereken zaman›n

ifl yerine ayr›lmas› çal›flanlarda psikolojik bask›ya strese fiziki yetersizli-

¤e sebep olmaktad›r. Bunun için insanca yaflam koflulunu olufltura bile-

cek bir ücret al›p sosyal yaflam›n›n insanca sürdüre bilece¤i için fazla ça-

l›flman›n gereksizli¤i yaratm›fl oldu¤u tahribat ortadad›r. Günümüz ko-

flullar›nda teknolojinin de geliflmesiyle sermaye ulafl›labilirli¤i kendi le-

hine çevirerek çal›flanlar›n 24 saat haz›r k›ta olmas›n› arzu ediyor. Buda

çal›flanlar üzerindeki bask›y› art›r›yor. Bizde geliflmifl ülkelerdeki gibi ça-

l›flanlar›n belirli sürelerde çal›fl›p serbest zamanlar›n› istedikleri gibi

kullana bilme olana¤› yaratmak için gerekli mücadeleyi küresel emek

örgütleri ile ortak karar alarak dayan›flma sergileyerek vermeliyiz.

MADDE NO  : 20 GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹LER

AÇIKLAMA    : Ulusal yada uluslar aras› sermaye düflük ifl gücü yarat-

mak için, emekçilerin farkl› isimler ad› alt›nda istihdam ediyor örne-

¤in(tafleron, müteahhit, sözleflmeli, geçici, iflçi) gibi yasal bir tak›m yap-

t›r›mlar olmas›na ra¤men yasal boflluklardan yararlan›larak bu çal›flan-

lar üzerinde kurals›z sömürü düzenlerini uygulamaya sokuyorlar. Çal›fl-

ma süresi ücretler ve sosyal haklar kontrolsüz, bu çal›flanlar örgütlen-

melerine sermaye cephesinden olumlu bak›lm›yor. Hal böyle olunca, is-

tedikleri gibi çal›flt›r›yorlar. Ya da ifl akitlerini fesih ediyorlar. Örne¤in ça-
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l›flanlar›n % 6 ‘ s› sendikal›, bunlar›n % 4 ü toplu ifl sözleflmesinden ya-

rarlan›rken % 2 si tafleron, geçici ve bunlar gibi isimleri ad› alt›nda örgüt-

lendikleri için toplu ifl sözleflme hakk›ndan yararlanamamaktad›rlar. Kü-

resel sermaye ve örgütleri kendi ç›karlar› do¤rultusunda sömürü düzeni

kurmak için nas›l ki örgütleniyorlar, iflçi s›n›f›n›n bireyleri de bu bilinçle

örgütlenerek, onlar›n sömürü düzenini y›kmal›d›rlar. E¤er bu olmazsa

köle düzeni devam edecektir. Bu ba¤lamda demokratik kitle örgütlerine

görev düflüyor. Kanun yap›c›lar üzerinde gerekli bask›y› oluflturup, bu ka-

nunun daha insanc›l biçimde düzenlenmesi sa¤lanmal›d›r.

MADDE NO  : 21 ‹HALEL‹ ‹fiLERDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER

AÇIKLAMA    : Çal›flma yaflam›nda tafleronlu¤un temel hedefi  ucuz ifl

gücüdür. Ucuz ifl gücü üzerinden sermayeye rekabet avantaj› olarak kul-

lan›l›r. ‹fl gücü ucuzlarken sendika ve toplu pazarl›k gibi eme¤in kaza-

n›mlar› ellerinden al›n›r, güvencesizlik yarat›larak iflsizlik tehdidi ile bu

haklar için mücadele hakk› bile engellenir. Tafleron alt›nda çal›flt›r›lan

iflçilerin ait oldu¤u  s›n›fa yabanc›laflmas›, hayat pahal›l›¤› karfl›s›nda ka-

r›n toklu¤una bile yetmeyecek ücretleri ile patrona ve patronun da patro-

nuna biat edecek noktaya gelmeleri sa¤lan›r. Emekçi halk s›n›flar›na yö-

nelik sald›r›n›n giderek otoriterlersen iktidar eliyle art›r›ld›¤› bu süreçte

emek cephesinden verilen cevap ise muhalefet olmakt›r. Çal›flma yafla-

m›nda tafleronluk 4857 say›l› ifl kanunda alt iflveren olarak tan›mlanm›fl-

t›r. Türkiye de yaflam›m›za girmesi 1938 lere uzansa da a¤›rl›kl› olarak

eme¤in üzerindeki etkisini egemen sermaye s›n›f› ve temsilcisi iktidarlar

elindeki de¤erini 1980 lerden itibaren hissettirmeye bafllar. Bilinen bir

gerçek flu ki, ithalata dayal› sanayi birikim modeli ile Türkiye istihdam ya-

ratmamaktad›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::HHAARRUUNN  DD‹‹LLEEKKÇÇ‹‹
fifiUUBBEE :: KKIIRRIIKKKKAALLEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi

MADDE: 23 Normal çal›flma  A)Normal çal›flma süreleri

1. Normal çal›flma süresi günde 8,haftada 40 saatir

AÇIKLAMA:  Belli bir üçret karfl›l›g› çal›flan bir iflçinin elbetteki tüm

özlük haklar› cok önemlidir ve gelifltirmek için cabalamak gerekir ama

çal›flma saatleri bu özlük  haklar›n›n en önemlisdir çünkü iflçi ald›g› üç-

retin kar›fl›g›nda kaç saat çal›flmas› gerektigini bunun haftada kaç saat

oldugu cok önemlidir.çal›flma saatlerini cok yada az olmas› bir çal›flan›n

hayat›n› tamamen etkileyen en önemli unsurdur.sosyal hayata kat›lmas›

; daha fazla yorulmas› veyahutda dinlenmesi tamamen çal›flma saatleri

ile dogru orant›l›d›r. Sözleflmeler de kesinlikle taviz verilmemesi ve ge-

lifltirilmesi için mücadele edilmesi gereken en önemli maddelerden dir.

Çal›flma saatleri artt›kça yapt›g›m›z ifl üçretli kölelige bile dönüflebilir.

MADDE:29 Normal Ücret a): normal ücret (sosyal yard›m, ikra-

miyeler, fazla çal›flmave tatil ücretleri, pirimler gibi ek ödemeler d›fl›n-

daki) akde konu esas ücretidir.

AÇIKLAMA: Elbette iflçi köle degildir iflçi ile köle aras›nda bi cok fark

vard›r ama en keskin ve en vazgeçilmez olan ücretlerdir. Para yaflam›n

amac› olmamal›d›r; lakin hayat› idame için, kapital sistemin bize dayatt›-

g› ihtiyaçlar için, paraya ihtiyac›m›z vard›r ve çal›flmam›z›n ana temeli pa-

rad›r. Sözleflme kitapc›g›ndaki hiç bi madde den vaz geçilmez hepsi cok

önemlidir para olmadan sözleflme olmaz.

MADDE: 61 ‹flci sa¤l›¤› ve güvenli¤i a) ‹flveren,ifl yasas›nda belirtilen ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuata aynen uymay› kabul eder.

AÇIKLAMA: Belirli bir üçret karfl›l›g› çal›flt›g›m›z ifl yerlerimizde ölmek

, yaralanmak yada kal›c› bir hastal›ga yakalanmak bizim kaderimiz olma-

mal› ifl veren daha az kaza olmas› için cok fazla mesai harcamal›.Çal›fl-
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ma flartlar›n› ve çal›flma sahalar›n› daha güvenli yerler haline getirmeli.

‹fl yasas›ndaki ifl sagl›g› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuat asl›nda tatmin

edici derece iyi bir durumda fakat ülkemizin kronik sorunu yasalar uy-

gulamada her zaman s›k›nt› yafl›yoruz iflte tam bu durumda sendika-

m›z denetleyici ve uygulamada ki eksikleri geren iflçiye gerek ifl vere-

ne bildiren ve takipcisi olan taraf olmal›d›r. Evimize tek parca ve sag-

l›kl› gidemedikden sonra ald›g›m›z paran›n, iznin ,çal›flma saatinin hiç

bir ehemmiyeti yoktur.
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AADD  SSOOYYAADD ::  MMuurraatt  YYIILLDDIIRRIICCII
fifiUUBBEE ::  KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

1. MADDE 23 : NORMAL ÇALIfiMA

Ülkemiz de yasal olarak haftal›k çal›flma saati 45 saat olarak dayat›l›-

yor. Bunun yan› s›ra esnek çal›flma saatleri biz iflçi s›n›f›n› her geçen gün

daha fazla y›pratmakta, bizleri sosyal hayattan soyutlamakta ve toplum-

sal sorunlardan uzaklaflt›rarak mücadele alan›ndan d›fllamaktad›r. Ça-

l›flma saatlerimizin uzun oluflundan dolay› ailelerimizle vakit geçireme-

mekte, iletiflim kuramamaktay›z. Hatta çocuklar›m›z yüzlerini göreme-

den ve onlar› sevemeden gözümüzün görmedi¤i bir ölçüde büyüyüp git-

mektedir. Bu ise aile içi iletiflimsizli¤i yaratmakta ve giderek toplumsal

yozlaflmay› beraberinde getirmektedir.

Çal›flma saatlerinin uzun oluflu iflsizlik oluflunu her geçen gün artt›r-

makta, bununla birlikte toplumlar ve s›n›flar aras› iletiflim ve uyuflmaz-

l›klar oluflmakta ve hatta çat›flmalar meydana gelmektedir.

‹flçi s›n›f› olarak hayat› sadece fabrika köflelerinde de¤il, ailemizle bir-

likte sosyal alanda da yer edinmek ve toplumsal sorunlardan uzaklaflma-

dan örgütlü bir yap›da mücadele vermek, hayat›n her alan›nda üretim

iliflkilerine katk›da bulunmak istiyoruz.

Bütün bu flartlar›n sa¤lanmas› içinde haftal›k çal›flma saati 30 saat ol-

mal› diyoruz.

2. MADDE 58 : MAZERET ‹Z‹NLER‹

Çal›flma saatlerinin uzunlu¤u ve vardiyal› çal›flmalar›m›zdan dolay›,

hafta tatili haricimizde özel ifllerimize vakit ay›ramamaktay›z. Devlet da-

iresinde bir iflim iz olsa hafta sonu veya mesai saati d›fl› oldu¤u için iflle-
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rimizi halledememekteyiz.   Hafta tatilinde ad› üstünde bir haftan›n ver-

mifl oldu¤u yorgunluk ve y›pranmadan dolay› bir sonra ki haftaya dinlefl-

mifl bir flekilde bafllayabilmek için sadece dinlenerek geçiriyoruz.

Hayat sadece 8 saat ifle gidip gelmekten ailemizle vakit geçirmekten

ibaret de¤il. Dostlar›m›z›n yak›nlar›m›z›n özel günlerinde, s›k›nt›l› anla-

r›nda yan›nda olmak da yaflam›n bir parças›d›r. Çal›flma saatleri ve flart-

lar› bu gibi durumlar için elveriflli olmad›¤›ndan dolay› ay›n bir veya bir-

kaç günü özel mazeret izinlerimizin olmas› bu gibi durumlarda çok ya-

rarl› oluyor.

3. MADDE 57 : YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N

‹flçiler ifle giriflinden bir y›l sonra ücretli y›ll›k izne ç›kmaya hak kaza-

n›rlar. Bir y›l› doldurduktan sonra iflçiler bir y›l›n vermifl oldu¤u zihinsel

bedensel yorgunluk sonras›nda sözleflmede belirtilen 18 günlük ücretli

izine ç›karlar.

Bu süre içerisinde iflçi bulundu¤u ifl ortam›ndan k›sa süreli de olsa

uzaklaflarak kendine dinlenme zaman› bulur. Y›ll›k ücretli izinler olmasa

sürekli ifl ortam›nda bulunmadan dolay› huzursuzluklar, s›k›nt›lar ve bu-

nunla birlikte özellikle psikolojik s›k›nt›lar bafl göstermeye bafllar. 

‹flçilerinde üretim mekanizmalar›ndan uzaklafl›p kendine dinlenme ve

tatil yapma imkân› ay›rmas› gerekir. Bu süreç içinde kendini dinlendire-

rek hem sosyal anlamda hem de izin dönüflü ifline daha fazla yo¤unlafl-

mas›na ve daha iyi üretim iliflkilerinde bulunmas›n› sa¤lar.
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AADD  SSOOYYAADD ::HHAAKKAANN  ÇÇEELL‹‹KK
fifiUUBBEE ::  KKIIRRIIKKKKAALLEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

MADDE11: SUÇSUZ ÇIKARTMALAR :

Bir ifl yerinde suçsuz ç›kartma hangi hallerde olur  yüz k›zart›c› bir suç

ifllemifl ise  ifl verenin insifiyatinde olur  ç›kartma yapabilir  sendika bur-

da devreye girse bile zor bir ihtimal  tam terside normal çal›flan bir insan

suçsuz yere ç›kart›l›r ise sendika burtda tam kadro devreye girer ve arafl-

t›rmaya ve iflvereni sorgulamaya bafllar e¤er ortada yoksa Bir fley müca-

dele edilmeye bafllan›r oda olmaz ise olay hukuki yollarla çözülür.

MADDE43:‹LK ‹fiE G‹R‹fi:

‹lk ifle girifl çok önemlidir iflverenle iflçi aras›nda bir sözleflme gerçek-

leflir ve iflçi memmun ise ifli kabul eder kabul ettikten sonra iflveren söz-

leflmenin d›fl›nda kendi menfatini düflünerek sözleflmeye uymaz ise iflçi

burda madur bir durumda kal›r oyüzden en önemli nokta burda iflçinin ifl-

yerindeki sendikaya hemen üye olmas› gerekir ve hakk›n› sendika temcile-

ri taraf›ndan kazanabilmeli ücret konusunda 2 y›lda bir olan sözleflmeye

her yeni iflçininde haklar› göz önünde bulundurularak devam etmeli..

MADDE61:‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹:

Bir iflyerinde herfleyin bafl›nda ifliçinin sa¤l›¤› çok önemlidir verimli bir

ifl ve düzenli bir çal›flma yapabilmek için iflçinin herzaman sa¤l›kl› ve gü-

venirli olarak çal›flm›fl olmas› gerkmektedir bu konuda iflveren iflçisine

çal›flt›¤› ortama göre sa¤l›k güvenli¤ini koruma alt›na alcak materyalleri

bulundurmak zorundad›r ve bu kanunende geçerli bir konudur çok

önemlidir o yüzden ba¤l› bulundu¤umuz iflyerlerinde sa¤l›¤›m›z için

gerkli olan materyalleri bulundurmak kullanmak zorunday›z.
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AADD  SSOOYYAADD ::  EEMMRRAAHH  MMAASSAATTLLII
fifiUUBBEE :: AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

1. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 23. Normal Çal›flma:

(A) bendi:

A) Normal Çal›flma Süresi: Normal çal›flma süresi günde 8, haftada

40 saattir.

• 4857 say›l› ifl kanunu yasas›na göre haftal›k çal›flma süresi 45 saa-

tir. Yasa ile iflyerlerinin özellikleri esas al›narak çal›flma süresinin esnek

bir biçimde uygulanabilmesine olanak sa¤lanm›flt›r ( Al›nt› ).

Durum böyleyken haftal›k 40 saat çal›fl›lmas›n› öngören madde sendika-

m›z  taraf›ndan kazan›lan en büyük zaferlerden biridir. ‹flveren taraf›ndan

her sözleflmede al›nmak istenen bu hak, maddi konulardan daha fazla

önem arz etmektedir. Türkiyedeki hiçbir ifl yerinde bu düzenleme mevcut

de¤ildir. ‹flveren için en büyük kay›plardan biri olarak görünen haftal›k ça-

l›flma süresi biz iflçiler için ne yaz›k ki haketti¤i önemi görmüyor. Sözleflme

süreçlerindeki maddi beklentilerin daha üst seviyelerde olmas›, sendika yö-

neticilerinin ve bilinçli emekçilerin iflini zorlaflt›rd›¤› gibi, iflveren taraf›n›n-

da umudunu besler niteliktedir. ‹flverenin kurnaz oyunlar›n› farketmekteyiz.

‹flyerimizdeki son sözleflmede 23. Madde'nin A) bendi'nin 1. f›kras›'ndaki

Normal Çal›flma Süresi Günde 8, Haftada 40 saattir, ibaresindeki Günde 8

saat kelimesini kald›r›lmas›n› 40 saat'in sabit kalmas›n› teklif etmifltir. Bu

sayede esnek çal›flma sistemini getirmek istiyor. Buda 24 saat çal›fl ertesi

gün tatil yap,16 saat çal›fl ertesi gün tekrar 16 saat çal›fl gibi iflçiyi y›prata-

cak ifl ve sosyal hayat›n› olumsuz yönde etkileyecek KÖLE mant›¤›n› devre-

ye sokacakt›r ki nitekim sendika yöneticilerimiz bu oyuna gelmemifltir.
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2. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 58. Özel Mazeret ‹zinle-

ri: (B) bendi:

B)  ‹flçilerin amirlerine 3 gün evvelinden yaz›l› müracatlar› üzerine ay-

da bir günü geçmemek kayd› ile 1 y›lda en fazla 8 iflgünü ücretli mazeret

izni verilir. Acil hallerde, 1 gün önceden mazeret bildirilerek bu izin kul-

lan›l›r. Bu izinlerin y›ll›k ücretli izinle içiçe girmemesi esast›r.

• Petrol ‹fl'e ba¤l› 2 iflyeri d›fl›nda hiçbir iflyerinde bu uygulama

mevcut de¤ildir. Sendikam›z›n ald›¤› en önemli ve etkileyici haklardan bi-

risidir Mazeret ‹zinleri. ‹flveren taraf›ndan önemi büyüktür ki iflçiyi sömü-

remedi¤i 8 günü geri almak için sürekli giriflimlerde bulunmaktad›r. Ni-

tekim 2007 sözleflmesinde 10 gün olan mazeret izinleri 2 günlük bir kay-

ba u¤rat›lm›flt›r. Dönemin sendika yönetimi bu kayb›n aç›klamas›n› hala

yapam›yor. Peki sadece o dönemdeki sendika yönetimindemidir hata?

Sözleflme sürecinde iflçi ne kadar duyarl› davranm›flt›r, ifl veren için ne

kadar tehdit unsuru olmufltur oda ayr› bir tart›flma konusudur. Çünkü

hepimizin bildi¤i gibi bu haklar bize verilmemifltir, Dönemin bilinçli, du-

yarl› emekçileri, sermayenin iflçilerin köle oldu¤u ideolojisini yürttü¤ü bir

dönemde, fedakarl›klar, kay›plar vererek alm›fllard›r bu haklar›. Böylesi-

ne güçlü bir temelden gelen bizler, nedense hak alman›n, kazanman›n

zor ama kaybetmenin çok kolay hale geldi¤i bir dönem yaflamaktay›z.

Böylesi bir dönemde, Neden, niçin sorular›n› sormak neden kimsenin ak-

l›na gelmez? Ne yaz›kki bilinçsiz kesimimizin bak›fl aç›s› sendika yöneti-

minide herzaman zor duruma düflürmüfltür. Bu bak›fl aç›s› sadece mad-

diyata dayal› oldu¤u için, nas›l olsa daha 8 gün var mant›¤›yla 2 günlük

izin kayb›n› hafife alm›fllard›r. ‹flveren taraf›ndan bu 2 gün asla küçüm-

senmemifl hatta zafer olarak görülmüfltür. Ülkemizdeki emekçi kesimi-

nin emek sarfetti¤i neredeyse hiçbir iflletmede olmayan bir hakk›n bu ka-

dar kolay bir flekilde kaybedilmesi ve vurdumduymaz tav›r al›nmas› bizim

için utanç kayna¤›d›r.



251

3. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 35. Vardiya ve Bak›m Pi-

rimi: (A) Bendi:

A) ‹flyerinde 3 vardiya halinde çal›flan iflçiler ( Vardiyada çal›flt›klar› süre-

ce ) vardiyada çal›flt›klar› günlere ait ç›plak ücretleri % 30 zaml› ödenir.

• Vardiyal› çal›flma sistemi ne yaz›k ki nerdeyse dünyan›n her yerin-

de mevcut bir sistemdir. Üretimin süreklili¤ini isteyen sermaye kesimi,

bu u¤urda iflçi kesimini 24 saat çal›flt›rmak istemektedir. ‹flkanunu gere-

¤i bunu baflaramasada, sistem bu kezde 3 lü vardiya ad› alt›nda insanla-

r›n sosyal ve piskolojik yaflam›n› olumsuz yönde etkilemeyi baflarm›flt›r.

Bunu engellemek yok saymak yada de¤ifltirmek ne yaz›kki art›k imkan-

s›zd›r. Hayat›m›z› sürdürebilmemiz için çal›flmak zorunday›z. Buda bizim

seçim yapma flans›m›z› elimizden alan bir durum. Sendikam›z›n en de-

¤erli, iflçiyi motive edicek en önemli maddelerinden biride Vardiya ve Ba-

k›m Primi uygulamas›d›r. Bu sayede emeklerimizin karfl›l›¤›n› azda olsa

alabilmekteyiz. 3 lü vardiya sisteminde çal›flt›¤›m›z süre içerisinde yev-

miyemizi % 30 zaml› alabiliyoruz. Maddi kazançtan çok manevi olarakta

sa¤lad›¤› destek inkar edilemez. Eme¤imizin karfl›l›¤›n› bir nebzede olsa

iflverenden alabiliyoruz düflüncesi biz iflçi s›n›f›n› mutlu eden detaylardan

birisi.
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AADD  SSOOYYAADD ::EEMM‹‹NN  ÖÖZZDDAAMMAARR
fifiUUBBEE ::  AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

1.Madde 23.Normal Çal›flma Süresi ;Normal çal›flma süresi günde 8 ,

haftada 40 saattir.

1.Aç›klama;Hali haz›rda ülkemizde yasal düzenlemeler gere¤i haftal›k

çal›flma 45 saattir. ‹fl bu toplu ifl sözleflmesi ile Tüprafl iflçisinin haftal›k

çal›flma süresinin günde 8 saat ve haftada 40 saat ile belirlenmesi hem

çal›flan iflçilerin insani flekilde hafta tatili yapabilmesini hem de ifl yerin-

de daha fazla istihdam sa¤lanmas›n› güvence alt›na almaktad›r.

2.Madde 33.Hastal›k Ücretleri ;A) Kaza veya hastal›k dolay›s›yla ifl-

çinin geçici ifl görmezli¤i halinde, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenek

verilmeyen ilk iki istirahat günü için iflveren iflçiye normal ücretini tam

olarak öder.

B) Kaza veya hastal›k dolay›s›yla iflçinin geçici ifl görmezli¤i halinde,

Sosyal Sigortalar Kurumunca verilecek istirahat günleri için kurumca

ödenen ifl görmezlik ödene¤i ile iflçinin normal ücreti aras›ndaki fark ve

kurumca hiçbir ödeme yap›lmamas› halinde normal ücreti iflveren tara-

f›ndan tam olarak ödenir.Sigortadan yap›lacak hastal›k ücretleri tahsila-

t› ifl verenin mutemet olarak SSK’dan tahsil yapabilmesi halinde flirket

taraf›ndan yap›lacakt›r.‹fl bu ödeme kurumca yap›lan tedavi süresince

devam eder.‹flçi istirahat belgesini 5 gün içerisinde ifl yerine getirecek-

tir.‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›ndan ifl görmezlik hallerinde ilk dört

ayl›k süre için ifl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana geldi¤inin tes-

pit edildi¤i gündeki tüm ödemelerin ödenmesine devam olunur.

2.Aç›klama ;Genel olarak aç›k sahada ve ekip olarak çal›flt›¤›m›z ifl ye-
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rimizde ifl ve iflçi güvenli¤i kurallar› uygulanmaktad›r. Buna ra¤men do-

¤al afet, kaza, ifl kazas›, hastal›k veya meslek hastal›klar›na maruz kal-

ma halinde iflçinin bireysel\ailevi ekonomik, sosyal, psikolojik durumu-

nun koruma alt›na al›nmas› ve çal›flt›¤› sahada ki ekip arkadafllar›yla

olan uyumunun devam›n›n sa¤lanmas› için söz konusu madde önem tefl-

kil etmektedir.

3.Madde 37 ‹kramiye; Sendika üyesi iflçilere her sözleflme y›l›nda top-

lam 120 günlük ç›plak ücretleri tutar›nda ikramiye verilir. Bu ikramiyeler

eflit taksitler halinde her y›l›n Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k ay› maaflla-

r›yla birlikte ödenir. ‹fl bu ikramiyeler ifle yeni girenlere ve iflten ayr›lan-

lara çal›flt›klar› sürelere göre orant›l› olarak ödenir.

3.Aç›klama;Özellefltirme sürecinden sonra 1 çal›flma y›l›nda ald›¤›m›z

4 ikramiye eritilmek, çal›nmak istenmektedir. Bunun en somut örne¤i

geçti¤imiz y›llarda dini bayramlar›m›z bahane edilerek hakk›m›z olan ik-

ramiyeler bölünmüfl sanki iflverenin iflçiye sa¤lad›¤› bir imkân gibi gös-

terilmifltir. Hatta toplu ifl sözleflmelerinde maafla ilave edilmesi önerile-

rek suni maafl art›fl› yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu suni art›flla ülkemizde

hak etti¤i yeri ve ücreti bulamayan iflçi s›n›f› içinde Tüprafl iflçisinin üc-

retlerinin hedef gösterilerek yap›lacak pazarl›klarda maafl art›fl›n›n mini-

mize edilmesi amaçlanmaktad›r. Bu sebeplerden dolay› ikramiye ücreti,

ödeme flekli ve biçimi söz konusu madde ile korunmal›, Madde ihlalinin

önü al›narak gelecek sözleflmelerin güvencesi sa¤lanmal›d›r.
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AADD  SSOOYYAADD :: CC‹‹HHAANN  GGÜÜRRKKAANN
fifiUUBBEE ::  KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:

Madde 13. Ölüm ve Maluliyet Ayr›lmas› veya ‹fl Kazas› ya da Meslek

Hastal›¤› Hallerinde Tazminat:

‹fl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünü,

SSK’n›n sigortal› ad›na sa¤l›k hizmeti sat›n ald›¤› kurum ve kurulufllar-

dan al›nan ve SSK’ ca onaylanan sa¤l›k raporu ile tevsik etmek kayd› ile

%10’dan az kaybetmifl olanlara, iflbu kaybedilen her bir %1 birimi için, ifl-

verence bir defaya mahsus olmak üzere 30 TL ödenir. ‹fl bu yard›m 140

TL’den afla¤› olamaz.

‹fl kazas› yada meslek hastal›¤› sonucu, Sosyal Sigortalar Kurumunca

çal›flamaz raporu verilenler ile, çal›flma gücünü en az 2/3 yitirdi¤i SSK’

ca tespit edilenlere 6 ayl›k ücreti tutar›nda, herhangi bir sebeple 506 sa-

y›l› Sosyal Sigortalar Kanunu uyar›nca malul say›lanlara ise 4 ayl›k ücre-

ti tutar›nda maluliyet yard›m› yap›l›r. Bu yard›m sözleflmede belirtilen di-

¤er hiçbir hakka karfl›l›k mahsup edilemez. Herhangi bir sebeple iflçinin

mahkemelere müracaat ederek dava açmas› ve kazanmas› durumunda

ödenecek tazminattan daha önce ödenmifl tutarlar mahsup edilir.

Aç›klama: Bu maddeyi önemsiyorum çünkü: Allah korusun iflyerinde

bafl›m›za bir kaza geldi¤inde veya meslek hastal›¤›na yakaland›¤›m›zda

bizi koruyan bir madde. Yaln›z bu maddede eksik olan taraflar ; Rakam-

lar çok düflük. Bütün bir ömrümüzü iflyerimize ad›yoruz, senelerce emek

veriyoruz, sa¤l›¤›m›z› iflyerimizde kaybediyoruz belki geri kalan hayat›-

m›zda baflka bir yerde çal›flamayacak flekilde sakat kal›yoruz, ifl verenin

çal›flma gücümüzün 2/3’ünü kaybetti¤imizde bize verdi¤i tazminat 6 ay-

l›k maafl›m›z. Bunun en az 24 ayl›k maafl›m›z kadar bir tazminat olmas›
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gerekir. Maluliyet durumunda ise alaca¤›m›z tazminat 4 ayl›k maafl›m›z.

Bunun da en az 24 ayl›k maafl›m›z tutar›nda olmas› gerekir. Rakamlar bu

flekilde olmas› gerekir. Bu miktarlarda ifl yeri için kaybetti¤imiz sa¤l›¤›-

m›z›n karfl›l›¤› de¤ildir fakat daha hakkaniyetli bir miktard›r.

Önemli gördü¤üm T‹S Madde No:

Madde 11. Suçsuz Ç›karmalar:

A)

1. Toplu ‹flten Ç›karma ve ‹fl Güvencesi:

Bu konuda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulan›r.

2. Münferit Suçsuz Ç›karma:

a)  ‹fl Yasas›na Göre ‹flten Ç›karma:

‹flveren ‹fl Yasas› hükümlerine göre akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›kar-

madan evvel bu sözleflmede kabul edilen ihbar önellerini ve k›dem taz-

minat›n› ödemekle mükelleftir. Ancak, bu husus düflük ücretle iflçi istih-

dam›n› hedef tutmayacakt›r.

b)  Hastal›k Sebebine ‹le Suçsuz Ç›karma:

Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen ifl göremezlik hallerin-

de SSK taraf›ndan tedaviye tabi tutuldu¤u sürenin sonundan itibaren ifl-

verenin iflçinin hizmet akdini fesih hakk› do¤ar. Bu f›kraya göre yap›lan

fesihlerde iflçiye ihbar önelleri hariç hak kazanm›fl oldu¤u k›dem tazmi-

nat› ödenir.

B) ‹hbar Önelleri:

Suçsuz Ç›karmalarda:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta,

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta,
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3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta,

5 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta,

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r. ‹hbar süreleri içinde iflçiye her gün

2’fler saat ifl arama izni verilmesi mecburidir. ‹flçinin talebi halinde ifl

arama izinleri toplu olarak verilir. 01.07.2011 tarihinden sonra ifle giren-

lere yasadaki ihbar süreleri uygulan›r.

C) K›dem Tazminatlar›:

‹fl yasas›nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslarda ödenecek k›-

dem tazminat› gün say›lar›:

1 y›ldan 3 y›la kadar k›demi olanlara 35 gün,

3 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 50 gün,

10 y›ldan 15 y›la kadar k›demi olanlara 65 gün,

15 y›ldan yukar› k›demi olanlara 72 gündür

01.01.1987 tarihinden sonra ifle girenlere yasa hükmü uygulan›r.

2. Aç›klama: Bu maddeyi önemsiyorum çünkü: iflçilerin hiçbir hakk›-

n› almadan sebepsiz iflten at›lmalar› engelleyen bir madde. K›dem tazmi-

nat›n› ve ihbar tazminat›n› ödemeden iflçi at›lmas›n› engelleyen bir mad-

de. Bu haklar›m›z›n bilincinde olmal›y›z ve sonuna kadar savunmal›y›z.

Yaln›z bu maddede yine rakamlar çokta cayd›r›c› de¤il. Bu maddede de

rakamlar konusunda iyilefltirmeler olmal›, daha cayd›r›c› rakamlar ol-

mal›. fiu tarz eklemelerde yap›labilir;  iflverence e¤er iflten ç›kar›lma ya-

p›lacaksa, ç›kar›lacak kiflinin ifl bulmas›n› beklemeli veya referans olup

bir flekilde ifl bulmas›nda yard›mc› olmal›.

Önemli gördü¤üm T‹S Madde No:

Madde 61. ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i:
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‹flveren, ‹fl Yasas›nda belirtilen ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili mevzua-

ta aynen uymay› kabul eder.

‹flveren Rafineride doktor bulunmad›¤› zamanlarda ani hastal›k, sa-

katlanma ve iflçilerin doktor tavsiyesine uyarak yap›lacak pansuman ve

i¤nelerini yapmak üzere ya bir hemflire veya bir sa¤l›k memuru istihdam

etmeyi kabul eder.

‹flveren  Rafinelerde acil hallerde hasta ve yaral›lar› hastaneye naklet-

mek üzere iflyerinde daimi ambulans bulundurur.

‹flçiler y›lda bir kere genel sa¤l›k kontrolünden (chek-up) geçirilir.

Rafinerilerde bulunan doktorlardan bir tanesinin dahiliye mütehass›s›

olmas› için iflveren gerekli hassasiyeti gösterir.

Aç›klama: Bu maddeyi önemsiyorum çünkü: iflçinin sa¤l›¤›n›n önemi-

ni konu alan bir madde. ‹flçi için ifl yerinde doktor bulunmas›, ambulans

bulunmas›n›n gereklili¤i aflikar. ‹flçilerin her y›l periyodik olarak sa¤l›k

kontrolünden geçirilmesi de çok önemli. Neticede tehlikeli bir iflte çal›-

fl›yoruz ço¤umuz rafinerici olarak. Asit duman›n› soluyoruz, kostik duma-

n›n› soluyoruz, gaz kokluyoruz, çeflitli hastal›klara yakalanma riskimiz

var, her y›l periyodik olarak sa¤l›k kontrolünden geçmemiz bizim için er-

ken teflhis ve tedavi için çok önemli. Bu haklar› sözleflme maddesi ile gü-

vence alt›na almak gayet faydal› olmufl. Umar›m bundan sonraki T‹S’ler-

de de bu haklar›m›z› kaybetmeyip daha da iyilefltiririz.
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AADD  SSOOYYAADD ::  OONNUURR  ‹‹fifiGGÜÜZZAARR
fifiUUBBEE ::KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::TTÜÜPPRRAAfifi

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No : Madde 20. Geçici ‹flçiler

Daimi mahiyet arzetmeyen, niteli¤i bak›m›ndan 1 y›l içinde en çok ve

toplam olarak 3 ay sürecek ifller için yaz›l› sözleflme yapmak suretiyle

geçici iflçi çal›flt›r›labilir. 3 aydan fazla süre ile çal›flt›r›lan geçici iflçiler

daimi kadroya al›n›rlar.

Aç›klama : Madde geçici iflçilerin çal›flma süresini k›s›tlayarak yapt›¤›

iflin niteli¤ini vurgulayarak ve süre afl›m›ndan sonra ne olaca¤› ile ilgili

yapt›r›m›yla tafleronlaflman›n önüne geçebilece¤i için en çok korunmaya

ihtiyac› olan maddelerdendir.

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No : Madde 28. K›dem

Bir iflçinin ifle bafllad›¤› tarihten itibaren hizmet akdinin devam›nca

geçen süre iflçinin k›demidir. ‹flyerinin kuruluflu esnas›ndan TPAO’dan

Kellog Of Panama fiirketinden ve ‹PRAfi Tevsi Grup Müdürlü¤ü Badger

‹nflaat kadrolar›ndan naklen iflyerine intikal eden iflçilerin, k›dem tazmi-

nat› almam›fl olmalar› kayd›yla k›dem süreleri hesab›nda yasal hüküm-

ler göz önüne al›n›r.

Aç›klama : K›dem iflçinin iflveren taraf›ndan kullan›ld›¤› ifllerde y›pran-

d›¤›n› bedelidir. ‹flçinin çal›flt›¤›,y›prand›¤› her gün için iflveren taraf›ndan

iflçi ad›na kenar› koyulan ve gelecekte çal›flamaz duruma geldi¤inde ya

da emeklili¤i haketti¤inde y›pranma bedeli olan tazminat›n ölçüsüdür.

K›dem bu nedenle korunmas› gereken en önemli maddelerdendir.

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 57. Y›ll›k  Ücretli ‹zin

Y›ll›k Ücretli ‹zin Süreleri:

1 y›ldan 3 y›la kadar (3 y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 22 iflgünü, 4 y›l-
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dan 6 y›la kadar (6 y›l dahil) k›demi olanlara 27 iflgünü, 7 y›ldan 9 y›la ka-

dar (9 y›l dahil) k›demi olanlara 29 iflgünü, 10 y›l ve daha fazla k›demi

olanlara y›lda 30 gün iflgünü y›ll›k ücreti izin verilir.

1.1.2007 tarihinden sonra ifle giren sendika üyesi iflçiler için y›ll›k üc-

retli izin süreleri afla¤›daki gibi uygulanacakt›r.

1 y›ldan 3 y›la kadar (3 y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 18 iflgünü, 4 y›l-

dan 6 y›la kadar ( 6 y›l dahil) k›demi olanlara 20 iflgünü, 7 y›ldan 9 y›la ka-

dar (9 y›l dahil) k›demi olanlar 22 iflgünü, 10 y›l ve daha fazla  k›demi olan-

lara y›lda 26 iflgünü.

‹zin süreleri içine rastlayan hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil

günleri ile izin esnas›nda hastalananlar›n Sosyal Sigortalar Hastanesin-

den alacaklar› istirahat günleri izinden mahsup edilmez.

Y›ll›k ücretli izin hesab›nda Cumartesi günü ifl gününden say›l›r.

‹flbu sözleflmede iflçi lehine geniflletici, de¤ifltirici ya da yok edici hü-

kümlerin  bulunmad›¤› hususlar için yürürlükte bulunan y›ll›k ücreti izin

ile ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulan›r.

Senelik izine ayr›lan personel istedi¤i takdirde bir maafl tutar›nda 6

eflit taksitle geri ödemeli izin avans› alabilir.

Aç›klama : ‹flçinin ifl hayat›na bafllad›¤› günden itibaren iflin stresinden

uzaklafl›p ifl hayat› d›fl›nda ailesi sosyal ve kültürel hayat› oldu¤u için her

y›l belirli zamanlarda kullanaca¤› ücretli izin iflçinin kendisini ifl hayat›na

yenileyebilmesi verimli olabilmesi sosyal ve psikolajik güçlü olmas› için

hem iflçi hem iflveren ad›na faydal› bir maddedir. Uzun süreli bir ifl haya-

t›nda iflçi için olmazsa olmazd›r.

‹flçinin ailesinin büyümesi ile sorumluluklar›da büyümektedir. Ailesi-

ne ve sosyal hayat›na ay›rmas› gereken zaman da artmaktad›r. Y›ll›k izin-

lerin k›deme göre artmas›da önemli bir ihtiyac› karfl›lamaktad›r.

‹flçinin y›ll›k izin içerisinde haketmifl oldu¤u resmi tatillerin korunma-
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s› ve sa¤l›k sorunlar› nedeniyle y›ll›k izinin durdurulmas› da y›ll›k izinin

kullan›lmas›n›n amac›na önemli hizmet etmektedir.

‹zine ç›karken kullan›labilecek avans iflçinin izinde mali yönden des-

tekçisi olacakt›r. Madde tüm k›s›mlar›yla korunmas› gereken en önemli

maddeler aras›ndad›r.
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AADD      SSOOYYAADD ::    HHAASSAANN  ÇÇOOKKKKAAÇÇAANN
fifiUUBBEE ::    KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::    TTÜÜPPRRAAfifi

Önemli gördü¤üm T‹S madde no : 58

Madde 58. Özel mazeret izinleri:

A)

1.Evlenme halinde 6 iflgünü

2.Anne veya baban›n,kar› veya kocan›n,kardefl veya çocuklar›n›n ölü-

mü halinde 5 iflgünü,kay›npeder veya kay›nvalidenin ölümü halinde ise 3

iflgünü

3.Eflinin do¤um yapmas› halinde 3 iflgünü

4.Kad›n iflçinin do¤um yapmas› halinde,ifl yasas› hükümleri çerçeve-

sinde do¤umdan önce 8 hafta ve do¤umdan sonra 8 hafta olmak üzere 16

hafta.(ço¤ul gebelikte toplam 18 hafta)‹ste¤i halinde kad›n iflçiye 16 haf-

tal›k sürenin tamamlanmas›ndan sonra(ço¤ul gebelikte 18 hafta)6 aya

kadar ücretsiz izin verilir.Bu süre y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesab›nda

dikkate al›nmaz.

5.‹flçinin ikamet etti¤i yada kendisinin veya eflinin mülkiyetinde olan gay-

rimenkullerin yang›n,sel,zelzele ve di¤er do¤al felaketlere u¤rad›¤› haller-

de hasar›n derecesine göre 5 ile 10 iflgünü ücretli mazeret izni verilir.

1.Aç›klama:

Çal›flanlar›n hayatlar› boyunca karfl›laflacaklar› mutlu veya maale-

sef üzücü olaylar olmaktad›r ve her insan›n bu durumlar karfl›s›nda

sorumluluklar› ve görevleri vard›r.‹fl hayat›ndan  ve yaflam›ndan dola-

y› bunlardan vazgeçemez.Bu madde her bireyin insani hakk›d›r.Bu sü-

relerde görevini ve sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi için çok

önemli bir maddedir.

Ayr›ca sene içerisinde ve ay içerisinde ifl yaflam› nedeniyle sosyal ya-
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flamda ve idari ifllerde yada resmi olarak yap›lmas› gereken evrak taki-

bi,görüflmeler,istenmeyen olaylar›n gerçekleflmesi gibi durumlarda izin

kullanarak,ifllerinini halledebilmesi aç›s›ndan çok önemlidir.

2.Önemli gördü¤üm T‹S madde no : 59

Sendika temsilci ve görevlilerine,kongre,konferans,seminer,yöne-

tim,denetim,onur kurulu,genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplant›-

lara kat›lmalar› için sendikan›n yaz›l› talebi üzerine afla¤›daki düzenlen-

mifl flekline göre ücretli izin verilir.

‹fliyeri iflçi mevcudu                                                             y›ll›k toplam

ücretli izin süreleri

50’ye kadar iflçi çal›flt›ran iflyerinde                                   20 gün

51-100’e kadar iflçi çal›flt›ran iflyerinde                             30 gün

101-200’e kadar iflçi çal›flt›ran iflyerinde                           40 gün

201-500’e kadar iflçi çal›flt›ran iflyerinde                           60 gün

501-1000’e kadar iflçi çal›flt›ran iflyerinde                         80 gün

1001’den fazla iflçi çal›flt›ran iflyerinde iflçi say›s›n›n % 10’u kadar gün.

Bu izinler her üye için ayr› ayr› olmay›p tüm üyeler için geçerlidir.bir

seferde,iflyeri iflçi say›s›n›n % 5’inden fazla say›da üyenin birden e¤itimn

izni kullanmas› iflverenin onay›na tabidir.ancak genel kurullar için bu %

5 oran› aranmaz.

Sendika merkez ve flube genel kurulu delegelerinin izinleri bu izinle-

rin d›fl›nda tutulur

2.Aç›klama:

Sendikan›n varl›¤›n› ve oluflumunu sürdürmesinin en önemli 3 aya¤›n-

dan biri olan örgütlenme aç›s›ndan sendikal izinler çok özeldir.toplant›-

lar,kurullar,denetim,yönetim aflamas›nda ve aktif üye e¤itiminde oldu¤u
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gibi çal›flanlar› biraraya belirli sürelerde ayn› zamanda toplanma sa¤lan-

mas› aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir.

3.Önemli gördü¤üm T‹S madde no : 61

A)iflveren,ifl yasas›nda belirtilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mev-

zuata aynen uymay› kabul eder.

1.iflveren rafinerilerde doktor bulunmad›¤› zamanlarda ani hasta-

l›k,sakatlanma ve iflçilerin doktor tavsiyesine uyarak yap›lacak pansu-

man ve i¤neleri yapmak üzere ya bir hemflire veya bir sa¤l›k memuru is-

tihdam etmeyi kabul eder.

2.iflveren rafinerilerde acil hallerde hasta ve yaral›lar› hastaneye nak-

letmek üzere iflyerinde daimi ambulans bulundurur.

3.iflçiler y›lda bir kere genel sa¤l›k kontrolünden (check-up)geçirilir.

4.rafinerilerde bulunan doktorlardan bir tanesinin dahiliye mütehas-

s›s› olmas› için iflveren gerekli hassasiyeti gösterir.

3.Aç›klama:

‹fl dolay›s›yla çal›flanlar›n,mevcut olan sa¤l›k durumlar›n›n iyilefltiril-

mesine daha iyiye gitmesi aç›s›ndan çok önemli olan bir madde.özellikle

çal›fl›lan kimyasal vb. Maddelerden dolay› etkilenimler ve meslek hasta-

l›klar›n›n oluflumunun engellenmesi veya oluflumunda hemen tespit

edilmesi,gerekli önlemlerin iflverene ald›r›lmas› aç›s›ndan.

1 nolu bende göre iflyerinde doktor bulunmad›¤› hallerde sa¤l›k me-

murunun bulunmas› hayati aç›dan(hastal›k,sakatlanma,yaralanma

vb.)çok önemli bir husus.

2 nolu bende göre acil hallerde hasta veya yaral›n›n en yak›n ve h›zl›

bir flekilde hastaneye sevk edilebilmesi,hem hayati hemde mevcut duru-

mun daha kötüye gitmemesi aç›s›ndan çok önemli.

3 nolu bende göre genel sa¤l›k kontrolünün kapsaml› olmas› meslek

hastal›¤›n› engelleme,teflhis aç›s›ndan son derece önemli.mevcut sa¤l›k
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durumunun çal›flmas›nda yaflayabilece¤i engelleride ortadan kald›r›lma-

s› aç›s›ndan önemlidir.
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AADD  SSOOYYAADD :: EENN‹‹SS    SSAARRIIÇÇ‹‹ÇÇEEKK
fifiUUBBEE :: KKIIRRIIKKKKAALLEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi

Önemli  gördü¤üm T‹S madde no: 11  Suçsuz  Ç›karmalar

Aç›klama : Benim en önemli gördü¤üm maddelerin bafl›nda iflten ç›-

karmalar bulunuyor. Bunun sebeplerine gelirsek bu günkü türkiye flart-

lar›nda en büyük     sorunlar›n bafl›nda iflsizlik geliyor. Insanlar›m›z ifl bu-

lamamaktan yak›n›yorlar. Bir yere al›m oluyor haberlerde gördü¤ümüz

gibi  örnek olarak: 40 kiflilik kadro için 2000 veya 3000 kifli baflvuruyor. Bu

bizim yaflad›¤›m›z olaylar bu olaylar karfl›s›nda iflsiz kalmak iflten ç›kar›l-

mak özellikle suçsuz ç›kart›lmak bizim için ac› olur ve flunuda belirtmek

isterim mesela 40 yafl›nda iflten ç›kar›ld›¤›nda baflka yerde yafltan dolay›

ifl bulamama gibi riskler var. ayr›ca ç›kar›l›nca tazminat ve mahkeme ko-

nusu var ifle geri dönebilme var tazminat› almak önemli. Benim için en

önemli konu iflsiz kalmama çünkü bu günkü taoplumda paras›z insana

insan gözü ile bile bak›lm›yor.

Önemli gördü¤üm T‹S madde  no: 23  Normal Çal›flma

Aç›klama: benim için 2. Önemli madde normal çal›flma olmas›n›n se-

bepleri insanlar›n hayatlar›n›n bir düzeninin olmas› ifl saatinde ifl çay

saatinde çay yemek saatinde yemek hafta tatilinde hafta tatili yapabilme-

li çal›flma saati 8 saat haftal›k 40 saat acil bir durum olmad›¤› sürece bu

flartlarda çal›fl›p  düzenli bir hayat sürmesi di¤er taraftan 12 saat veya 16

saat çal›fl›p eve yorgun arg›n gidip efliyle ve çocuklar›yla zaman geçirme-

mesi de¤il. Sosyal yaflamada de¤er katmal› çal›flma hayat›.

Önemli gördü¤üm T‹S madde  no: 61  ‹flçi  Sa¤l›¤›  ve  Güvenli¤i
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Aç›klama: benim yine önemli gördü¤üm maddeler aras›nda iflçi sa¤l›-

¤› ve güvenli¤i var bu konu belkide çal›fl›t¤›m k›s›mla alakal› oldu¤undan

dahada bilinçli bir flekilde oldu¤umdan da olabilir. Ama bu konuda çok

önemli konular aras›nda çünkü sa¤l›ktan öte Bir fley yok gönümüzde

meslek hastal›klar› çok oluyor çal›flan insanlara sayg› olmuyor de¤er ve-

rilmiyor bu konuda da dahada bilinçli olmak gerekiyor. Asl›nda ülkemiz

bu konuda azda olsa baya¤› bir yok katlediyor. Ama dahada bilinçli olabi-

liriz. Ben son olarak bu konuda insana sayg› ve iflçi sa¤l›¤› güvenli¤i biz

insanlar›n CANI DIR.



267

AADD    SSOOYYAADD :: BBEEKK‹‹RR      KKIILLIIÇÇ
fifiUUBBEE :: KKIIRRIIKKKKAALLEE
‹‹fifiYYEERR :: TTÜÜPPRRAAfifi

T‹S madde no: 11  Suçsuz  Ç›karmalar

Aç›klama : Suçsuz ç›karmalar  insanlar›n bir anda bofllu¤a düflmesi

gibi Bir fley ve bundan sonraki zamanlar ifl bulma u¤rafl› içinde olucaklar

ifl bulunca tekrar iflten ç›kar›l›r m›y›m korkusu ile yaflayacaklar. Iflten ç›-

kar›lmak demek ekmek paras›n›n yok olmas› demek bana gore çok

önemli.

2-T‹S madde  no: 29 normal ücret

Aç›klama:  Bu madde ise benim için öne ç›kmas›n›n ilk sebebi insan›n

rahat yaflayabilmesi için belli bir para kazanmas› gerekir. E¤er kazana-

mazsa hayat›n› idam ettirmesi biraz daha zor flartlar alt›nda olaca¤› için,

flartlar iyi olursa yaflam kalitemizin artaca¤› için ücet konusu önemli be-

nim için.

3-T‹S madde  no: 23 normal çal›flma

Aç›klama: Normal çal›flma ise çal›flma hayat›ndan sonra iflten ç›k›nca

eflinle dostunla arkadafllar›nla zaman geçirebilme.  Genel olarak sosyal

yaflant›da pozitif yaflam olmas›  di¤er taraftan bakarsak 12 saat veya 16

saat çal›fl›p eve gidip eflinle çocu¤unla zaman geçirememe insanlar için

zor olacak çal›flma flartlar› a¤›r olacak onun için normal çal›flma haftal›k

çal›flma saatleri önemlidir benim için.
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AADD  SSOOYYAADD ::  AAHHMMEETT  ÇÇAALLIIKK
fifiUUBBEE ::  KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO 23:NORMAL ÇALIfiMA.

A) NORMAL ÇALIfiMA SÜRES‹: 1. normal çal›flma süresi günde 8,haf-

tada 40 saattir.

2. günlük iflbafl›, ö¤le dinlenmesi ve ifl bitifli saatleri ifl bu madde hü-

kümlerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iflçilerin

görebilece¤i bir yere as›l›r.‹flbu cetvelde yap›lmas› gereken zaruri de¤i-

fliklikler en az 3 gün önceden ayn› flekilde ilan edilir. ‹flbu cetvellerin dü-

zenlenmesi ve de¤ifltirilmesinde sendika temsilcileri de haz›r bulunur.

B) GECE ÇALIfiMA  SÜRES‹: Sabah saat 06:00 dan akflam saat 20:00 a

kadar geçen süredeki çal›flma gündüz, akflam saat 20:01 den sabah saat

06:00 a kadar geçen süredeki çal›flma gece çal›flmalar›d›r.

C) ÇALIfiMA ARALARI: 1.‹flin ortalama bir zaman›nda en az 1 saatlik

ö¤le dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süresi günlük normal çal›flma süre-

si d›fl›nda say›l›r. ‹flçiler bu süreyi ifl yeri içinde yada d›fl›nda geçirmekte

serbesttir.

2.Ara dinlenmesi ve çay verilmesi uygulamas› imkan olan yerlerde ifl-

çinin fiilen al›flt›¤› yerlerde yap›l›r.

3.Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenmesi verilir.

4.Vardiya de¤iflimlerinde iflçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada ça-

l›flt›r›lamaz.

5.Gece gündüz vardiya usulü çal›flan ifllerde vardiyalar, haftada bir de-
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¤ifltirilmek suretiyle s›raya konur. Ancak, üçlü vardiyada gece vardiyas›n-

da çal›flan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›fl›nda soku-

lamaz.

6.‹kili vardiyada çal›flanlar›n vardiyalar› iflçi say›s›n›n elverdi¤i ölçüde

de¤ifltirilerek s›raya konur.

7.Vardiya cetvelleri iflveren taraf›ndan en çok 15 haftada bir düzenle-

nir.

D) ÇALfiILMIfi SAYILAN SÜRELER: 1. ‹flyerinde ya da d›fl›nda iflvere-

nin emrinde geçen süreler fiilen çal›fl›lmasa dahi çal›fl›lm›fl olarak kabul

edilir.

2.‹flçiler, normal çal›flma saatleri d›fl›nda iflyeri haricinde ki bir yerden

veya evlerinden ifle geri ça¤r›ld›klar›nda çal›flma süresi 4 saatten daha az

olsa dahi en az 4 saat çal›flma yapm›fl olarak kabul edilir ve normal üc-

reti % 100 zal› ödenir.‹flçiye her an ifle ça¤r›lmas› muhtemel oldu¤u ve bu

sebeble belirlibir yerde beklemesi bildirildi¤i taktirde ifl verenin emrinde

geçen bu bekleme süresi e çal›flma saatlerinden say›l›r.‹flbu bekleme

bildirisi yaz›l› olarak verilir.

3.‹fl günlerinde iflçiler normal günlük çal›flma süresinden az da çal›fl-

t›r›lm›fl olsalar ki bu durum mücbir sebeplerle de olsa tam günlük nor-

mal çal›flma süresi kadar çal›flm›fl say›l›r.

4.Sosyal sigortalar kurumuna muayene edilmek üzere yap›lan viziteye

ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir. ‹flçiye istirahat verilmemesi

durumunda iflbafl› ka¤›d›na muayene saatini yazd›rmas› flart›yla viziteye

ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabuledir.

5.‹flçilerin daval›, davac› veya tan›k olarak mahkemelerde geçirdikleri
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süreler tevsik edilmek flart›yla çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

E) 4857 say›l› yasan›n 63. maddesinin 4 bendinde öngörülen yönetme-

lik hükümleri sakl›d›r.

‹flçi s›n›f›, emekçiler yani bizler;bilgilerimizi, el melekemizi, bedeni

u¤rafl›m›z›, ustal›¤›m›z› yani emeklerimizi belli saatler aras›nda belirlen-

mifl bir ücret karfl›l›¤› iflverene satan insanlar›z.Bizim bu durumumuz üc-

retli birer “Köle” oldu¤umuz anlam›na gelmez.‹flyerlerimizin d›fl›nda da

bir dünyam›z , bizlerle bir fleyler paylaflmak isteyen, bizi bekleyen insan-

lar yani yaflamaya de¤er bir hayat›m›z var.Bu nedenle ömrümüzü iflyer-

lerimizde geçirmek istemiyoruz.Bu madde benim için belirtti¤im sebep-

lerden dolay› çok önemlidir.Çal›flt›¤›m iflyerinde haftal›k çal›flma saati-

miz 40 saattir.Bu Türkiye flartlar›nda iyi bir hakt›r ve bu bizim k›rm›z› çiz-

gimizdir.

2.ÖNEML‹ GÖRGÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO 61:‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹

A)‹flveren , ‹fl Yasas›nda belirtilen ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili mev-

zuata aynen uymay› kabul eder.

B)1.‹flveren Rafinelerde doktor bulunmad›¤› zamanlarda ani hastal›k

sakatlanma ve iflçilerin doktor tavsiyesine uyarak yap›lacak pansuman ve

i¤nelerini yapmak üzere ya bir hemflire veya bir sa¤l›k memuru istihdam

etmeyi kabul eder.

2.‹flveren rafinelerde acil hallerde hasta ve yaral›lara hastaneye nak-

letmek üzere iflyerinde daimi ambulans bulundurur.

3.‹flçiler y›lda bir kere genel sa¤l›k kontrolünde (Check-Up) geçirilir.

4.Rafinelerde bulunan doktorlardan bir tanesinin dahiliye mütehass›-

s› olmas› için iflveren gerekli hassasiyeti gösterir.
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‹fl kazalar› ve bunun neticesinde meydana gelen yaralanmalar ve

ölümler de dünyada çok hat›r› say›l›r bir yerimiz vard›r.Bunun nedenleri-

ne bakt›¤›m›z zaman karfl›m›za flunlar ç›k›yor:

1.Biz iflçilerdeki kiflisel koruyucu donan›m› kullanma kültürünün pek

yayg›nlaflmamas› 2.As›l büyük sorun ço¤u iflverenin bu donan›mlar› iflçi-

lerine sa¤lam›yor veya az miktarda veriyor olmas›d›r.Zaten ço¤u güven-

cesiz çal›flan arkadafllar›m›z birde bu donan›mlar› talep etme gibi bir du-

rumda olam›yorlar.Ço¤u zaman mecburen bu flekilde korumas›z çal›fl›-

yorlar.Ekmek paras›n› kazanabilmek için ya sa¤l›¤›ndan ödün veriyor.ya-

da hayatlar›n› kaybediyorlar.

3.ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜMT‹S MADDE NO 11:SUfiSUZ ÇIKARMALAR.

A)

1.Toplu ‹flten Ç›karma ve ‹fl Güvencesi:

Bu konuda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulan›r.

2.Münferit suçsuz ç›karma:

a)‹fl Yasas›na göre iflten ç›karma:

‹flveren ‹fl Yasas› hükümlerine göre akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›kar-

madan evvel bu sözleflmede kabul edilen ihbar önellerini ve k›dem taz-

minat›n› ödemekle mükelleftir.Ancak, bu husus düflü ücretle iflçi istihda-

m›n› hedef tutmayacakt›r.

b)Hastal›k Sebebi ile Suçsuz Ç›karma:

Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen ifl görmezlik hallerinde

SSK taraf›ndan tedaviye tabi tutuldu¤u sürenin sonundan itibaren iflverenin

iflçinin hizmet akdini fesih hakk› do¤ar.Bu f›kraya göre yap›lan fesihlerde ifl-

çiye ihbar önelleri hariç hak kazanm›fl oldu¤u k›dem tazminat› ödenir.

B)‹hbar Önelleri:

Suçsuz Ç›karmalarda:
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6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

6aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta,

3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta,

5 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta,

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r.‹hbar süreleri içinde iflçiye her gün

2’fler saat ifl arama izni verilmesi mecburidir.‹flçinin talebi halinde ifl ara-

ma izinleri toplu olarak verilir.01.07.2011 tarihinden sonra ifle irenlere

yasadaki ihbar süreleri uygulan›r.

C)K›dem Tazminatlar›:

‹fl Yasas›nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslarda ödenecek k›-

dem tazminat› gün say›lar›: 1 y›ldan 3 y›la kadar k›demi olanlara 35 gün,

3 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 50 gün

10 y›lda 15 y›la kadar k›demi olanlara 65 gün

15 y›ldan yukar› k›demi olanlara 72 gündür.

01.01.1987 tarihinden sonra ifle girenlere yasa hükmü uygulan›r.

Günümüz Türkiye sinde iflçi kardefllerimizin ço¤u sendikal güvenceden

mahrum çal›flmaktad›rlar. Örgütlenme hamlesi içine girenlerde yasalarda

güvence alt›na al›nmas›na ra¤men çeflitli yollarla ifllerine son verilmesi

tehdidiyle karfl›lafl›rlar.Bu koflullarda çal›flmak zorunda kalan emekçiler,

iflveren taraf›ndan ifllerine son verildi¤inde hiçbir hak talep edememekte-

dirler. Ne tazminat nede ihbar alamamaktad›rlar. Bazen birikmifl maaflla-

r›n dahi alamamaktad›rlar.Emekçi kardefllerimizin bu hak kay›plar›n›n ön-

lenebilmesi için örgütlenmenin yayg›nlaflt›r›lmas› ve hükümetlere bu hak

kay›plar› noktas›nda gerekli bask›n›n biz örgütlü iflçiler taraf›ndan yap›lma-

s› gerekmektedir.‹flçilerin birli¤ini mutlak surette oluflturmam›z gerek-

mektedir. Bu konuda önce bizler bilinçlenmeliyiz. Bu konudaki mücadele-

mizden y›lg›nl›k göstermeden yolumuza devam etmeliyiz.
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AADD  SSOOYYAADD ::  ‹‹SSMMEETT  KKIILLIIÇÇ
fifiUUBBEE ::  AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

1)T‹S MADDE NO: 43 ‹LK G‹R‹fi ÜCRET‹

Asgari ücrete göre yap›lan ilk girifl ücret skalalar› ifle yeni girecek ifl-

çilere uygulanmak üzere iflverence düzenlenir.

1)Aç›klama:madde ne kadar aç›k görünsede özellikle güvenlik aç›s›n-

dan öyle de¤il.2010 y›l›ndan sonra ifle giren güvenlik görevlilerine ön gö-

rülen kök ücret skalas› %70 olarak b›rak›ld›.buda eflit ifle eflit ücret tezi-

ni bitirmifl oldu.arkadafl›m›zla ayn› ifli yap›yor olmam›za ra¤men maale-

sef aram›zda bir asgari ücretten fazla maafl fark› var,bunun nedeni ise

arkadafllar ifle girerken,ifl veren taraf›ndan maalesef toplu sözleflmede

taflerona veririm yada böyle kabul edin diyerek sendikay› ba¤lad›lar ve bu

güvenlik yemini sendika yemifl oldu.ama bu skala ayarlamas› iflletme,sa-

t›fl ve benzeri çal›fl›lan yerlerde böyle de¤il,bizde her zaman sorduk ne-

den sadece güvenlik,en ac›s›da bu ki net cevap alamad›k,hep ayn› hikaye

bu sözleflme iylefltirme istiycez,bizde diyoruz ki iyilefltirme istemeyin ol-

mas› gerekeni al›n.üç seneden fazlad›r bu s›k›nt›m›z› her seferinde dile

getirmemize ra¤men ne ac› ki bu olay için bir kere bile eylem yap›lma-

d›.umudumuz hala haz›rda devam eden toplu sözleflmemiz..

2)T‹S MADDE NO: 57 YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N:

1 y›ldan 3 y›la kadar(3 y›l dahil)k›demi olanlara y›lda 22 iflgünü, 4 y›l-

dan 6 y›la kadar(6 y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 27 iflgünü, 7 y›ldan 9 y›-

la kadar(9 y›l dahil)k›demi olanlara y›lda 29 ifl günü, 10 y›l ve daha k›de-

mi olanlara y›lda 30 iflgünü y›ll›k ücretli izin verilir.
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1.1.2007 tarihinden sonra ifle giren sendika üyesi iflçiler için y›ll›k üc-

retli izin süreleri afla¤›daki gibi uygulanacakt›r.

1 y›ldan 3 y›la kadar(3 y›l dahil)k›demi olanlara y›lda 18 iflgünü, 4 y›l-

dan 6 y›la kadar(6 y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 20 iflgünü, 7 y›ldan 9 y›-

la kadar(9 y›l dahil)k›demi olanlara y›lda 22 ifl günü, 10 y›l ve daha k›de-

mi olanlara y›lda 26 iflgünü.

2)Aç›klama:yine önümüze y›llardan beri kazan›lm›fl maddenin bi toplu

sözleflmede sendika taraf›ndan nas›l eritildi¤ini görüyoruz.ne akla hiz-

metle böyle bir teklifi kabul edipte direnmiyor sendikam›z.çünkü çok kü-

çük hesapla 2007 ve sonras› ifle giren arkadafllar›m›z›n her biri 2007 ön-

cesinden 4 gün fazla çal›flacak,yani mesai ç›kmayacak,yani iflveren biraz

daha kazanacak kendi pay›na ama iflçi isteyince her zamanki gibi yok.çok

merak ediyorum bu sözleflme oturumuna girenler iflçiye gaz toz yap›p ifl-

verene karfl› kuyru¤unu s›k›flt›ran kedi gibi mi duruyolar,yada çocuklar›n

gelece¤ini ifl veren taraf›ndan garanti alt›na al›p, ona göremi hareket edi-

yolar.bu gün 4 gün izine,2günlük mazeret iznine tamam diyen sendika

yönetiminden ilerde bafl›m›za daha büyük madde kay›plar›nda flafl›rma-

mak laz›m…

3)T‹S MADDE NO: 37 ‹KRAM‹YE

Sendika üyesi iflçilere her sözleflme y›l›nda 120 günlük ç›plak ücretle-

ri tutar›nda ikramiye verilir.bu ikramiyeler eflit taksitler halinde her y›l›n

mart,haziran,eylül ve aral›k maafllar›yla birlikte ödenir.ifl bu ikramiyeler

ifle yeni girenlere ve iflten ayr›lanlara çal›flt›klar› sürelere göre orant›l›

olarak ödenir.

3)Aç›klama:özellefltikten sonra özellikle ifl veren taraf›ndan oturulan

her toplu sözleflmelerde her zaman maafla yans›tal›m deyipte sendikan›n
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dik bir tutumla hay›r dedi¤i bi maddedir ikramiyeler.çünkü e¤er normal

maafla yans›t›ld›¤›nda belki bir veya iki sene yüksek ücret alacak gözüke-

ce¤i gibi daha sonraki senelerde oturulan sözleflmelerde yüksek gözü-

kücek maafllardan dolay› zam isteme oran›nda düflece¤inden tabiri caiz-

se çerez paras›na dönüflecek olman›n bilincini kaybetmemiz laz›m.tabi ki

ekonomik yöndende 3 ayda bi maafl fazla almak önemli.eme¤ini satan

adam için paran›n öneminin ne oldu¤unu hepimiz iyi biliriz.bunun için

sendikam›za sahip ç›kaca¤›z,yanl›fllar› elefltirdi¤imiz gibi,do¤rular›nda

alk›fllamal›y›z..
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AADD  SSOOYYAADD ::  EEMMRRAAHH  SSAAVVGGUU
fifiUUBBEE ::    KKOOCCAAEELL‹‹  fifiUUBBEE
‹‹fifiYYEERR‹‹  ::  TTÜÜPPRRAAfifi

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:

Madde 21. ‹haleli ‹fllerde Çal›flan ‹flçiler:

‹flveren, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 36. Maddesi  hükümleri çerçevesin-

de, flirketten ifl alan müteahhit veya tafleronlar›n, çal›flt›rd›klar› iflçilere

ödeyecekleri ücretlerin ödenip ödenmedi¤ini denetler ve ödenmesi ko-

nusunda Yasan›n öngördü¤ü tedbirleri al›r.

AÇIKLAMA: Günümüz Türkiye’sinde de biliyoruzki tafleron firmalar›n

sorunlar› göz önündedir. Türkiye’de genellikle bütün fabrikalarda tafle-

ron veya müteahhit firmalar›n iflverenden ifl alarak fabrikada çal›flmak-

tad›r. Bu firmalar›n alt›nda ise bizim gibi emekçi ve iflçi kardefllerimiz dü-

flük ücretlerle çal›flmaktad›r. O kardefllerimiz bizim gibi kadrolu iflçilerin

çal›flt›¤› ortam ve haklara sahip de¤ildir. ‹kramiye olsun çal›flma saatleri

olsun. Onun için bu firmalar› denetlemek iflverenin elinde oldu¤u için ifl-

verenin s›rt›nda büyük bir yük vard›r. ‹flçilerin maafllar› zaman›nda yat›-

yormu, çal›flma saatleri fazlam› vs. gibi. Benim bulundu¤um fabrikada

iflveren bu konuda çok tedbirli oldu¤unu biliyorum. Onun için benim fik-

rimce toplu ifl sözleflmesinde bu maddenin çok önemli oldu¤unu düflü-

nüyorum.

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:

Madde 23. Normal Çal›flma:

Normal Çal›flma Süresi:

Normal çal›flma süresi günde 8, haftada 40 saattir.
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Günlük iflbafl›, ö¤le dinlenmesi ve ifl bitifli saatleri iflbu madde hüküm-

lerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iflçilerin göre-

bilece¤i bir yere as›l›r. ‹flbu cetvelde ifl icab› yap›lmas› gereken zaruri de-

¤ifliklikler de en az  3 gün önceden ayn› flekilde ilan edilir. ‹flbu cetvelle-

rin düzenlenmesi  ve de¤ifltirilmesinde sendika temsilcileri de haz›r bu-

lunur.

Gece Çal›flma Süresi:

Sabah saat 06.00’dan akflam saat 20.00’ye kadar geçen süredeki ça-

l›flmalar gündüz, akflam saat 20.01’den 06.00’ya kadar geçen süredeki

çal›flmalar gece çal›flmalard›r.

Çal›flma Aralar›:

‹flin ortalama bir zaman›nda en az 1 saatlik ö¤le dinlenmesi verilir. Bu

dinlenme süresi günlük normal çal›flma süresi d›fl›nda say›l›r. ‹flçiler bu

süreyi iflyeri içinde ya da d›fl›nda geçirmekte serbesttir.

Ara dinlenmesi ve çay verilmesi uygulamas›, imkan olan yerlerde iflçi-

nin fiilen çal›flt›¤› ifl alan›nda yap›l›r.

Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m sa-

at ara dinlenmesi verilir.

Vardiya de¤iflimlerinde iflçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada çal›fl-

t›r›lamaz.

Gece ve gündüz vardiya usulü çal›fl›lan ifllerde vardiyalar, haftada bir

de¤ifltirilmek suretiyle s›raya konur. Ancak, üçlü vardiyada gece vardiya-

s›nda çal›flan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›fl›nda so-

kulamaz.

‹kili vardiyada çal›flanlar›n vardiyalar› iflçi say›s›n›n elverdi¤i ölçüde

de¤ifltirilerek s›raya konur.

Vardiya cetvelleri ifl veren taraf›ndan en çok 15 haftada bir düzenlenir.

Çal›flm›fl Say›lan Süreler:
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‹flyerinde  ya da d›fl›nda iflverenin emrinde geçen süreler fiilen çal›fl-

masa dahi çal›flm›fl olarak kabul edilir.

‹flçiler, normal çal›flma saatleri d›fl›nda iflyeri haricindeki bir yerden

veya evlerinden ifl geri ça¤r›ld›klar›nda çal›flma süresi 4 saatten daha az

olsa dahi en az 4 saat fazla çal›flma yapm›fl olarak kabul edilir ve normal

ücreti %100 zaml› ödenir. ‹flçiye her an ifle ça¤r›lmas› muhtemel oldu¤u

ve bu sebeple belirli bir yerde beklemesi bildirildi¤i takdirde, iflverenin

emrinde geçen iflbu bekleme süresi de çal›flma saatlerinden say›l›r. ‹flbu

bekleme bildirisi yaz›l› olarak verilir.

‹fl günlerinde iflçiler normal günlük çal›flma süresinden az da çal›flt›-

r›lm›fl olsalar ki, bu durum mücbir sebeplerle de olsa tam günlük normal

çal›flma süresi kadar say›l›rlar.

Sosyal Sigortalar Kurumuna muayene edilmek amac›yla yap›lan vizi-

teye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir. ‹flçiye istirahat verilme-

mesi durumunda iflbafl› ka¤›d›na muayene saatini yazd›rmas› flart›yla vi-

ziteye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

‹flçilerin daval›, davac› veya tan›k olarak mahkemelerde geçirdikleri

sürelerde, tevsik edilmek flart›yla çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

4857 say›l› Yasan›n 63.maddesinin (4) bendinde öngörülen Yönetmelik

hükümleri sakl›d›r.

AÇIKLAMA:

4857 say›l› yasa, günlük normal çal›flma süresini 7.5 saat, haftal›k nor-

mal çal›flma süresini de 45 saat olarak düzenlemektedir. Biz iflçiler ola-

rak en çok istedi¤imiz çal›flma saatlerimizin normal sürelere getirilme-

sidir. Benim bulundu¤um fabrikada haftal›k çal›flma saatlerimiz 40 saat

olarak belirlenmifltir. Bizim için bu maddenin önemi çok büyüktür. Söz-

leflmede de belirtildi¤i gibi fazla çal›flma saatlerinde verilecek olan fazla

mesai ücretleri de aç›kça belirtilmifltir. ‹flçi s›n›f›n›n çal›flma saatleri ko-

nusunda rahat , dinlenme saatleri, ö¤len paydosu olsun bulundu¤um
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fabrikada sözleflmede yazanlara birebir uyuldu¤unu görüyorum. Bunun

için benim 2. Önemli maddem de bu maddedir.

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:

Madde 37. ‹kramiye :

Sendika üyesi iflçilere her sözleflme y›l›nda 120 günlük ç›plak ücretle-

ri tutar›nda ikramiye verilir. Bu ikramiyeler eflit taksitler halinde her y›-

l›n Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k ay› maafllar›yla birlikte ödenir.

AÇIKLAMA:

‹kramiye iflçinin benim fikrimce senede 4 sefer nefes almas› demek-

tir. ‹flçi o ay geldi¤inde taksitlerini, borçlar›n›, ödemelerini daha rahat ya-

parak kendi cebine de fazladan biraz daha para ay›rabilir ve hatta kena-

ra köfleye para bile koyabilir. Bence ikramiye toplu sözleflmenin olmaz-

sa olmazlar›ndand›r. ‹kramiyesiz bir maaflla k›t kanaat geçinen bir iflçiyi

düflündü¤ümüzde ikramiye ald›¤›ndaki o yüzündeki tebessümü görmek

gerekir.
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AADD  SSOOYYAADD :: BBUURRHHAANN  KKAARRTTAALL
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi

A-T‹S Madde No:  23 Normal Çal›flma

Normal Çal›flma Süresi;

Normal çal›flma süresi günde 8, haftada 40 saattir.

Günlük iflbafl›, ö¤le dinlenmesi ve ifl bitifli saatleri ifl bu madde hüküm-

lerine uyun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iflçilerin göre-

bilece¤i yere as›l›r. ‹fl bu cetvelde ifl icab› yap›lmas› gereken zaruri de¤i-

flikliklerde en az 3 gün önceden ayn› flekilde ilan edilir ifl bu cetvellerin

düzenlenmesi ve de¤ifltirilmesinde sendika temsilcileri de haz›r bulunur.

Gece Çal›flma Süresi;

Sabah  saat 06:00’dan akflam saat 20:00’ye kadar gecen süredeki ça-

l›flmalar gündüz, akflam saat 20:01’den 06:00’ya kadar geçen süredeki

çal›flmalar gece çal›flmas›d›r.

Çal›flma Aralar›

1)‹flin ortalama bir zaman›nda en az 1 saatlik ö¤le dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süresi günlük norma çal›flma süresi d›fl›nda say›l›r. ‹flçiler

bu süreyi iflyeri içinde ya da d›flar›da geçirmekte serbesttir.

2) Ara dinlenmesi ve çay verilmesi uygulanmas›, imkan olan yerler-

de iflçinin fiilen çal›flt›¤› ifl alan›nda yap›l›r.

3) Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münaveben ile ya-

r›m saat ara dinlenmesi verilir.

4) Vardiya de¤iflimlerinde iflçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada

çal›flt›r›lmaz.

5) Gece ve gündüz vardiya usulü çal›fl›lan ifllerde vardiyalar, haftada
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bir de¤ifltirilmek suretiyle s›raya konulur. Ancak, üçlü vardiyada gece

vardiyas›nda çal›flan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›-

fl›nda sokulamaz.

6) ikili vardiyada çal›flanlar›n vardiyalar› iflçi say›s›n›n elverdi¤i ölçü-

de de¤ifltirilerek s›raya konulur.

7) Vardiya cetvelleri ifl veren taraf›ndan en çok 15 haftada bir düzen-

lenir.

Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler;

‹flyerinde ya da d›fl›nda iflverenin emrinde geçen süreler fiilen çal›fl›l-

masa dahi çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

‹flçiler, normal çal›flma saatleri d›fl›nda iflyeri haricindeki bir yarden

veya evlerinden ifle geri ça¤r›ld›klar›nda çal›flma süresi 4 saatten daha az

olsa dahi en az 4 saat fazla çal›flma yapm›fl olarak kabul edilir ve normal

ücreti %100 zaml› ödenir. ‹flçiye her an ifle ça¤r›lmas› muhtemel oldu¤u

ve bu sebeple belirli bir yerde beklemesi bildirildi¤i takdirde, iflverenin

emrinde geçen iflbu bekleme süresi de çal›flma saatlerinden say›l›r. ‹flbu

bekleme bildirisi yaz›l› olarak verilir.

‹fl günlerinde iflçiler normal günlük çal›flma süresinden az da çal›flt›-

r›lm›fl olsalar ki, bu durum mücbir sebeplerle de olsa tam günlük çal›fl-

ma süresi kadar çal›flm›fl say›l›rlar.

Sosyal sigortalar kurumuna muayene edilmek amac› ile yap›lan vizite-

ye ç›k›fl süreleri çal›flm›fl olarak kabul edilir. ‹flçiye istirahat verilmeme-

si durumunda iflbafl› ka¤›d›na muayene saatini yazd›rmas› flart›yla vizite-

ye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl kabul ediliri.

‹flçilerin daval›, davac› veya tan›k olarak mahkemelerde geçirdikleri

sürelerde, tevsik edilmek flart›yla çal›fl›lm›fl olarak kabul ediliri.

4857 say›l› Yasan›n 6.maddesinin (4) bendinde öngörülen Yönetmelik

hükümleri sakl›d›r.
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NEDEN ÖNEML‹ :

‹flverenin Esnek çal›flma olarak tabir etti¤i çal›flma sistemine geçme-

mek için madde önemlidir. Aksi halde iflveren istedi¤i zaman ve süre ifl-

çiyi çal›flt›r›r ve istedi¤i gün hafta tatili verir bu da iflçi üzerindeki ifl stre-

si ve psikolojik bask›y› artt›r›r bununla birlikte fazla mesainin önüne ge-

çilerek iflçiye daha az maliyetle en yüksek performans› alarak insan gü-

cünden en üst seviyede faydalanmas›n› sa¤lar. Bu konuda yo¤unlaflt›r›l-

m›fl ifl haftas›, çal›fl›lmayan zaman›n telafisi, k›sa süreli çal›flma, fazla ça-

l›flma karfl›l›¤›n›n zaml› ücret yerine serbest zaman olarak verilmesi gibi

uygulama biçimleri ortaya ç›kar›r. Buna ba¤l› olarak Çal›flma, sosyal ve

aile düzeni bozulur. Yaflama kalitesi düfler.

Madde 28.KIDEM

Bir iflçinin ifle bafllad›¤› tarihten itibaren hizmet akdinin devam›nca

geçen süre iflçinin k›demidir. ‹flyerinin kuruluflu esnas›nda TPAO’dan

Kellog of panama flirketinden ve ‹PRAfi tevsi grup müdürlü¤ü Batger in-

flaat kadrolar›ndan naklen iflyerine intikal eden iflçilerin k›dem tazmina-

t› almam›fl olmalar› kayd›yla k›dem süreleri hesab›nda yasal hükümler

göz önüne al›n›r iflçilerin k›demleri ayn› iflverenin bir veya de¤iflik iflyer-

lerinde çal›flt›klar› süreler göz önüne al›narak hesaplan›r.

NEDEN ÖNEML‹……….

K›dem tazminat›; iflçinin suçsuz olarak iflten ç›kar›labilmesini engel-

ler. ‹flçi için bir ifl güvencesi hakk›d›r; emekli oldu¤unda da ikramiyesidir.

Y›llarca zor koflullarda çal›flan iflçinin en büyük hayalidir. Hayat›nda eline

geçen tek toplu parad›r. ‹flini kaybetmifl iflçinin yeni bir ifl bulana kadar

ailesinin geçimini sa¤layacak tek güvencesidir.

Madde 11- SUÇSUZ ÇIKARMALAR
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A ) Süresi sona eren sözleflmedeki flekliyle kalacakt›r.

B) ‹hbar Önelleri:

Suçsuz Ç›karmalarda:

• 6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta,

• 6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta,

• 18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta,

• 3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta,

• 5 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta,

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r. ‹hbar süreleri içinde iflçiye her gün

2’fler saat ifl arama izni verilmesi mecburidir.

‹flçinin talebi halinde ifl arama izinleri toplu olarak verilir.

C) K›dem Tazminatlar›:

‹fl Yasas›nda belirtilen hallerde ve belirtilen esaslarda ödenecek k›-

dem tazminat› gün say›lar›:

• 1 y›ldan 3 y›la kadar k›demi olanlara 35 gün,

• 3 y›ldan 10 y›la kadar k›demi olanlara 50 gün, -10 y›ldan 15 y›la ka-

dar k›demi olanlara 65 gün, -15 y›ldan yukar› k›demi olanlara 72 gündür.

NEDEN ÖNEML‹….

Her ne kadar yasada mevzuat hükümleri uygulan›yorsa da iflverenler

keyfi ve suçsuz  yere cezaland›rma anlam›nda iflçinin ifl akdini fesh et-

mektedir . ancak örgütlü iflyerlerinde kolay kolay suçsuz ç›kartmalar ol-

mamaktad›r buda sendikalar›n önemini ve varl›klar›n›n degerini bize ha-

t›rlatmaktad›r.
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AADDII  SSOOYYAADDII ::  RRAASS‹‹MM  KKOORRKKMMAAZZ  
fifiUUBBEESS‹‹                    ::  KKIIRRIIKKKKAALLEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::TTÜÜPPRRAAfifi

MADDE NO  : 24 FAZLA ÇALIfiMA

AÇIKLAMA   : Geliflmekte olan ülkelerde çal›flma saatlerinin 8 saatten

6 saate düflürülmesi mücadelesi verilirken fazla ücret karfl›l›¤› mesai ad›

alt›nda 16 saat çal›fl›p sosyal yaflama aileye ayr›lmas› gereken zaman›n

ifl yerine ayr›lmas› çal›flanlarda psikolojik bask›ya strese fiziki yetersizli-

¤e sebep olmaktad›r. Bunun için insanca yaflam koflulunu olufltura bile-

cek bir ücret al›p sosyal yaflam›n›n insanca sürdüre bilece¤i için fazla ça-

l›flman›n gereksizli¤i yaratm›fl oldu¤u tahribat ortadad›r. Günümüz ko-

flullar›nda teknolojinin de geliflmesiyle sermaye ulafl›labilirli¤i kendi le-

hine çevirerek çal›flanlar›n 24 saat haz›r k›ta olmas›n› arzu ediyor. Buda

çal›flanlar üzerindeki bask›y› art›r›yor. Bizde geliflmifl ülkelerdeki gibi ça-

l›flanlar›n belirli sürelerde çal›fl›p serbest zamanlar›n› istedikleri gibi

kullana bilme olana¤› yaratmak için gerekli mücadeleyi küresel emek

örgütleri ile ortak karar alarak dayan›flma sergileyerek vermeliyiz.

MADDE NO  : 20 GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹LER

AÇIKLAMA    : Ulusal yada uluslar aras› sermaye düflük ifl gücü yarat-

mak için, emekçilerin farkl› isimler ad› alt›nda istihdam ediyor örne-

¤in(tafleron, müteahhit, sözleflmeli, geçici, iflçi) gibi yasal bir tak›m yap-

t›r›mlar olmas›na ra¤men yasal boflluklardan yararlan›larak bu çal›flan-

lar üzerinde kurals›z sömürü düzenlerini uygulamaya sokuyorlar. Çal›fl-

ma süresi ücretler ve sosyal haklar kontrolsüz, bu çal›flanlar örgütlen-

melerine sermaye cephesinden olumlu bak›lm›yor. Hal böyle olunca, is-

tedikleri gibi çal›flt›r›yorlar. Ya da ifl akitlerini fesih ediyorlar. Örne¤in ça-
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l›flanlar›n % 6 ‘ s› sendikal›, bunlar›n % 4 ü toplu ifl sözleflmesinden ya-

rarlan›rken % 2 si tafleron, geçici ve bunlar gibi isimleri ad› alt›nda örgüt-

lendikleri için toplu ifl sözleflme hakk›ndan yararlanamamaktad›rlar. Kü-

resel sermaye ve örgütleri kendi ç›karlar› do¤rultusunda sömürü düzeni

kurmak için nas›l ki örgütleniyorlar, iflçi s›n›f›n›n bireyleri de bu bilinçle

örgütlenerek, onlar›n sömürü düzenini y›kmal›d›rlar. E¤er bu olmazsa

köle düzeni devam edecektir. Bu ba¤lamda demokratik kitle örgütlerine

görev düflüyor. Kanun yap›c›lar üzerinde gerekli bask›y› oluflturup, bu ka-

nunun daha insanc›l biçimde düzenlenmesi sa¤lanmal›d›r.

MADDE NO  : 21 ‹HALEL‹ ‹fiLERDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER

AÇIKLAMA    : Çal›flma yaflam›nda tafleronlu¤un temel hedefi  ucuz ifl

gücüdür. Ucuz ifl gücü üzerinden sermayeye rekabet avantaj› olarak kul-

lan›l›r. ‹fl gücü ucuzlarken sendika ve toplu pazarl›k gibi eme¤in kaza-

n›mlar› ellerinden al›n›r, güvencesizlik yarat›larak iflsizlik tehdidi ile bu

haklar için mücadele hakk› bile engellenir. Tafleron alt›nda çal›flt›r›lan

iflçilerin ait oldu¤u s›n›fa yabanc›laflmas›, hayat pahal›l›¤› karfl›s›nda ka-

r›n toklu¤una bile yetmeyecek ücretleri ile patrona ve patronun da patro-

nuna biat edecek noktaya gelmeleri sa¤lan›r. Emekçi halk s›n›flar›na yö-

nelik sald›r›n›n giderek otoriterlersen iktidar eliyle art›r›ld›¤› bu süreçte

emek cephesinden verilen cevap ise muhalefet olmakt›r. Çal›flma yafla-

m›nda tafleronluk 4857 say›l› ifl kanunda alt iflveren olarak tan›mlanm›fl-

t›r. Türkiye de yaflam›m›za girmesi 1938 lere uzansa da a¤›rl›kl› olarak

eme¤in üzerindeki etkisini egemen sermaye s›n›f› ve temsilcisi iktidarlar

elindeki de¤erini 1980 lerden itibaren hissettirmeye bafllar. Bilinen bir

gerçek flu ki, ithalata dayal› sanayi birikim modeli ile Türkiye istihdam ya-

ratmamaktad›r.
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AADD  SSOOYYAADD :: NNEEBB‹‹  ÜÜSSTTÜÜNNTTAAfifi
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi  ––  ‹‹ZZMM‹‹TT
fifiUUBBEE :: KKOOCCAAEELL‹‹  fifiUUBBEE

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:23 A bendi 1.alt bafll›k ( Normal ça-

l›flma süresi günde 8 haftada 40 saattir.

Aç›klama : Ülkemizde genelde uygulanan haftal›k çal›flma saati 45

saattir. Petrol ‹fl’e ba¤l› bir çok flirkette ise bu uygulanamamakta ve haf-

tal›k çal›flma saati 40 olarak uygulanmaktad›r. ‹flte bu sendikam›z›n gü-

cünün bir göstergesidir. Haftal›k çal›flma saatinin 40 olmas› çal›flma ko-

flullar›n›n 5 gün çal›flmak 2 gün hafta tatilli kullanmas›na olanak sa¤la-

maktad›r. Haftada 2 gün tatil kullanmak demek biz emekçilerin kendile-

rine ve ailelerine zaman ay›rabilmesi dinlenebilmesi ve tabiki en önemli-

si yeni emekçi istihdam› anlam›na gelmektedir. Bu hakk›n devaml›l›¤›

için iflyerimizin sözleflme kitab›nda herzaman imza alt›nda olmas› gerek-

mektedir. Ve tabiki di¤er flirketlere de örnek teflkil ederek onlar›nda bu

hakk› kazanabilmesi için u¤raflmak ve onlara destek olmak gerekir.

2. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:38 ( K›deme Teflvik Primi )

5 Y›ll›k k›demi olanlara 45 günlük

10 Y›ll›k k›demi olanlara 55 günlük

15 Y›ll›k k›demi olanlara 70 günlük

20 Y›ll›k k›demi olanlara 80 günlük

25 Y›ll›k k›demi olanlara 90 günlük

30 Y›ll›k k›demi olanlara 100 günlük

Aç›klama :Ödenen miktarlar göz önüne al›nd›¤›nda gercekten iyi de-

nebilecek rakamlar oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ülkemizde neredeyse hiçbir
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flirkette olamayan bu hakk›n bizim flirkette uygulan›yor olmas› bizim için

gerçekten çok büyük bir flens oldu¤unu düflünüyorum. fiirketimizde be-

raber çal›flt›¤›m›z arkadafllar›m›zla etti¤imiz sohbetlerde 15 y›ll›k ve 20

y›ll›k teflvik alanlar›n bu para ile gercekten olan yada oluflabilecek büyük

s›k›nt›lar›n bafllamadan önüne geçtiklerini ve maddi olarak büyük bir ra-

hatlama yaflad›klar›n› paylaflmaktalar. Bu örnekleri gördü¤ümüzde ise

ne kadar flansl› oldu¤umuzu bir kez daha fark›na varmaktay›z. Bu uygu-

laman›n tüm iflyerlerinde de uygulanabilmesi ve di¤er emekçi dostlar›-

m›z›n da bu tür uygulamalardan faydalanabilmeleri en büyük temennile-

rimizdendir.

3. Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:58 B Bendi ( Özel Mazeret ‹zin-

leri )

‹flçilerin amirlerine 3 gün evvelinden  yaz›l› müracatlar› üzerine ayda

bir günü geçmemek kayd› ile 1 y›lda en fazla 8 ifl günü ücretli mazeret iz-

ni verilir. Acil hallerde, 1 gün önceden mazeret bildirerek bu izin kullan›-

l›r. Bu izinlerin y›ll›k ücretli izinle içiçe girmemesi esast›r.

Aç›klama:fiirketimizde uygulanan bu madde bildi¤im kadar›yla yasada

olmas›na ra¤men neredeyse bütün flirketlerde kesinlikle uygulanama-

maktad›r. Arkadafllar›m›zla yapt›¤›m›z konuflmalarda kendi flirketlerinde

bu tür mazeret izinlerini kullanamad›klar›n› çok gerekiyorsa y›ll›k izin

kulland›klar›n› dahada yetmediyse ücretsiz izin almak zorunda kald›kla-

r›ndan bahsetmekteler. Bizim ise bu izinlerde bazen ufak tefek pürüzler

yaflansada tamam›n› rahatl›kla kullanabilmekteyiz ve gercekten bu uy-

gulaman›n bizlere sa¤lad›¤› güzellik bence cok fazla. Mesela hafta tatili

cumartesi Pazar olan arkadafllar›m›z resmi iflleri olduklar›nda her sefe-

rinde y›ll›k izin almak zorunda kalacaklar ve bir kerede en az 3 gün y›ll›k

izin kullanma zorunlulu¤unu oldu¤unu düflündü¤ümüzde özellikle yaz›n
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tatil amaçl› toplu izinlerinin kalmayaca¤› ve tatil yap›p dinlenme flansla-

r›n›n olmayaca¤›n› görmekteyiz. Halbuki bu mazeret izinleri oldu¤u süre-

ce y›lda toplam 8 kez bu izni kullanabilmekteyiz. Gercekten gerekmedi¤i

durumlarda tabiki olmakta ee tabiki biz iflçilerin kazan›lm›fl haklar›n› so-

nuna kadar kullanmalar› en do¤al haklar›d›r ve kullanmal›d›r mant›¤› ile

hareket ederek istedi¤imiz bir zamanda kullanarak kendimize ilave bir

dinlenme f›rsat› ve ailemizde geçirebilece¤imiz ekstra zaman yaratmak-

tad›r. Benim düflünceme göre bu madddenin de sözleflme metninde

mutlaka ama mutlaka olmas› gerekmektedir.
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AADD  SSOOYYAADD ::  MMEERR‹‹HH  SSAALLMMAAZZ
fifiUUBBEE ::  AALL‹‹AA⁄⁄AA
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

T‹S Madde No 50 Birlefltirilmifl Sosyal Yard›m :

‹flbu toplu sözleflmesinin kapsam›nda bulunan iflçilere, 01.01.2011 ta-

rihinden itibaren Sosyal yard›m, Giyim, Çocuk-Aile-E¤itim, G›da ve Kira

yard›m› olarak her ay sözleflmenin 1.y›l›nda 180 TL birlefltirilmifl sosyal

yard›m ödenir.Sözleflmenin 2.y›l›nda bu miktar T.C. Baflbakanl›k Türkiye

‹statistik Kurumu (TU‹K)2003=100 Temel Y›l› Tüketici Fiyatlar› Genel En-

deksi 2011 Aral›k ay› endeks say›s›n›n, 2010 Aral›k Ay› endeks say›s›na

göre de¤iflim oran› kadar artt›r›lacakt›k.Bu yard›m›n ödenmesinde, her

türlü ücretli izinler ile ifl kazas› ve meslek hastal›klar› sebebiyle istirahat

halleri ve bir ay› aflmayan di¤er istirahat hallerinde k›stelyevm yap›lmaz.

Aç›klama :Yukar›daki maddenin Tüprafl iflçisi aç›s›nda önemli oldu¤u-

nu düflnüyorum ve her sözleflmede daha fazla gelifltirilmesi gerekmek-

tedir.Birlefltirilmifl sosyal yard›m içeri¤ini inceledi¤imizde ve al›nan ra-

kama bak›ld›¤›nda gerçekten komik bir rakam ç›k›yor karfl›m›za, 180 TL

lik birlefltirilmifl yard›mla  k›yafet mi alal›m, çocu¤a harçl›k m› yapal›m,

e¤itimine mi , g›daya m› kiraya m› yat›ral›m ? ‹flte bence her toplu ifl söz-

leflmesi zaman›nda bence bu miktar›n daha fazla yukar›lara tafl›nmas›

gerekmektedir ve sözleflmenin 2. Y›l›ndaki enflasyon art›fl›na 100 TL ve-

ya 5 puan daha art›fl eklenmelidir.

T‹S Madde No 43 ‹lk Girifl Ücreti :

Asgari ücrete göre yap›lan ilk girifl ücret skalalar› ifle yeni girecek ifl-

çilere uygulanmak üzere iflverence düzenlenir.

Aç›klama : T‹S’nin 43. Maddesi ifle bizden sonra girecek arkadafllar›
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daha çok ilgilendirmektedir, fakat biz böyle düflünüp bu maddeleri gör-

memezlikten gelemeyiz, çünkü ileride ifle giren arkadafllarda bizimle

birlikte bu örgütlü mücadelenin içinde bulunacaklar. fiuandaki süren

toplu ifl sözleflmemizdede bu konu ifl veren ile tart›fl›l›yor diye biliyorum.

‹fl verenin bu maddede ki , ilk ifle girifl ücret skalalar› ifl verence düzen-

lenir k›sm›n› gayet iyi kullanmakta, bende dahil 2006 y›l›ndan itibaren

Tüprafl’ta iflbafl› yapan arkadafllar› kök ücretin %50 si ile bafllatm›flt›r ve

bir dönem bunu 4 y›l içinde %100 ‘e tamaml›yaca¤›n› belirtmifltir daha

sonra bir karar de¤ifltirip 3 y›la indirmifltir. Bu 3 içinde düflük ücretle da-

ha genç ve dinamik çal›flanlarla iflini yürütmektedir, yani flu anda ifle gi-

ren bir arkadafl›m örn : ben 100 TL al›rken ayn› ifli yaparak o 50 TL ye ça-

l›fl›yor ve ifl verenin yine karl›. Bence bunu deneme süresi boyunca bu fle-

kilde uygulamas› kabul edilebilir bir durumdur fakat sorumluluk yüklen-

dikden sonra bu ücretlerin eflitlenmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Ayr›ca

bu 3 y›ll›k iyilefltirme sürecini T‹S’ne yazmay› dahi kabul etmiyor, ileride

tekrar de¤ifltirip bunu 5 y›l yap›yorum diyebilece¤ini düflünüyorum.

T‹S Madde No 57 Y›ll›k Ücretli ‹zin :

Y›ll›k Ücretli ‹zin Süreleri :

1 y›ldan 3 y›la kadar (3 Y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 22 iflgünü,

4 y›ldan 6 y›la kadar (6 Y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 27 iflgünü,

7 y›ldan 9 y›la kadar (9 Y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 29 iflgünü,

10 y›l ve daha fazla k›demi olanlara y›lda 30 iflgünü y›ll›k ücretli izin verilir.

01.01.2007 tarihinden sonra ifle giren sendika üyesi iflçiler için y›ll›k

ücretli izin süreleri afla¤›daki gibi uygulanacakt›r.

1 y›ldan 3 y›la kadar (3 Y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 18 iflgünü,

4 y›ldan 6 y›la kadar (6 Y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 20 iflgünü,

7 y›ldan 9 y›la kadar (9 Y›l dahil) k›demi olanlara y›lda 22 iflgünü,

10 y›l ve daha fazla k›demi olanlara y›lda 26 iflgünü y›ll›k ücretli izin verilir.
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Aç›klama: T‹S’nin 57. Maddesinin A  bendindeki y›ll›k ücretli izin süre-

leri yukar›daki gibidir, yine bir ayr›mc›l›k söz konusu t›pk› bir önceki mad-

dedeki gibi sen yeni ifle girdin senin 22 ifl günü izin neyine dercesine bir

madde tabiki bu maddenin bu duruma gelmesindeki sendikam›z›n T‹S’de

masada bu maddeyi iflverenle pazarl›k olarak kullanmas› sonucu oldu-

¤unu düflünmekteyim, yeni ifle girecekleri flimdi burda tart›flman›n lüzu-

mu yok gibi bir düflünce sonucunda ortaya ç›km›flt›r, fakat o yeni ifle gi-

recek arkadafllar bizler olduk ve fluada bu hakk›m›z› kaybetmifl olman›n

hesab›n› sürekli sendikam›za soruyoruz ve bu toplu ifl sözleflmesinde

tekrar masaya yat›r›laca¤› söylendi ama bunu iflverenin kabul görece¤ini

düflünemiyorum. Bu hakk›m›za kaybettik tabiki, flu anda 2007 öncesi ifle

giren arkadafllar›n 7. Y›l›nda 27 gün y›ll›k ücretli izinleri varken bizlerin

20 gün olacak toplamda bakarsak 4 gün kayb›m›z oluyor peki iflveren ne

kazan›yor ? Sadece benden 30 y›l çal›flt›¤›m› düflünürsem 120 gün iflve-

renin cebinde benim iznim kal›yor.Umar›m bundan sonraki sözleflmeler-

de de flu tarihden itibaren ifle girenler 12 gün y›ll›k ücretleri olacakt›r di-

ye bir ibare ile karfl›laflmay›z.



292

AADD    SSOOYYAADD :: MMUUHHAAMMMM  EEDDEEKK‹‹NNCC‹‹
fifiUUBBEE :: BBAATTMMAANN  fifiUUBBEESS‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: TTÜÜPPRRAAfifi  BBAATTMMAANN  RRAAFF‹‹NNEERR‹‹SS‹‹

Önemli gördü¤üm toplu ifl sözleflmesi Madde:3.Bu madde Petrol-‹fl

sendikas›n›n “Yararlanma” maddesidir.Madde aynen afla¤›da yaz›ld›¤›

gibidir.

Madde 3. Yararlanma :

1. ‹flbu Sözleflmeden kapsam içi iflçilerden Petrol-‹fl üyesi olanlar ya-

rarlan›r.

2. Toplu ‹fl Sözleflmesinin imzalanmas› tarihinde Sendikaya üye

olanlar yürürlük tarihinden,imza tarihinden üye olanlar ise üyeliklerinin

Sendikaca iflverene bildirildi¤i tarihten itibaren yararlan›rlar.

3. Üye olmayanlar›n Toplu ‹fl Sözleflmesinden yararlanmalar› hak-

k›nda Yasa hükümleri uygulan›r.

B)Yararlanman›n Sona Ermesi:

Yararlanman›n sona ermesi bak›m›ndan Yasa hükümleri uygulan›r.

C)‹flbu Toplu ‹fl Sözleflmesinden ;

1. Ekli kapsam d›fl› listesinde belirtilen personel,

2. Nitelikleri bak›m›ndan en çok 30 iflgünü süren süreksiz ifllerde

çal›flanlar,

3. Deneme süresi içerisinde bulunanlar,

4. Mevsimlik ve geçici iflçiler,

5. Stajyer talebeler,

6. Müteahhit iflçileri,yararlanamazlar.

AÇIKLAMA :

Toplu ifl sözleflmesi,iflçi sendikas› ile iflveren aras›nda,ifl sözleflmesi-

nin yap›lmas›,içeri¤i ve sona ermesi ile ilgili hükümleri düzenlemek için
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yap›lan,taraflar›n karfl›l›kl› hak ve borçlar›n›,toplu ifl sözleflmesinin uygu-

lanmas› ve denetimi ile ilgili uyuflmazl›klar›n çözüm yollar›na iliflkin hü-

kümleri de içerebilen yaz›l› bir sözleflmedir.Daha aç›k söylenebilecek

olursa iflçiyi iflveren karfl› koruyan bir z›rh ve kalkand›r da denebilir.Gü-

nümüz flartlar›nda iflverenlerin iflçiye,emektarlara karfl› tak›nd›¤› vur-

dumduymaz ve umursamaz tutum bunun en aç›k ve net göstergesi-

dir.Haks›z yere iflten ç›karmalar,eme¤inin tam karfl›l›¤›n› vermeme,iflin

niteli¤ine göre sa¤l›k sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›,iflyerinde sakatlanma-

lar vb. Daha bir çok sorunun önüne geçmek için sendikalar ve toplu ifl

sözleflmesi  iflçinin bir nevi avukat› ve koruyucusu hükmündedir.Bu ne-

denle bana göre bir sözleflmenin bu maddesi  iflçi için olmazsa olmaz bir

önem sahiptir.

Önemli gördü¤üm toplu ifl sözleflmesi Madde:3.Bu madde Petrol-‹fl

sendikas›n›n “Çal›flma”maddesidir.Madde aynen afla¤›da yaz›ld›¤› gibidir.

Normal Çal›flma Süresi :

2- Normal çal›flma süresi günde 8,haftada 40 saattir.

3- Günlük iflbafl›,ö¤le dinlenmesi ve ifl bitifli saatleri iflbu madde hü-

kümlerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iflçilerin

görebilece¤i bir yere as›l›r.‹flbu cetvelde ifl icab› yap›lmas› gereken zaru-

ri de¤ifliklikler de en az 3 gün önceden ayn› flekilde ilan edilir.

‹flbu  cetvel’lerin düzenlenmesi ve de¤ifltirilmesinde sendika temsilci-

leri de haz›r bulunur.

Gece Çal›flma Süresi :  Sabah saat 06.00’dan akflam saat 20.00’ye ka-

dar geçen süredeki çal›flmalar gündüz,akflam saat 20.01’den  06.00’ya

kadar geçen süredeki çal›flmalar gece çal›flmalar›d›r.

Çal›flma  Aralar› :

2. ‹flin ortalama bir zaman›nda en az 1 saatlik ö¤le dinlenmesi veri-
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lir.Bu dinlenme süresi günlük normal çal›flma süresi d›fl›nda say›l›r.‹flçi-

ler bu süreyi iflyeri içinde ya da d›fl›nda geçirmekte serbesttir.

3. Ara dinlenmesi ve çay verilmesi uygulamas›, imkan olan yerlerde

iflçinin fiilen çal›flt›¤› ifl alan›nda yap›l›r.

4. Vardiyal› iflçilere iflin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m

saat ara dinlenmesi verilir.

5. Vardiya de¤iflimlerinde iflçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada

çal›flt›r›lamaz.

6. Gece ve gündüz vardiya usulü çal›flan ifllerde vardiyalar,haftada

bir de¤ifltirilmek suretiyle s›raya konur.Ancak, üçlü vardiyada gece var-

diyas›nda çal›flan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›fl›n-

da sokulamaz.

7. ‹kili vardiyada çal›flanlar›n vardiyalar› iflçi say›s›n›n elverdi¤i ölçü-

de de¤ifltirilerek s›raya konur.

8. Vardiya cetvelleri iflveren taraf›ndan en çok 15 haftada bir düzen-

lenir.

Çal›fl›lm›fl Say›lan Süreler :

3. ‹flyerinde ya da d›fl›nda iflverenin emrinde geçen süreler fiilen ça-

l›flmasa dahi çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

4. ‹flçiler, normal çal›flma saatleri d›fl›nda iflyeri haricindeki bir yer-

den veya evlerinden ifle geri ça¤r›ld›klar›nda çal›flma süresi 4 saatten da-

ha az olsa dahi en az 4 saat fazla çal›flma yapm›fl olarak kabul edilir ve

normal ücreti % 100 zaml› ödenir.‹flçiye her an ifle ça¤r›lmas› muhtemel

oldu¤u ve bu sebeple belirli bir yerde beklemesi bildirildi¤i takdirde,iflve-

renin emrinde geçen iflbu bekleme süresi de çal›flma saatlerinden say›-

l›r.‹flbu beklemem bildirisi yaz›l› olarak verilir.

5. ‹fl günlerinde iflçiler normal günlük çal›flma süresinden  az da ol-

sa tam günlük  normal çal›flma süresi kadar çal›flm›fl say›l›rlar.

6. Sosyal Sigortalar Kurumuna muayene edilmek amac›yla yap›lan

viziteye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.‹flçiye istirahat veril-
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memesi durumunda iflbafl› ka¤›d›na muayene saatini yazd›rmas› flart›yla

viziteye ç›k›fl süreleri çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

7. ‹flçilerin daval›,davac› veya tan›k olarak mahkemelerde geçirdik-

leri sürelerde,tevsik edilmek flart›yla çal›fl›lm›fl olarak kabul edilir.

4857 say›l› Yasan›n 63. Maddesinin (4) bendinde öngörülen Yönetmelik

hükümleri sakl›d›r.

AÇIKLAMA : Günümüzde pek çok iflyerinde,fazla çal›flma zorunlu bir

uygulama olarak dayat›lmakta ve iflçilerin onay› al›nmadan fazladan ve

komik bir ücret karfl›l›¤›nda mesaiye b›rak›lmaktad›rlar.Oysa yasaya gö-

re fazla çal›flma yap›lmas› için iflçilerin onay›n›n al›nmas› flartt›r.Örne¤in

haftal›k çal›flma süresi 45 saat olmas›na ra¤men patronlar çal›flma saat-

lerini istedikleri gibi uzatabiliyorlar.4857 say›l› ifl yasas›n›n 63. Maddesi-

ne göre haftal›k çal›flma süresi 45 saattir.Veya hafta içi 8 saat ve cumar-

tesi günü yar›m gün çal›fl›larak ya da hafta içi dokuz saat çal›fl›larak 45

saati tamamlamak mümkündür.‹flçinin ifl yerinde bofla geçirdi¤i süre ne-

deniyle (elektri¤in kesilmesi,veya çal›fl›lan iflin durumuna göre cihazlar›n

ar›zalanmas›) gibi durumlarda ifl saati uzat›lamaz.‹flçinin iflveren taraf›n-

dan çal›flmak üzere baflka bir yere gönderilmesiyle yolda geçen za-

man,patronun ofisinde as›l ifli yapmaks›z›n geçirdi¤i süre yada çocuk em-

ziren bir kad›n iflçinin çocu¤una süt vermek için geçirdi¤i süre günlük ça-

l›flma süresine dahildir.Bunun yan› s›ra hiçbir iflçi molas›z çal›flt›rala-

maz.4 saate kadar olan çal›flmada 15 dk,4 saatten fazla ve 7,5 saatten az

çal›flmalarda 30 dk,7,5 saatten fazla süren çal›flmalarda ise 1 saat ara

dinlenme molas› verilmesi zorunludur.Öte yandan fazla çal›flma haftal›k

45 saati geçemez demifltik yukar›da.45 saati geçen durumlar mesai kap-

sam›na girer ki buda günümüzde zorunlu mesai diye bilinir.Asl›nda zo-

runlu mesai diye bir fley yoktur.Fazla mesai demek daha do¤ru olur.Bun-

dada iflçinin onay› al›nmadan zorlama yap›lamaz.Buda y›ll›k olarak 270

saati geçemez yasaya göre.Bugünkü mevcut durumda iflçi s›n›f›n›n ör-
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gütsüzlü¤ü ve mevcut iktidarlar›n sermayeden yana olmas› iflçiyi tek ba-

fl›na güçsüz k›l›yor.Buda gösteriyor ki bir hakk›n yasalar düzeyinde olma-

s› tek bafl›na yeterli de¤ildir.Biz iflçiler olarak mücadele etmedi¤imiz sü-

rece yasalar›n kendili¤inden bir hükmü yoktur.E¤er bugün 8 saat çal›-

fl›p,8 saat uyuyp ve kalan sekiz saati gönlümüzün istedi¤i flekilde geçiri-

yorsak bu 125 y›l öncesinde verilmifl olan bir mücadelenin sonucunda el-

de edilmifl olan bir hakt›r.‹flçi s›n›f› bugüne kadar kazand›¤› bütün hakla-

r›n› patronlara ve mevcut iktidarlara karfl› verdi¤i çetin,zorlu mücadele-

ler karfl›s›nda elde etmifltir.Örgütlenip mücadeleye giriflmedi¤imiz süre-

ce hiçbir hak kendili¤inden verilmez.Bunun günümüzde en bilinen örne-

¤i 1 May›s Emek ve Dayan›flma Günü’nün resmi tatil olarak al›nmas›d›r.

Önemli gördü¤üm toplu ifl sözleflmesi Madde:3. Bu madde Petrol-‹fl

sendikas›n›n“Suçsuz Ç›karmalar”maddesidir.Madde aynen afla¤›da ya-

z›ld›¤› gibidir.

Madde 11 Suçsuz Ç›karmalar :

A) 1)Toplu ‹flten Ç›karma  ve ‹fl Güvencesi :

Bu konuda yürülükteki mevzuat hükümleri uygulan›r.

2. Münferit Suçsuz Ç›karma:

3. ‹fl Yasas›na göre iflten ç›karma: ‹flveren ‹fl Yasas› hükümlerine gö-

re akdini feshetti¤i iflçinin bu ç›karmadan evvel bu sözleflmede kabul edi-

len ihbar önellerini ve k›dem tazminat›n› ödemekle mükelleftir.Ancak, bu

husus düflük ücretle iflçi istihdam›n› hedef tutmayacakt›r.

4. Hastal›k Sebebi ile Suçsuz Ç›karma:Hastal›k ya da kaza sebebi ile

meydana gelen ifl göremezlik hallerinde SSK taraf›ndan tedaviye tabi tu-

tuldu¤u sürenin sonundan itibaren iflverenin iflçinin hizmet akdini fesih

hakk› do¤ar.Bu f›kraya göre yap›lan fesihlerde iflçiye ihbar önelleri hariç

hak kazanm›fl oldu¤u k›dem tazminat› ödenir.

‹hbar Önelleri:
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Suçsuz Ç›karmalarda:

6 aydan az k›demi olanlara 4 hafta

6 aydan 18 aya kadar k›demi olanlara 6 hafta

18 aydan 3 y›la kadar k›demi olanlara 12 hafta

3 y›ldan 5 y›la kadar k›demi olanlara 16 hafta

5 y›ldan fazla k›demi olanlara 18 hafta

Önceden ihbarda bulunmak flartt›r.‹hbar süreleri içinde iflçiye her gün

2’fler saat ifl arama izni verilmesi mecburidir.‹flçinin talebi halinde ifl ara-

ma izinleri toplu olarak verilir.01.07.2011 tarihinden sonra ifle girenlere

yasadaki ihbar süreleri uygulan›r.

AÇIKLAMA: Günümüzde iflyerlerinde güvencesiz ve örgütsüz çal›fl›lan

iflçiler iflyerlerinde çok kolay bir flekilde iflten ç›kar›labiliyor.Sendikal›

olarak çal›flan iflçiler d›fl›nda di¤er küçük veya büyük iflyerlerinde iflçiler

çok rahat harcanabiliyor ve sorgusuz sualsiz iflten at›labiliyor.Bunun ya-

n›nda sigorta primleri ödenmiyor,ödense bile verilen ücret üzerinden de-

¤ilde düflük ücretle yat›r›l›yor.‹flçi yap›lan haks›zl›k karfl›s›nda çaresiz tek

bafl›na iflverene karfl› direnemiyor.Yaflad›¤› ma¤duriyet bir tarafa diret-

mesi halinde iflten at›lmakla tehdit ediliyor.Hiçbir güvencesi ve deste¤i

olmayan yüzbinlerce iflçi ve emekçi ayn› durumla karfl› karfl›ya.Bunun

önüne geçmek için sendikalaflmak çok büyük önem arzediyor.Çok örne-

¤i vard›r.‹flyerinde geçirdi¤i kaza sonucu sakatlan›p iflten at›lan,ekono-

mik nedenler sebep gösterilip iflten ç›kar›lan,en ufak bir hatada bile ifl

akdi feshedilen gibi bir çok örnek s›ralayabiliriz.
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AADD  SSOOYYAADD  ::  ‹‹ZZZZEETT  GGÜÜNNAAYY
fifiUUBBEE  ::  KKOOCCAAEELL‹‹
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTÜÜPPRRAAfifi

Önemli gördü¤üm tis madde no : Madde 13

Ölüm ve maluliyet ayr›lmas› veya ifl kazas› yada meslek hastal›¤› hal-

lerinde tazminat.

Aç›klama : Kiflilerin ailesinin ma¤dur durumda kalmas›n› önlemek gü-

vence alt›na al›nmas›n› sa¤lamak ad›na önemlidir çünki kifli bu hallerde ge-

çimini sa¤layamaz hale gelece¤inden Zaten y›pranm›fl olan bedeni dahada

güç duruma sokmas›na sebep olaca¤›ndan içeri¤i olmassa olmazd›r.

Önemli görülen tis madde no : madde 23

Normal çal›flma

Aç›klama : Kiflinin bedensel ve zihinsel olarak ifl sürecindeki yo¤unlu-

¤u atabilme ve dinlenebilmesi için gerekli olan bir faktördür. ‹flçinin ken-

disine ve ailesine yeterli zaman ay›rabilmesi iflletmenin verdi¤i s›k›nt› ve

stresi toplum hayat›na yans›tmamas› için çok gerekli bir faktördür. Kifli

iflletme sahas›nda ne kadar az çal›fl›rsa ifl verimlili¤i o kadar artar. Dinç

ve dinlenmifl bir beden ve zihine sahip olaca¤›ndan dolay›d›r.

Önemli gördü¤üm tis madde no : madde 58

Özel mazeret izinleri

Aç›klama : iflçilerin yani bizlerin kifliye özel durumlarda kendine ve

çevresine zaman ay›rmas› aç›s›ndan bedeni ve zihni toparlamas› aç›s›n-

dan önemlidir. Yorgun ve y›pranm›fl bir kifli iflletmeye katk› sa¤layamaya-

ca¤›ndan hata ve ifl kazas› yapma riskinin artacak oldu¤undan kiflinin bu
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tür bir hakk› olmas› çok önemlidir. Kifli özel ihtiyaçlar›n› karfl›lama ama-

c› ile iflverenle karfl› karfl›ya gelmeyi önlemifl oluyor.  Bu durumu sendi-

kalara ve örgütleflme yollar› ile alm›fl olmas›na ra¤men bunu kendinde

yasal bir hak farkl› bir rahatl›k olarak görüyor.
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TTOORROOSS

AADD  SSOOYYAADD :: FFAATT‹‹HH  BBUULLUUTT
fifiUUBBEE :: AADDAANNAA  
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::TTOORROOSS  TTAARRIIMM

MADDE 19: GEÇ‹C‹  ‹fiÇ‹

CEYHAN ‹fi YER‹

Devaml›l›k arz etmeyen ve y›lda toplam 5 ay› geçmeyecek ifller hari-

cinde geçici iflçi ça›flt›r›lamaz. Meydan,temizlik, yemekhane,yatakha-

ne,baçivanl›k,lojmanlar gerekli oldu¤u zaman torbalama

Ünitesi yüklme-boflalma,boya,palet tamiri bak›m iflleri özel  boru ve

bant  imalatlar›

Yam›flt›rmalar ve tamirleri gibi (fiberglass,polipropilen,lastik vs.) acil

ve özel kaynak iflleri

Vas›ta  ve ifl makinalar› boya kaporta bak›m iflleri ve özel ifl makinala-

r›n›n de¤iflik süreli

Çal›flt›rmalar›nda,kum  temini ,genel nakliyat  gibi ana üretim  konu-

su d›fl›ndaki

‹fllerde müteahhit  veya getirdi¤i  iflçiler çal›flt›r›l›r.

‹flte toros tar›m iflçilerinin kanayan yaras› 19.maddedir. hiçbir  ana

üretimi d›fl›nda bütün ifl kollar›n›n sendikas›zlaflt›rarak yok etme ,eritme

maddesidir.1987  y›l›nda bafllayan günümüze kadar

Yavafl yavafl  eritilen iflçi  birli¤i beraberli¤imizi bozan maddedir. O y›l-

larda say›s› 400’ü aflan fabrikada flu an 88 kifliye bilinçli bir flekilde düflü-

rülmüfltür. Bu maddenin T.‹.S  yoluyla sözleflmeden ç›kart›lmas›

Gerekmektedir.

MADDE 23 – HAFTA TAT‹L‹:

Ceyhan iflyeri için:
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Hafta tatili :

A)Vardiya  harici iflçiler için hafta tatili Pazar günüdür.vardiyal› iflçiler

için hafta tatili

‹flçinin toplu ifl sözleflmesine göre tespit edilen normal  haftal›k çal›fl-

ma süresini  doldurduklar›

Haftan›n 7. Günüdür.

B)Vardiya harici iflçiler için  haftan›n ifl yerlerinde uygulanan çal›flma

günlerini muntazam

çal›flm›fl her iflçi hafta titilini hak kazan›r. Vardiya ile çal›flan iflçilerin

hafta tatiline hak

kazanabilmeleri için ifl yerinde kabul edilmifl olan normal haftal›k ifl-

sürelerini

doldurmalar› flartt›r.

C)Hafta tatiline hak kazanma  bak›m›ndan çal›flmad›¤› halde çal›flm›fl

olarak kabul edilen

Günler  flunlard›r: 

1)ulusal bayram ve genel tatil günleri

2)ifl bu toplu ifl sözleflmesi  uyar›nca verilen ücretli izinler ile  bir haf-

tal›k  süre içinde

Kalmak üzere ifl veren taraf›ndan verilen   izinler,

3) iflin zaruri sebeplerle ifl veren taraf›ndan iflçilerin ifl ba¤›tlar› kesil-

meksizin  tatil  edildi¤i günler

4) S.G.K’ca 6 güne kadar verilen istirahat günleri 

5) ifl yerinde meydana  gelen  ani hastalanma  ya da sakatlanma  so-

nucu  yaln›z  1 gün olarak  ifl yerinde ya da d›fl›nda tedavi ile S.G.K’ ya vi-

ziteye  ç›k›fl süreleri 

D)zaruri sebeplerle  hafata tatili günü  çal›flt›r›lan iflçilere müteakip

hafta içinde  vardiya de¤iflimlerindeki   istirahatlerle,ulusal bayram,genel

tatil  ve  S.G.K ‘ca  3 güne kadar   verilen istirahat  günlerine  tesadüf  et-
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tirilmemek ve 24 saatten   az  olmamak flart›yla  1 gün ücretli dinlenme

izni  verilir.ifl bu izin verilmedi¤i taktirde  o gün için  iflçiye toplam  3 yöv-

miye verilir.

‹fl yerinde bu madde  fluanki Mersin  iflletmesinde  uygulanan  6-2 sis-

temiyle  1985’ten 2006’ya kadar  çal›flm›flt›r. Bu maddenin sözleflme ki-

tapc›¤›na  yaz›lmamas›  bahanesiyle  iflçinin elinden  al›nm›flt›r. Mahke-

me yoluyla  mücadele edildiysede  mücadele kaybedilmifltir.bundan ala-

ca¤›m›z  T.‹.fi’te geçen her madde her harf  çok çok önemlidir.

MADDE 41

Giyim eflyas› (Ceyhan ifl yeri)

‹flyerinde T.‹.fi y›llard›r süre  gelen  yanl›fllar›ndan  birisidir.uygulama

ve madde bir biri  ile  ba¤daflmamaktad›r.bizler bu aç›klanan gibi de¤il

bir ma¤zadan hediye çeki olarak almaktay›z. Ama sözleflmeye bu flekilde

yaz›lmad›¤› için  tedirginli¤imiz devam  etmektedir.  Y›llard›r  tasla¤a ya-

z›lmas›na ra¤men 2009 y›l›ndaki  greve  ra¤men kitapç›¤a giyim  çeki  ya-

z›lamam›flt›r.
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AADD  SSOOYYAADD ::    ‹‹DDRR‹‹SS    KKAARRAABBUULLUUTT
fifiUUBBEE ::  MMEERRSS‹‹NN
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  TTOORROOSS  TTAARRIIMM

1-MADDE  40- ÜCRET ZAMMI:

A)1.Y›l Ücret Zamm›:

Sözleflmenin 1.y›l›nda sendika üyesi iflçilerin 01.01.2011tarihindeki

ücretlerine  01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 200-TL ücret

zamm› yap›lacakt›r.

B)2. Y›l Ücret Zamm›:

Sözleflmenin 2. y›l›nda sendika üyesi iflçilerin 31.12.2011 tarihindeki

ücretlerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere TÜ‹K 2003=100

Temel y›ll›k Tüketici Fiyatlar› Endeksi2011 Aral›k ay› endeksinin,2010

Aral›k ay› endeksine göre de¤iflim oran› kadar ücret zamm› yap›lacakt›r.

C)‹flyerinde yeni bir ifl çeflidi ve grubu saptamak iflverene aittir.

AÇIKLAMA:

Biz iflçilerin ve ailelerimizin 24 ay boyunca yaflam flartlar›m›za yön ve-

ren madde olan ücret zamm› bana göre önemli maddelerden biri-

dir.Özellikle ücret zamlar› son y›llarda hükümetin bilinçli olarak gelifltir-

di¤i enflasyon politikas› veya iflverenlerin oluflturdu¤u toplulu¤un(AZIN-

LI⁄IN) aç›klad›¤› rakamlara endekslenmifltir.

Ücret zamm› bakmakla yükümlü oldu¤umuz kiflileri de etkileyece¤in-

den zamm› belirleyen kiflilerden s›n›f›m›z› temsil eden sendikan›n da bu

gerçe¤i göz ard› etmemesi gerekmektedir.Al›nacak ücretin insanlar›n

YAfiAMA HAKKINI yada YAfiAM KAL‹TES‹N‹ etkiledi¤ini an›msarsak al›-

nacak zamm›n sa¤l›k alan›ndaki artan harcamalara,e¤itim alan›ndaki
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harcamalara ve kar›n doyurmaya ancak yetti¤i bir gerçektir.Oysa al›nan

zamlar bizlerin adeta kar›n toklu¤una çal›flan ,birikim yapmay›,insanca

yaflamay› hatta hastalanmay› bile unutan bir topluluk haline getirmifltir.

Birde bütün bunlara 2. y›l zamm›n› da enflasyona ezilmemek gibi bir

söylemi kendilerine slogan edinmifl sendika temsilcilerinin enflasyon

oran›n› zamm›fl gibi göstermeleri bizleri enflasyona yenilmemifl fakat

zam da alamam›fl,en ac›s› da bu olaya tepkisizleflmifl gözleri görmeyen,

kula¤› duymayan bir s›n›f haline getirmifltir.

2-MADDE 35-VARD‹YA PR‹M‹:

Vardiyal› çal›flan iflçilere vardiyada fiilen çal›flt›klar› süreler için

%20 vardiya primi verilir.Vardiya çal›flmas› yap›lmad›¤› zaman bu prim

verilmez.

AÇIKLAMA:

Vardiyal› çal›flan iflçilerin ald›klar› bu prim kazan›lm›fl hak olarak gö-

rülmektedir.Asl›nda öyledir de fakat yeterli de¤ildir.‹nsan›n bir yarad›l›fl

gerçe¤i oldu¤unu düflünürsek,dinlenme,uyuma ve yemek yeme gibi te-

mel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanaca¤› zamanlarda çal›fl›yor olmak insan vücu-

dunda yada psikolojisinde baz› bozulmalara yol açacakt›r.Bu aksakl›kla-

r›n para ile karfl›l›¤› olamaz ve olmamal›d›r.

‹flverenin KAZANIMININ DEVAMLILI⁄INI sa¤layan bu çal›flma sistemi

bizlerden bir çok fleyi al›p götürmektedir.Bu kaybedifl sadece sa¤l›kla s›-

n›rl› kalmay›p,çevre hatta aile ile bile iletiflim kayb›na neden olmakta-

d›r.Dünyan›n neresinde olursa olsun kazan›mlar tek tarafl› ise bu siste-

min ad› köleliktir.

Bu ba¤lamda yukar›da sayd›¤›m bütün olumsuzluklar›n bedelinin as-

l›nda sermayenin kazanc›na karfl› bizim kay›plar›m›z karfl›s›nda bir hak

arama hatta hak alma oldu¤udur
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3-MADDE 20-ÖZÜRLÜ ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA:

Bu konuda yasa hükümleri uygulan›r.

AÇIKLAMA:

Bu madde asl›nda bizim için çok da basit gibi alg›lansa da iflveren

temsilcilerinin insana verdi¤i de¤erin yans›mas›d›r.

Unutulmamal›d›r ki sa¤l›kl› toplum bireylerinin birer engelli aday› ol-

du¤u gerçektir.Onlarca iflveren temsilci uzman›n›n gözetiminde itina ile

haz›rlanan ve yaz›ya dökülen bu maddelerin tamam›n›n yasalara uygun-

lu¤unun araflt›rmas›n›n yap›ld›¤›n› biliyoruz.Fakat bu kitapç›¤a ENGELL‹

‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA maddesinin ›srarla ÖZÜRLÜ ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA madde-

si olarak yaz›lmas› yasalara uyumlu olsa bile tam bir duyars›zl›k örne¤i-

dir.Hat›rlatmakta fayda görüyorum ‹NSANLARIN ENGELLER‹ ÖZÜR DE-

⁄‹LD‹R.Bu kadar basit bir madde de bile duyarl› olamayan uzmanlar›n di-

¤er maddelerde nas›l tav›r sergilediklerini anlamak için insan olman›n

yeterli oldu¤unu düflünüyorum ve onlar› suça davet ediyorum. Bu mad-

denin tüm kitapç›klarda de¤ifltirilmesi dile¤iyle say¤›lar.
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UUNNIILLEEVVEERR

AADD  SSOOYYAADD :: ÖÖZZGGÜÜRR  DDEENN‹‹ZZ  ÇÇAA⁄⁄LLAAYYAANN
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ :: UUNN‹‹LLEEVVEERR

MADDE 3:YARARLANMA

A)

1.‹flbu sözleflmeden kapsam içiflçilerden Petrol ifl üyesi olanlar yarar-

lan›rlar.

2. Toplu ‹fl Sözleflmesinin imzalanmas› tarihinde sendikaya üye

olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyelik-

lerinin iflverene sendikaya bildirildi¤i tarihten itibaren yararlan›rlar.

B) Yararlanman›n Sona Ermesi:

Sendikadan istifa eden yada ç›kar›lan iflçilerin, iflbu Toplu ‹fl Sözlefl-

mesi uyar›nca alm›fl olduklar (ücret zamlar› dahil) Bütün hak ve menfa-

atlerden yararlanmalar› , istifa durumunda noterli¤e baflvurma tarihini

takip eden 1 ay sonra, sendikadan ç›kar›lmada ve ç›kar›lma karar› kesin-

lefltikten sonra sona erer.

C) Sendikadan ayr›lan veya ç›kar›lan iflçiler ile sendika üyesi olma-

yan iflçiler hakk›nda yasa hükümleri uygulan›r.

D) ‹flveren kapsam içi sendikas›z iflçilere Toplu ‹fl Sözleflmesi ile tes-

pit edilen ücret ve ücrete iliflkin haklar ve üstünde bir hak uygulayama-

yacakt›r. Bu hükme ayk›r› olarak uygulama yaparsa ayn› tarihten itibaren

bütün sendikal› iflçilere aflan miktar uygulanacakt›r.

AÇIKLAMA:

Gerek iflyerimizde gerekse di¤er iflyerlerinde Toplu ‹fl Sözleflmesi

maddeleri y›llardan bu yana çok s›k› mücadelelerle bu duruma gelmifltir.

Bize kazand›¤›m›z bu haklar alt›n tepsiyle sunulmad› gerek bizler gerek
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bizden öncekiler savaflarak kazand›. Böylesi güzel kazan›mlar›n hak edil-

mesi içinse iflyerimiz sendikas› olan Petrol ‹fl sendikal› olmay› flart  koy-

mufltur .  1. Maddede aç›kça anlafl›laca¤› gibi sadece sendikal› olmak de-

¤il petrol ifl sendikas›na üye olmak flart› aranmaktad›r. Bunun bize geti-

rece¤i yarar iflçilerin baflka sendikalara üye olarak bölünmesinin engel-

lenmesidir . E¤er iflçilerin bir k›sm› baflka petrol ifl ten istifa edip di¤er

herhangi bir sendikaya üye olursa iflyerlerinde giderek risk teflkil eden

yetki say›s›n›n kaybedilmesine neden olabilir.

Bu kadar› yeter mi acaba!

Yetmez çünkü iflveren sendikadan ayr›lmalar› için iflçilere cazip teklif-

ler edebilir ücretlerini 2 ye 3 e katlayabilir .  Bireysel menfaatleri için

sendikay› satabilir. EE tabiî ki yetki düflünce tüm haklar›n› elinden ala-

cakt›r .‹nsanlar k›sa vadede kaybedece¤ini de¤il maalesef kazand›klar›n›

düflünür. Ve hata yapar…

Petrol ifl Gebze fiubesi unilever temsilcileri bu gibi kötü senaryolar›n

olmamas› için iflverene demifltir ki; sendikadan at›lan veya istifa eden ifl-

çilere sendikal› iflçilerden fazla hak sunamazs›n e¤er sunacaksan ayn›s›-

n› tüm sendikal› iflçilere sunmal›s›n. Aflan miktarlar aynen uygulan›r.

Sonuçta yasal olarak hiç kimseyi sendikal› olmaya yada sendikadan

ç›kmaya zorlayamazs›n›z. Önüne 2 yol çizersiniz sendikal› olman›n avan-

tajlar›n› anlat›rs›n›z sendikas›z olman›n dezavantajlar›n› anlat›rs›n›z ödü-

lünü ve cezas›n› tavizsiz yerine getirirsini….

MADDE 22 – GEÇ‹C‹ ‹fiÇ‹ ( BEL‹RL‹ SÜREL‹ AK‹T ‹LE ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRMA)

‹flveren afla¤›da belirtilen süresi belirli akitle iflçi istihdam edebilir.

1. Tutukluluk, mahkumiyet,  muvazzaf askerlik, geçici hizmetle as-

kere ça¤›r›lma, uzun süreli hastal›k, do¤um, sendikal görevler için uzun

süreli ayr›lma, y›ll›k izinler. Bu haller iflbu sözleflmede belirtilen süreler-

le s›n›rl›d›r.

2.Ola¤anüstü üretim veya niteli¤i bak›m›ndan geçici iflçiler. ‹flbu belir-
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li iflin süresi için niteli¤ine ba¤l› olarak önceden tespit edilir ve durum

gerekçeleri ile birlikte sendikaya bildirilir. Ancak bu süre sürekli ya da

aral›kl›da olsa bir sözleflme döneminde toplam 6 ayd›r. Ancak iflveren bu

6 ayl›k süreyi iki defaya mahsus olmak üzere gerekçeleri ile birlikte sen-

dikaya haber vermek kayd› ile ikifler ay daha uzatabilir. Muvakkat bir ifl

bir sözleflme döneminde on aydan fazla sürecek olursa onuncu aydan

sonra o ifl için daimi kadro ihdas edilir ve iflçi daimi kadroya al›n›r. ‹flye-

rinde çal›flt›r›lacak geçici iflçi say›s› kadrolu iflçi say›s›n›n % 20 ‘sini afla-

maz. Y›ll›k izin nedeniyle çal›flt›r›lan geçici iflçiler bu say›n› d›fl›ndad›r.

3.‹flbu iflçilere yapt›klar› iflin ücreti normal ücretin (33. Maddenin C ve

D f›kras›) 2/3’ü olarak ödenir ve sendika üyesi olanlar  bu sözleflmeden

yararlan›r.

4. Fabrikada esas üretimde ve süreklilik kazanm›fl ifllerde hiçbir fle-

kilde müteahhit çal›flt›r›lamaz. Ancak yemek piflirme müteahhidi bu uy-

gulama d›fl›ndad›r.

AÇIKLAMA:

Geçici ve müteahhit iflçiler bir iflyerinde asla olmamal›d›r . Eflit ifle eflit

ücret düflüncesinden yola ç›karak sözleflmelerde geçici iflçi  say›s›n›n ça-

l›flma yerinin ve süresinin kontrol alt›na al›nmas› gerekir .

Petrol ifl sendikas› Gebze flubesi Unilever temsilcileri kontrolü sa¤la-

mak ad›na madde 22 ‘yi sözleflme kitab›na kazand›rm›flt›r

E¤er sözleflmede bu madde olmasayd› iflveren iflyerinin her yerinde

istedi¤i say›da ve istedi¤i sürede geçici iflçi çal›flt›rabilir. Çal›flt›rm›fl ol-

du¤u bu iflçileri her y›l girifl ç›k›fl yaparak tazminatlar›n› da gasp ederdi .

Geçici iflçiler ayn› iflte bir y›ldan fazla çal›flt›klar› zaman o iflte vas›fl›

hale gelirler ve olas› bir grev durumunda ifli durdurmadan çal›flabilirler

buda kadrolu sendikal› iflçilerin direniflini k›rar . Sizin yapm›fl oldu¤unuz

grev iflverenin umurunda bile olmaz . Hatta ifl aksamad›¤› için memnun
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bile olur…Sendika bu madde ile uzun süreli çal›flan geçici iflçilerin kad-

roya al›nmas›n› flart koymufltur.

Geçici iflçi al›nacak durumlar 1.maddede net olarak belirtilmifl bunun

d›fl›nda geçici iflçi al›m› gerekçesiyle sendika kontrolünde olmufltur.

‹fi bu sözleflmeden sendikaya üye olan( petrol ifl sendikas›) iflliler ya-

rarlan›r diyerek sendikaya üye kazand›r›lm›fl geçici iflçilerinde sendika

kurallar›na uygun çal›flmalar› sa¤lanm›flt›. Bu hem geçici iflçiler için

avantajd›r hem bizim için .Onlar için avantaj› çal›flma saatleri ikramiyele-

ri haftal›k izinleri yani hemen hemen sözleflmenin % 90 ›d›r . Bizler için

yarar› üye say›m›zd›r sözleflme yapabilmemiz için yetki say›m›zd›r.

E¤er geçici iflçi say›s›nda % 20 oran› olmasa idi iflveren iflçi say›s›n›n

% 60-70-80 ini geçici iflçilerden oluflturur sözleflmeye 6-7 ay kala bir k›s-

m›n› iflten ç›kar›r ve sözleflmede yetkiyi al›rd›( geçici iflçi tek tarafl› is fes-

hedilebilir)

4. maddede müteahhitlerin yemek piflirme d›fl›nda çal›flmas› engel-

lenmifltir. Böylelikle iflyerinde az da olsa tafleronlaflman›n önüne geçil-

mifltir .

Sonuç olarak kiflisel fikrim  bir ifl yerinde kesinlikle geçici iflçi ve mü-

teahhit çal›flt›r›lmamal› herkes  ayn› haklara sahip olmal›d›r. ‹flveren ya-

salardan ald›¤› güçle bunu kullan›yor öyle ise yapabilece¤imizin en iyisiy-

le yasalar de¤iflene kadar kontrolü elden b›rakmamal›y›z…

MADDE 27 – HAFTA TAT‹L‹

Hafta Tatili Pazar günüdür.

Haftan›n, 24.maddede ifle ça¤r›lmad›¤› takdirde çal›fl›lmayaca¤› belir-

tilen Cumartesi günleri ve hafta tatili olan Pazar günleri hariç, di¤er 5

gününde muntazam çal›flm›fl ofis personeli, gündüzcü personel,2 ve 3

vardiya personeli hafta tatiline hak kazan›rlar. Normal çal›flma süresin-

deki çal›flmalar›n› muntazaman tamamlayan 4 vardiya personeli de haf-
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ta tatiline hak kazan›r. Ancak bu çal›flma düzenindeki personeli hafta ta-

tilleri, çal›flma düzenleri icab› Pazar’dan baflka günlere rastlayabilir.

Hafta tatiline hak kazanma bak›m›ndan, çal›fl›lmad›¤› halde çal›fl›lm›fl

olarak kabul edilen günler flunlard›r:

1.Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri,

2.‹flbu toplu ifl sözleflmesi uyar›nca verilen bütün ücretli ve ücretsiz

izin günleri,

3.‹flin zaruri sebeplerle iflveren taraf›ndan iflçilerin ifl ba¤›t› kesilmek-

sizin tatil edildi¤i günler.

4.Sosyal Sigortalar Kurumu’nca 6 güne kadar verilen istirahat günle-

ri,

5.‹flyerinde meydana gelen ani hastalanma ya da sakatlanma sonucu

yaln›z bir gün olarak iflyerinde ya da d›fl›nda tedavi günleri ile istirahat

al›nmayan Sosyal Sigortalar Kurumuna viziteye ç›k›fl günleri.

D)Zaruri sebeplerle hafta tatili günü çal›flt›r›lan iflçilere, müteakip

hafta içinde vardiya de¤iflimlerindeki  istirahatler ile Ulusal Bayram ve

Genel Tatil günleri, Cumartesi ve Sosyal Sigortalar Kurunca üç güne ka-

dar verilen istirahat günlerine tesadüf ettirmemek ve 24 saatten az ol-

mamak flart›yla bir gün ücretli dinlenme izni verilir. 4 vardiya personeli-

ne izin verilemedi¤i takdirde ilave bir yevmiye ödenir.

Hafta tatili olmadan olmadan yaflamak bir an bu  maddeyi yazarken

düflündümde tam bir kölelik düzeni.

Sadece uyumak için evinize geliyorsunuz ve bu düzen y›llarca devam

ediyor .

Yasal olarak haftada 24 saatten az olmamak kayd›yla tatili hak ediyo-

ruz . Peki sizce bir gün yeterlimi ? Hay›r tabikide yeterli de¤il .

Sözleflmemizin 24.maddesinde “ ifle ça¤›r›lmad›¤› sürece cumartesi

günleri çal›fl›lmaz” der. Sözleflmenin 35.maddesinde ise “cumartesi gü-

nü ifle ça¤›r›larak çal›flanlara o günki çal›flma saatleri % 100 art›r›lmak
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suretiyle ödenir “ der .Gene 35.maddede cumartesi günleri hiçbir ifl

karfl›l›¤› olmaks›z›n bir normal gündelik ödenir” der.

24.maddede “flirketçe cumartesi günleri ifle  ça¤›t›lan iflçiler geleme-

yece¤ini beyan etmedikleri taktirde o gün ifle gelerek çal›flmakla yüküm-

lüdür” der . Burdan flunu ç›karabiliriz gelemeyece¤inizi beyan ederseniz

çal›flmakla yükümlü de¤ilsiniz .

Özetleyecek olursak cumartesi günü hafta tatili diyebiliyoruz .

Hafta tatilim olmazsa ne olur .

K›z›mla sinemaya gidemem ,o¤lumla sevdi¤im tak›m›n maç›n› izleye-

mem, eflimi do¤um gününde yeme¤e ç›karamam ,yafll› babam› ziyaret

edemem, annemin yapt›¤› mant›y› yemeye gidemem , akrabalar›m› dost-

lar›m› doya doya ziyaret edemem vs. vs. yapamayaca¤›m fleyleri saymak-

la bitiremem asl›nda o kadar çokki.

Sabah ifle ifle gitmeyece¤inizi bilerek evinizin balkonunda oturup y›l-

d›zlar› seyretmenin hazz›n› parayla sat›n alamazs›n›z mesela.

Belki küçük bir bahçeniz var hafta sonlar› meyve a¤açlar›yla kedinizle

kuflunuzla vakit geçireceksiniz .

Paran›n sat›n alamayaca¤› bir gündür asl›nda hafta tatili.

Bölgemizde baz› fabrikalar ücretlerine zam yapt›rarak cumartesi gün-

lerini satt›lar. Çok k›sa süre sonra asl›nda satt›klar›n›n kendi hayatlar›

çocuklar›n›n gelecekleri oldu¤unun  fark›na vard›lar. Çocuklar›n›n diyo-

rum çünki çocu¤unuza yeterince vakit ay›rmal›s›n›z ki kendisine size ve

ülkesine faydal› bir birey olsun .çocu¤unuzun yan›nda olmadan aile ter-

biyesi veremezsiniz .Hele birde çal›flma saatiniz haftal›k 40 saatten fazla

ise durum dahada vahimlefliyor.

Bir iflyerinde cumartesinin yokolmas› demek toplumun çekirde¤iolan

ailenin yokolmas› demektir.Cumartesinin kaybolmas› demek sahilde ba-
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l›k tutaca¤›n›z zaman›n kaybolmas› demektir. Çocukluktan bir arkadafl›-

n›zla tavla oynayabilmek için dir cumartesin tatil olmas›.

Yaflad›¤›m›z›n fark›na varabilmemiz için insanca yaflamak içindir haf-

ta tatili… Bir iflçi için olmazsa olmazd›r hafta tatili  ve katfl›l›¤› ne olursa

olsun sat›n al›namaz tart›flmas›z grev sebebidir sözleflmemizde...
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AADD  SSOOYYAADD ::  AAYYHHAANN  KKAARRAADDAA⁄⁄
fifiUUBBEE :: GGEEBBZZEE
‹‹fifiYYEERR‹‹ ::  UUNN‹‹LLEEVVEERR  TTÜÜRRKK  TT‹‹CC..  AA..fifi..

MADDE 2 . KAPSAM

“Toplu ifl sözleflmesi iflin nteli¤i ve yürütümü bak›m›ndan iflverenin Di-

lovas› mevkii Gebze Kocaelinde kurulu iflyerini ve buna ba¤l› dinlenme,

çocuk emzirme, uyku, y›kanma, muayane bak›m, bedeni ve mesleki edi-

nim yerlerinde ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarda çal›flan ve çal›fla-

cak olan 4857 ve 2821 say›l› kanunun 2. Maddesinde yazl› iflçileri ka-

par.Ancak müdürler, managerleri direktör sekreterleri ve stajerler kap-

sam d›fl› kalackad›r.”

Kapsam maddesi bizim toplu ifl sözleflmemizin en can al›c› maddesi-

dir. Çal›fl›d›¤›m›z fabrikada toplam 6 yönetici d›fl›nda herkes kapsam içi-

dir. Bçylece iflçiler aras› sendikal diyalog en seviyede yaflan›r.Çal›flan ifl-

çilerin ifllk amirleride sendikal› oldu¤u için ç›karlar›m›z sendikal müca-

delede ortaklafl›r. Bu anlamda yap›lacak her türlü eylemde “acaba ami-

rim ne der “ korkusu otomatikman ortadan kalm›fl olurki bugün iflçiler

aras›nda en can al›c› korkudur. Bu sadece iflçilerin rahat bir sendikal

mücadele verme aç›s›ndan de¤il, orta kademe yönetici, ofis eleman› ve

beyz yakalar aç›s›ndanda çok önemli bir maddedir. Bunun nedeni Türki-

yedeki uygulamalar›n›n aksine fabrikam›zda çal›flan beyaz yaka yönetici-

lerinde ifl garatisi mevcutttur. Böylece her an iflden at›lma korkusuyla

hareket etmezler. Sendikan›n gücünü yanlar›nda hissederler. Bilindi¤i

üzere ülkemiizde beyaz yaka çal›flanlar›n›n bir ço¤u üniversitelerden

mezun ve bu üniversite s›ralar›nda bir entelektüel birikime sahip olurlar.

‹flçilere eme¤e bak›fllar› geri de¤ildir ço¤unlukla, ama bu birikimleri ça-

l›flma hayat›nda adeta patron yanl›s› bir tavra dönüfldü¤ü için bi süe son-

ra biz eme¤iyle geçinen insanlar için bazen patrondan daha büyük risk
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teflkil edebilirle. Ama sendikal mücadele içerisinde yo¤rulnan bu beyin-

ler iflçiden yana bilinçlerini kaybetmezler. Böylece eme¤in ve sendikal

mücadelenin saflar›nda sermayeye karfl›  birlik içinde bir mücadele veri-

lir. Türkiye çal›flma hayat›n›n en zay›f halkas›d›r asl›nda beyaz yakalar

ama bunun fark›nda de¤ildrildirler. Sermaynin onlara sundu¤uu istisna-

lar ve ayr›cal›klar öneleri cazip de¤il ama asla öyle de¤ildir. ‹lk krizde be-

yaz yakalar iflden ç›kar›l›, iflde 2009 krizinin en ac› faturas›n› onlar ödedi.

Tüm bu  do¤rular›n ›fl›¤›nda beyaz yaka mavi yaka her kim olursa olsun

birlik içeinde hareket edilen bir fabrikada çok daha güçlü bir sendikal ya-

p› oluflur.Bu kaç›n›lmaz bir gerçekdir.Her toplu ifl sözleflmesinde iflveren

bizden bu maddeyi istiyor. Kapsam› daraltmam›z› çal›flan mühendis ve

beyaz yakal›llar›n asl›nda maneger s›fat›nda oldu¤unu belirtiyor. Ama

sendikam›z için bu vazgeçilmez bir maddedir. Ayn› zmanda sendikal› ve

ifl güvenceli güçlü bir çal›flma hayat›n›n tad›n varan beyaz yaka arkadafl-

lar›m›z sendikam›za dört elle sar›lmaktalar. Hatta son sendika temsilci

seçimlerinde beyaz yaka bir arkadafl›m›z 2. Temsilci oldu. Bu hem beyaz

yakalar› hemde biz iflçileri yak›nlafld›ran bir durumdu.

MADDE 41 YILLIK ‹KRAM‹YE

“‹flçilere her sözleflme y›l›nda 4 maafl tutar›nda ikramiye verilir. ‹fl bu

ikramiyeler her 3 ayda bir hak kazan›l›r. ‹kramiyelerin ödeme tarihinden

önce ifle girenler girifl tarihleri ile ikramiye ödenme tarihi aras›ndaki gün

adedine isabet eden ikramiye ödenir. ‹kramiyenin ödenme trihinden son-

ra ç›kanlarada ödenmifl olan ikramiye tarihi ile iflden ayr›l›fl tarihi aras›n-

daki gün adedine isabet eden ikramiye ödenir.”

41. Maddemiz asl›nda 12 eylül öncesi tüm Türkiye içi al›fl›ld›k bir hak-

d›. ‹kramiye hakk›. Ülkemizde çal›flan iflyerlerinin hemen hemen bir ço-

¤unda minumum y›ll›k dört ikramiye haklar› mevcuttu.  12 Eylül iflçiler

üzerinde yaratt›¤› maddi çöküntülein en somut örneklerinden birisidir. Bi
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çok fabrika maliyetleri bahane ederek ikramiye hakk›n› kald›rd›, direkt

kald›ramayanlar tek seferlik zamlarla ikramiye hakk›n› çalflanlar›n›n

elinden ald›. Bu zamlar sonraki y›llada olan enflasyon ve devalasyonlar-

la eritildi ve böylece ikramiye hakk› bi çok fabrika için tarihe kar›fld›. ‹k-

ramiye hakk› iflyerleri için sözleflme içerisine girebilecek en önemi haka-

lardan biridir flüphesiz ama as›l de¤inmek istedi¤im bu de¤il, günümüz-

de ikramiye hakk› olan fanrikalar, ikramiye haklar›n› maafla bölmüfl du-

rumdalar, bu ne demekdir yani iflveren 4 maafl ikramiyeyei veriyor ama

bunu her ay 1/3 oran›nda maafla yans›t›yor. Öerne¤in : diyelim ki iflçi 900

tl maafl almakda iflveren 1/3 oran›nda ikramiyeyide ekleyip rakam› bor-

droya 1200 tl yans›t›yor, bu durum çal›flanlar aç›s›ndan 2 adet sak›nca

bar›nd›r›r.

‹flveren bu flekilde ilerleyen sözleflmelerde bu hakk› maafla dahil ede-

rek baflda! Ücretsl kay›p gibi göztermedenikramiye hakk›n› çakt›rmadn

kald›rabilir.

‹kramiye maafla bölündü¤ü takdirde ç›plak ücret üzerindel tüm ko-

nuflmalar giydirilmifl ücret üzerinden yap›l›r.Bu durum pazarl›k manev-

ram›z› ortadan kald›r›r ana ücretimizi zay›flat›r, Maalesef ikramiye hak-

k›n›n oldu¤u bi çok ifl yerimizde ödeme bu flekilde.

Bizim fabrikam›zda ise 41 maddeye göre ikramiye hakk› 3 ayda bir tam

maafl olarak öenir böylece ald›¤›m›z ve ç›plak ücretimiz net olarak biliriz.

MADDE 27 HAFTA TAT‹L‹-B

“Haftan›n 24 maddede ifle ça¤r›lmad›¤› takdirde, çal›flmayaca¤› belir-

tilen Cumartesi günleri ve hafta tatili olan Pazar günleri hariç di¤er 5.

Güne muntazam çl›flma›fl ofis personeli, gündüzcü personel . 2 ve 3 var-

diya personeli hafta tatiline hak kazan›r. “

Fabrikam›zda normal günllük çal›flma saati 7,5 saatir haftada 5 gün

çal›fl›yoruz.Yani haftada fiili olarak 37.5 saat çal›fl›yoruz. Pazar ve Cumar-



316

tesileri tatil, bu hak bi çok kifliye yabancu geliyor ama hem yine 12 Eylül

öncesi hem günümüz Avrupas›nda çal›flma sitemi bu flekilde.

Bu hak neden çok önemli. Malum çal›fl›yoruz çünkü hayat›m›z sürdü-

rebilmek için paraya ihtiyac›m›z var ama bu para kazanma süresi ne ka-

dar az olursa hayat›m›za ve çevremize o kadar vakit ay›r›rz. Çal›flma mut-

lu olmak için sadece bir araç, bunu amaca önüfltürmeye çal›flan iflverne

karfl› en önemli silah›m›z 27. Madde. Bi çok iflletme bu hakk›n› belli mik-

tar zam için para için eski toplu ifl sözleflmesinde vardirler, biz bu hakk›-

m›zdan hiçbir para karfl›l›¤›nda vazgeçmeyiz. Çünkü ailemiz ve herfley-

den önce kendi yaflant›m›z tüm paralar›n üzerindedir..
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ZZEENNTT‹‹VVAA

AADD  SSOOYYAADD ::  SSEEMM‹‹HH  KKÜÜÇÇÜÜKKGGÖÖKKSSEELL  
fifiUUBBEE                          ::  TTRRAAKKYYAA  
‹‹fifiYYEERR‹‹                        ::ZZEENNTT‹‹VVAA  SSAA⁄⁄LLIIKK  ÜÜRRÜÜNNLLEERR‹‹

MADDE 1: SÜRE

Bu sözleflme 01,01,10 günü 31,01,12 günü akkflam›na kadar 3 y›l süre

ile yürürlükte kalacakt›r 

Sözleflme taraf olan ifl verenin de¤iflmesi yada ifl verenin baflka bir

mahale nakli halinde ayn› flartlarda yürürlükte kal›r.

AÇIKLAMA: 

Günümüz Türkiye’sinde hükümetin özelleflmeyi ça¤dafll›k sayd›¤› ha-

flikar.Toplu ifl sözleflmesi iflçinin anayasas› oldu¤u gibi ifl veren içinde bir

tehtidtir. Sözleflme süresinin uzat›lmas› iflçiye kar getirdi¤i gibi olsa ge-

rek ki ifl verenler sözleflme süresini k›salt›p sosyal haklar›m›z› elimizden

almak için savafl süresini k›saltmak istemektedirler.

Türkiye flartlar›nda bir iflçinin hakk›n› istemesininde almas›n›nda zor

oldu¤u bir gerçek  iflverenler her sözleflmede ifl yerlerimizi sataca¤›n› ön

plana ç›kartmakta isteklerimizi ekarte etmeye çal›flmaktad›r.‹fl verenin

bu hamlesine karfl› toplu ifl sözleflmesinde yani anayasa kitapc›¤›m›zda

bulunan bu maddenin bizim aç›m›zdan bir nebzede olsa ifl verenin bu

tehtidine karfl› savunmam›z olarak olmassa olmaz›m›zd›r.

MADDE 38 : YILLIK ‹KRAM‹YE 

‹flçilere her sözleflme y›l›nda 4’er ayl›k ç›plak brüt ücretleri tutar›nda

ikramiye verilir ifl bu ikramiyeler her 3 ayda bir ödenir

AÇIKLAMA:

Ülkemizde yerli yabanc› yat›r›mc›lar yani iflverenlerin bizim ülkemize

yat›r›m yapmaktaki amaçlar›ndan birtaneside asgari ücret, normal çal›fl-
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ma ücretlerinin bir çok avrupa ülkesinden düflük olmas›d›r.Üretim gücü

olan iflçilerin deyimi yerindeyse s›rt›ndan deriyi al›rcas›na çal›flt›rmak

sermayesine sermaye katmak flüphesiz ilk amac›d›r. Yap›lan savafllar

sonucu kazan›lm›fl hak olarak görülen y›ll›k ikramiye bizlerin yani iflçile-

rin eme¤inin karfl›l›¤› biraz daha fazla olmas›na sebebiyet verdi¤inden ol-

mas›ndand›r ki her sendikal› iflcinin gö¤sünü kabartmakla beraber sen-

dikas›z iflçilere teflfik etmektedir bu yüzdendir ki toplu ifl sözleflmesinde

olmal›d›r

MADDE 5 :SEND‹KA YÖNET‹C‹LER‹ ‹fiYER‹NE G‹RME

Sendikan›n iflyerinde çal›flmayan yönetici ve temsilcileri ifl verene ha-

ber vermek niyetiyle iflyeri sendika temsilcili¤i odas›na girebilir ve duru-

mu müsait olan temsilcilerle görüflebilir 

Sendikan›n iflyerinde çal›flmayan yönetici ve temsilcileri iflverenden

rendavu almak suretiyle yemek için verilen ara dinlenmelerinde yemek

salonunda iflçilerle görüflebilir.

AÇIKLAMA :

Sendikalaflman›n zor oldu¤u bu günlerde iflverenin iflçi üzerindeki y›l-

d›r›c› bask›c› politikan›n sendikal› ifl yerlerinde iflçinin hissetmemesi ve

sendika bilicini e¤itimini özgürce alabilmesini sa¤lamak amac›yla , sen-

dika konusunda bilinçli , egitici , ö¤retici ve bilinçli sendikac›lar›n iflçiyi

bilinçlendirmek amac›yla ifl yerine gelmeleri iflçinin kenetlenmesini ve

daha dik durmas›n› sa¤lamalar› ac›s›ndan iyi bir motivasyon fleklidir 

‹flçinin genel sorunlar›n› daha bilinçli bir flekilde aktarma konusunda

e¤itimli sendikac›lar›n iflçinin yan›nda olmas› direnifli güçlendirece¤i gibi

iflçinin motivasyonunu üst safhada tutaca¤› bilinmelidir. Zor zamanlarda

bir flube yöneticisinin iflçiye olay› yerinde ve tüm s›cakl›¤› ile anlatabilme-

si iflçini sendika bilincini daha iyi kavrama ve sendikaya daha cok güven-

mesi ac›s›ndan bu madde çokta güzel bir kazan›lm›fl hakt›r.
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