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De¤erli arkadaﬂlar,
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› sizler 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 görev 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 maddenin 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 getirebilmiﬂlerdir. Bu üyelerimizin varl›¤› sendikam›z için de bir umut olmaktad›r.
Bu ödevler, internet üzerinden PDF veya muadili bir dosya olarak
yay›nlanacak ve arkadaﬂlar›m›za bu ﬂekilde iletilecektir. Birer nüshas› 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 yürütenlere 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› ‹smail Hakk› Kurt ile Erhan Kaplan hocalar›m›za da teﬂekkür ediyoruz.
Bu tür çal›ﬂmalar›n say›s›n›n artmas› ve tüm sendikalarca benimsenmesi en büyük dile¤imizdir.
Sayg›lar›m›zla,

Petrol-‹ﬂ Sendikas›
Merkez Yönetim Kurulu
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ALPLA
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: FUAT ÖZKARA
: GEBZE
: ALPLA PLAST‹K

1) ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:MADDE 10- SUÇSUZ ÇIKARMALAR 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 iﬂçiler 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 verir.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 suretiyle 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 tazminat› 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›plak ücretine ilaveten iﬂçiye sa¤lanm›ﬂ olan para ve para ile ölçülmesi
mümkün akdi ve kanundando¤an menfaatler de dahil edilir.iﬂverence iﬂçinin 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 nedenlerle kolay bi ﬂekilde yapabiliyorlar ve de istedi¤i konumdaki iﬂçiyi en basit
bi sebepten dolayl› iﬂten atabiliyorlar örne¤in ekonomik kriz var ve kapasite 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› sürdürebilmesini 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 YARDIMLARIN SÖZLEﬁMEN‹N 2. VE 3. YILLARINDAK‹ ARTIﬁI:
Toplu iﬂ sözleﬂmesinde sadece 1.y›l rakamlar› ifade edilen parasal düzenlemeler,sözleﬂmenin 2.y›l›nda TU‹K 2003=100 TEMEL Y›ll› Tüketici Fiyatlar›Genel endeksinin Aral›k 2011 ay›n›n ,Aral›k 2010 ay›na göre de¤iﬂim oran›nda art›r›lacakt›r.Sözleﬂmenin 3.y›l›nda ise TU‹K 2003=100 Temel 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›¤› olmaks›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 kolaylaﬂt›rmak gibi amaçlarla verilir,Verilen sosyal yard›m paralar›n›n da tüketici endeksine oranla artmas› en az›ndan herkezce adil bi kavram oldu¤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 tatillerde 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 ilaveten2 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›ﬂmak 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 iﬂyerinde uygulanmas› gereken bi maddedir ﬂöyleki baﬂka iﬂyerlerinde vede 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 uygulanan bi sistem vard› ama sendikal› olduktan sonra bu sorunlar ortadan kalkt› bu yüzden bu ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT‹L GÜNLER‹
ÖDENECEK ÜCRET maddesi benim için ve herkesin önemli gördü¤ü kan›s›nda oldu¤um maddedir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MUAMMER TOPRAK
: GEBZE
: ALPLA PLAST‹K

1:Önemli gordugum tis madde41(MALUL‹YET ODENT‹S‹)
Öncelikle allah butun isci kardesimin meydana gelebilecek kazalardan korusun varsayim birinin basina bir kaza geldi engelli bir isci olarak
kazayi geciren iscinin psikolojisini benden iyi kimse bilemez boyle bir durumda 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 kardesim kira ve bodrum katinda oturdugundan ufak bir yagmurda evini su
basmisti perisan olmustu isveren duymadimi illaki duymustur yardim isverence 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 degismesi lazim isyerinde isci isverene gebe kalmamasi icin yeni orgutlu yerlerde temsilciligi sendika 1 isveren 1rer kisinin gozetiminde secim yapilmalidir 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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ARTENIUS
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MURAT KARAYOL
: ADANA
: ARTENIUS TURKPET

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 baz› iﬂlerde çizelgelerde gösterildi¤i üzere günde 7,5 saat ve 4 haftal›k dönemde 3 hafta süreyle 5 gün çal›ﬂma, 2 gün hafta tatili ve dördüncü hafta 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›lm›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 tamamlayan üyelere izleyen hafta tatili günlerinde bir iﬂ karﬂ›l›¤› olmaks›z›n ücretleri tam olarak, bu günlerde çal›ﬂt›r›ld›klar› takdirde her gün için ücretleri 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 toplam 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›ﬂmalar 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› süresince her geçen tam y›l için iﬂverence iﬂçiye k›rk yedi ( 47 ) günlük ücreti 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 verilen 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›ﬂman›n önleyicisidir.
Vazgeçilmez önemli bir maddedir. ‹ﬂçiler için K›dem Tazminat› kesinlikle dokunulmamas› gereken önemli bir hakt›r. K›dem Tazminat›na dokundurmay›z.
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ATAﬁ
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ADEM ZENG‹N
: MERS‹N
: ATAﬁ

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 görememezliklerin 24 aydan fazla sürmesi veya bu muddetten evvel iﬂçinin çal›ﬂamaz hale gelmesi hallerinden.
3.iﬂletme yarar› ve iﬂletme zorunlulu¤una müstenit makul sebepler
için iﬂ bu sözleﬂmede belirtilen ihbar öneriyle k›dem tazminatlar› hükmüne uyarak yap›labilir. 2. ve 3. f›kralara göre ç›karmalar 1 ay evvelinden 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› halinde 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› olmamak 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 ücretleri tutar›nda,
2.5 y›ladan 10 y›la kadar k›demi olanlara beher senesine 40 günlük ücretleri 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.
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1 AÇIKLAMA:
Sözleﬂmenin 12 maddesinde bulun haklar›n kolay al›nmad›¤›n› haklar›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 verilir. ‹ﬂbu ikramiyeler her y›l 31 may›s, 31 a¤ustos, 30 kas›m, 28 ﬂubat tarihlerinde ödenir.
2.AÇIKLAMA:
Her üç ayda bir tam maaﬂ almak bütçemizi ve yaﬂant›m›z› bir nebze olsada 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› çal›ﬂmak karﬂ›l›¤›nda üceretimizi alabilmektir her birey ailesine ve kendine iyi bir yaﬂam ortam› sunmak için çal›ﬂmaktad›r ve buda parayla olmaktad›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 hahsus olmak üzere k›dem teﬂvik pirimi verilir.
B) bu toplu iﬂ sözleﬂmesinin süresi içinde yukar›daki k›dem kademelerini 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›stelyevm 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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BASF TÜRK
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERCAN ALMACI
: GEBZE
: TEKNO KAUÇUK

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 süresi ne olursa olsun hizmet akdi rapor ibraz edildi¤i sürece devam eder.Raporlu üye rapor süresince iﬂyerinde sözleﬂmenin getirdi¤i bütün haklardan yararlan›r.
B) kaza veya hastal›k dolay›s›yla iﬂcinin 4 günden fazla istirahat almas› halinde SGK ca ödenek verilmeyen ilk 2 istirahat günü için iﬂveren iﬂciye 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› olmayan 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 tahakkuk 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 benim 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) bendinde hükümlenen ödeme süresini aﬂarsa iﬂciye gecikilen her bir gün
için k›dem tazminat›na bankalarca ödenen en yüksek mevduat faizi ödenir di¤er ödemeler için ise yasal faiz uygulan›r den›lmesine ragmen iﬂveren›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 görmedik iﬂverenin iﬂine geldigi gibi ödeme yap›l›yor bu önemli maddelerden biridir bunu düzeltmek gerekir faizi bir kenara b›rakt›m buna hiç de¤inmedim hiç bir zaman uygulanmad› .
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BAYER
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MEHMET ÖZBAY
: ‹STANBUL 1 NOLU
: BAYER

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. ‹ﬂyerimizde 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› gerekmektedir 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 sürekli 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 verilerek kurulmas› gerekir.Bu sadece bizim gibi fabrikalarda de¤il iﬂçinin çal›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 önlemleri almas› gerekir.Bugün ülkemizde y›lda 64 bin iﬂ kazas› oluyor.Bu
kazalarda yaklaﬂ›k 1200 kiﬂi hayat›n› kaybediyor.Bu durum ülkemizde iﬂçi s›n›f›na olan de¤eri gösteriyor. Avrupa’da ise bu oran bizden 5 kat daha düﬂük… Avrupa iﬂçi haklar›n›n koydu¤u kurallar› ülkemizde uygulanmas› 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 maruz kalmamak için gerekli önleyici ekipman kullan›lmas› gerekir . ‹ﬂ yerimizde bu konuda çok hassas tutum sergilemektedir .Tabi ki devletin
koymuﬂ oldu¤u kurallar çerçevesinde eskiden çal›ﬂan a¤abey ve ablalar›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 SAATLER‹ (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 düﬂünemiyorum 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› gerekir… 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› gerekir.Bir iﬂçiyi sadece kendi olarak düﬂünmemek gerekir.çal›ﬂan bir baba, 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› biçimlendirir . 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 SAATLER‹ (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 düﬂünemiyorum 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› gerekir… 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› gerekir.Bir iﬂçiyi sadece kendi olarak düﬂünmemek gerekir.çal›ﬂan bir baba, 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› biçimlendirir . 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: KEREM KAM‹L UYSAL
: ‹STANBUL 1 NOLU
: BAYER

Madde 2-KAPSAM:SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹ VE KAPSAMI
‹ﬂbu toplu iﬂ sözleﬂmesi iﬂin niteli¤i ve yürütümü bak›m›ndan iﬂverenin 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 iﬂyerlerini ve varsa bunlara ba¤l› dinlenme, çocuk emzirme, yatakhane, yemekhane, y›kanma, muayene, bak›m, bedeni ve mesleki e¤itim yerlerinde çal›ﬂan ve çal›ﬂacak olan 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas› ve 2821 say›l› Sendikalar Yasas›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 personeli,( ‹ﬂyeri doktoru, Teknik Ressam, Bilgi ‹ﬂlem, Elemanlar›, Kasa Memuru, Santral ve Haberleﬂme Memurlar›,
Kalite Güvence ve Laboratuar bölümlerindeki tüm lisans ve üzeri mezunu olarak çal›ﬂanlar,
Mühendis ve Eczac›lar:
a)Üretim Bölümlerinde; üretim iﬂçisi olarak çal›ﬂmakta olan Mühendis 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›ﬂacak 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 mühendis ve eczac›lar›n hariç tutulmas› da keza ayn› oranda önem arz etmektedir.
Madde 19-GEÇ‹C‹ ‹ﬁÇ‹:
Mahiyeti itibariyle daimi olan iﬂlerde geçici iﬂçi çal›ﬂt›r›lmaz. Ancak iﬂveren aﬂa¤›da belirtilen hallerde süresi belirli iﬂ sözleﬂmesi ile iﬂçi çal›ﬂt›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› durumlar veya belirli projeler veya mevsimsel dönemlerdeki üretimin karﬂ›lanmas› hallerinde,
‹ﬂbu belirli iﬂin süresi; yap›lacak iﬂin niteli¤ine ba¤l› olarak veya geçici iﬂi ortaya ç›karan yukar›daki hallerin iﬂbu sözleﬂmenin ilgili maddelerinde tan›mlanan süreler dikkate al›narak önceden tespit edilir ve gerekçeleri 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 hükümlerinden yararlan›r. Geçici iﬂçilerin iﬂe giriﬂ tarihleri sendika temsilcili¤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 personeli 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 kadrolaﬂmay› 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 iﬂçisi çal›ﬂt›r›lmamas› tüm sendikalar›n da en önem verdi¤i konu olmas›
aç›s›ndan önemlidir. Sendikal faaliyetlerdeki gücümüzü zay›flatan müteahhit 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 pomat 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 üzere normal saat ücreti üzerinden % 10 ürün primi ödenir.( Bu ödeme yaln›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 fabrikam›zda bordrolar›m›z da Toz primi ad› alt›nda ödeme yap›lmas›, kavramlara 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 etmenler iyileﬂtirilmiﬂtir denilmesi ileride bizleri ve do¤al olarak sendikalar›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 tak›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 onluk diliminden büyük oranda aﬂa¤›lara inmesi anlam› taﬂ›mas› aç›s›ndan
önemli görülmelidir.
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BETESAN
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SONGÜL ÖZDEM‹R
: GEBZE
: BETASAN BANT A.ﬁ.

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 kendi 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 belgeler 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 kolaylaﬂt›rmaktad›r. K›sa ve öz bir ﬂekilde haz›rlanan bu belgeler gerçe¤i yans›tmad›¤› 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 kolayl›kla haz›rlan›r.
Çal›ﬂma belgesinin yan› s›ra iﬂ akdi feshedilirken iﬂveren insani görevini 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›rabilir. ‹ﬂsizlik maaﬂ›n›n ödemesini ‹ﬁKUR yapt›¤› için iﬂverene mali sorumluluk 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 iﬂyerlerinde 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 süreli çal›ﬂmaya dönüﬂtürülür. Oran›n hesaplanmas›nda yar›ma kadar kesirler 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 Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
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Yer alt› ve su alt› iﬂlerinde özürlü iﬂçi çal›ﬂt›r›lamaz ve yukar›daki hükümler 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 maluliyeti ortadan kalkan iﬂçiler eski iﬂyerlerinde tekrar iﬂe al›nmalar›n› istedikleri takdirde, iﬂveren bunlar› eski iﬂleri veya benzeri iﬂlerde boﬂ yer varsa derhal, yoksa boﬂalacak ilk iﬂe baﬂka isteklilere tercih ederek, o andaki ﬂartlarla iﬂe almak zorundad›r. Aranan ﬂartlar bulundu¤u halde iﬂveren iﬂ sözleﬂmesi yapma yükümlülü¤ünü yerine getirmezse, iﬂe al›nma 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 sigortal›lar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 say›l› Kanunun 14 üncü maddesinde 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 primine ait iﬂveren hisselerinin tamam›, kontenjan fazlas› özürlü çal›ﬂt›ran,
yükümlü olmad›klar› halde özürlü çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin bu ﬂekilde çal›ﬂt›rd›klar› her bir özürlü için prime esas kazanç alt s›n›r› üzerinden hesaplanan 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 uyar›nca ayl›k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta primlerinin sigortal› hissesine isabet eden tutar› ile Hazinece karﬂ›lanmayan iﬂveren hissesine ait tutar›n ödenmiﬂ olmas› ﬂartt›r. Bu f›kraya göre iﬂveren taraf›ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yap›lacak ödemenin gecikmesinden
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kaynaklanan gecikme zamm›, iﬂverenden tahsil edilir. Hazinece karﬂ›lanan 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›klar›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 edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki e¤itim ve mesleki
rehabilitasyonu, kendi iﬂini kurmalar›, özürlünün iﬂ bulmas›n› sa¤layacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullan›l›r. Tahsil edilen cezalar›n kullan›m›na iliﬂkin hususlar, Türkiye ‹ﬂ Kurumu Genel Müdürlü¤ünün koordinatörlü¤ünde, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›ﬂma Genel Müdürlü¤ü, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü, Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok iﬂçi ve iﬂvereni temsil eden üst kuruluﬂlar›n birer temsilcilerinden 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¤itimi ve iﬂ kurmalar› gibi konularda bilgilendirilmesi e¤itimlere kat›lmas›
sa¤lanabilir. Özel iﬂyerlerinde yüzde üç olan özürlü çal›ﬂt›rma oran›, yüzde dörde ç›kart›lmal›d›r.
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Özürlü iﬂçi istihdam›n› artt›rmak için ceza uygulamas›na ek teﬂvik edici politikalar da eklenebilir. Yap›lan araﬂt›rmalara göre Türkiye’de zorunlu tutma ve cezaland›rma iﬂletmelerin %98’ini kapsamamaktad›r. Bu nedenden 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 okuyamayan vatandaﬂlar›m›z vard›r. E¤itimin yetersiz olmas› iﬂverenler aç›s›ndan da iﬂletmelere bir yük gibi görünmektedir. Özürlü istihdam›n› artt›rmak için vatandaﬂlar›m›z›n temel ve mesleki e¤itimin önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. Yasa elli veya daha fazla iﬂçi s›n›r› koydu¤u için istihdam 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 iﬂverenlerinde 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 uymay› kabul eder.
‹ﬂyerinde Yönetmelik hükümlerine göre bir doktor bulundurulur. ‹ﬂyerindeki Sa¤l›k birimi ve görevlileri ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulan›r.
‹ﬂyerinde vuku bulan acil vakalar ve iﬂ kazalar› için, iﬂverenin anlaﬂmal› 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 sahalar› da geniﬂlemektedir. ‹ﬂçilerin sa¤l›¤› ve güvenli¤i fazla önemsenmeyip hep arka planda kalmaktad›r. Önemsenmeyen bu sorun iﬂ verimini düﬂürdü¤ünden ve iﬂyerinde tehlikelre sebep oldu¤undan önem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹ﬂçi sa¤l›¤›n› sadece hastal›k ve sakatl›k olarak görmek eksik ve yanl›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 doktorunda 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›klar artmaktad›r. Bu rahats›zl›klar›n önüne geçebilmek için gerekli önlemler 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 edilmelidir
Çal›ﬂanlar bolca su içmeye al›ﬂt›r›lmal›d›r
Klimalar bilinçli bir ﬂekilde kullan›lmal›d›r. Aksi takdirde solunum yolu 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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BOTAﬁ
AD SOYAD : AHMET AYDO⁄DU
ﬁUBE
: ADANA
‹ﬁYER‹
: BOTAﬁ DÖRTYOL
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 uygulan›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 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.
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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›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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: BEK‹R VURAL
: ADANA
: BOTAﬁ PETROL ‹ﬁLETMELER‹
BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

MADDE 8: ‹Ç TRANSFER
‹ﬂ veren, personelini geliﬂtirmek ve ilerletmede bir teﬂvik unsuru olarak (Münhal kadronun 4 y›l ve üstü ö¤renimi bitirmiﬂ olanlara doldurulmas› veya sekreterlik kadrosu hariç) üst boﬂ kadrolar›, iﬂ yerinde görevli, tahsil, ehliyet ve k›dem yönünden ve bu mevkie hak kazanm›ﬂ kimselerin doldurulmas› esas›n› kabul etmiﬂtir.
Botaﬂ Petrol iﬂletmeleri Bölge Müdürlü¤ünde T‹S( Toplu ‹ﬂ sözleﬂmemizin) 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 anlam›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 yapar›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› kuruma 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›lmas› 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) Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmemize ra¤men ayl›k 30 saat veya 2,5 HTÇ (hafta sonu çal›ﬂmas›) den fazla mesai alam›yoruz. Bu saatlerden fazla çal›ﬂmam›z halinde iﬂ veren taraf›ndan çal›ﬂma saatlerimiz karﬂ›l›¤› olan para miktar› verilmedi¤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 arkadaﬂlar›m›z bu olay› mahkemeye taﬂ›d›¤› zaman kazan›yorlar. Bu durumda 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 bulunmakta.
Botaﬂ’›n kurumsal kimli¤ini düﬂünürsek bu ve benzeri olaylar›n ne kadar 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 etmelerine 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 belli baﬂl› birkaç aksakl›klar görülmektedir. Bu aksakl›klar asl›nda baﬂta iﬂçilerin can ve mal güvenli¤ini
tehlikeye atmakla beraber proses güvenli¤ini de tehlikeye sokmaktad›r. Petrol ‹ﬂletmeleri Bölge Müdürlü¤ünde ise prosesten çok petrol taﬂ›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 kurumda 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 yarar oldu¤unu yaln›zca yapmak gerekti¤i için yap›lmas› oldu¤unu bilmekteyiz.
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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› gerekti¤ini, kurulda al›nan kararlarda iﬂçilerin görüﬂünün de olmas› gerekti¤ini savunuyoruz.
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: BOTAﬁ GN. MÜD.

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›plak yevmiyesi %100 fazlas›yla ödenir.
AÇIKLAMA.
Zor ﬂartlarda çal›ﬂ›p eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alamayan iﬂçiler bir nebzede 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 göstermeyen iﬂçiye k›dem tazminat› ödenir.
AÇIKLAMA:
Bizi korumak ad›na konulan bir madde ama bence eksik asl›nda iﬂçinin 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 veya 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: HALUK BEYR‹BEY
: ANKARA
: BOTAﬁ

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 toplu 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 belirtilmemiﬂ. 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, iﬂveren 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 bulana 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 tespit 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 tespit etti¤i tarihlerde ve miktarda ilave tediye ödenir. ‹kramiyeler kesintisiz
ve tam olarak vergisiz olarak ödenmesi. Konuya ilave edilirse biz çal›ﬂanlar 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› oran›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 birden 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. Madde de yer alan yard›mlar çok komik rakamlard›r. Bu maddenin tüm maddelere oranla bir an önce düzeltilmesi ve bu yard›mlar›n art›r›lmas› konusunda kurumsal çal›ﬂmalar baﬂlat›lmas› ve bu yard›mlardan bir T.C.
Vatandaﬂ› olarak en iyi ﬂekilde yararlanmak istiyorum.
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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 tayin 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 iﬂverence 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›¤› zamanlarda 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 gelmeyen iﬂçinin g›yab›nda karar verilir.
Kurul, suçlamalar› veya savunmay› dinledikten ve tahkikat tamamland›ktan sonra olay ile ilgili karara var›r. (Karar en geç tahkikat›n tamamlanmas›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 fiiller) 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›ﬂmayan insand›r. Mevcut disiplin kurulumuzun üyelerinin seçimi beni rahats›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. Ancak 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›labilir.
Yeri geliyor savunmas› bile al›nmadan ceza verilebiliyor. Buda iﬂte benim 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›mlar›na karﬂ› durmaktay›m. Ama maalesef bu konuyu da her alanda ve anlamda 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¤iﬂtirilmesine 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 ölümü veya maluliyeti halinde ‹ﬂ Yasas›na ve Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesinin hükümlerine göre hak etti¤i tazminatlar› varislerine veya kendisine ödenir.
AÇIKLAMA:
Bildi¤i gibi günümüz Kanun ve Yönetmeliklerinde veya Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi maddelerinde bir iﬂçinin ölümü halinde verilen ücretler veya geriye 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 yaﬂamalar›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 yetersizdir. Bu maddenin iyileﬂtirilip yeterli hale getirilmesi zaruridir.
‹ﬂçinin maluliyeti halinde ise bir daha çal›ﬂamayaca¤› ve baﬂka bir geliri olamayaca¤› için geriye kalan hayat›n›n da refah içinde hayat›n› idame
ettirmesi gerekmektedir. Bir iﬂçinin maluliyeti sonras› onuru ve gururunu incitmeyecek ﬂekilde gerekli düzenlemeleri yaparak insan mutlulu-
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¤una önem verilmesi laz›m. Günümüzde iﬂçi ölümleri ve maluliyeti sonras› 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› laz›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 toplu 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 takip etmiyoruz. Eksik bilgi oluyor, bilgi kirlili¤i oluyor ve sonuçta yalan
yanl›ﬂ bilgilerle mahkemelere koﬂuyoruz. ‹lgili mevzuat›nda bu kitapç›kta yer almas› kendimizle ilgili konularda kendi haklar›m›z› koruma konusunda daha bilinçli bir iﬂçi toplulu¤u olacakt›r. En az›ndan bir toplu sözleﬂme 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 cezas›z kalmamas› laz›m. Bugün ülkemizde idam yoktur. Bir iﬂçi iﬂyerinde veya baﬂka bir alanda kabahat iﬂledi¤i zaman iﬂten ç›kard›¤›n zaman bu kiﬂinin idam› olmuyor mu? ‹nsan can›na bilerek ve isteyerek kast eden bile bir süre cezaevinde yat›p ç›kt›¤› malumlar›n›zd›r. ‹ﬂçiyi iﬂten ç›karmasak 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› istemiyorum. Her ﬂey hakkaniyet çerçevesinde olmas› gerekir. Bugün yarg› bile ayn› konulu davaya farkl› kararlar vermektedir. Bunun önüne geçilmesi ve iﬂçi iﬂsiz kalmamas› laz›m. Kabahat elbette ki cezas›zda kalmamal›.
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› varsayal›m, Hükümet ise sözleﬂmeden sonra bir maddeyi kanunlaﬂt›rarak de¤iﬂiklik yapt› bence bu büyük bir tezatl›kt›r. Dereyi geçerken at de¤iﬂtirilmez. Bir gün olmazsa bile bir gün mutlaka bundan zararl› ç›kaca¤›zd›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: AHMET GÜLSEVER
: BATMAN
: BOTAﬁ

1.Önemli gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 57- ‹ﬁÇ‹ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ A: ‹ﬂçi Sa¤l›¤›: Acil hallerde hasta ve yaral›lar iﬂveren taraf›ndan
sa¤l›k kuruluﬂlar›na nakledilirler. Ceyhan Bölge Müdürlü¤ü, Dörtyol ‹ﬂletme Müdürlü¤ü, Yaprac›k, Pendik, Bursa, K›rklareli, Eskiﬂehir Do¤algaz iﬂyerlerinde ve Marmara Ere¤lisi(LNG Tesisi) iﬂyerlerinin saat süreli
çal›ﬂmas› göz önüne al›narak meydana gelecek iﬂ kazalar›na an›nda müdahale 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 belirtilen 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 ailelerin 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 hareketten 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 talimatnameleri 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›klar› sa¤l›k sorunlar› ve mesleki risklerin ortadan kald›r›lmas› veya azalt›lmas› ile ilgilenen bilim dal›d›r. Bir kuruluﬂun gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetlerden etkilenen tüm insanlar›n (çal›ﬂanlar›n, geçici iﬂçilerin, alt yüklenici çal›ﬂanlar›n›n, ziyaretçilerin, müﬂterilerin ve iﬂyerindeki herhangi bir
kiﬂinin) sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine etki eden faktörleri ve koﬂullar› inceleyen 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 Güvenli¤i), hem de bütün iﬂletmenin ve üretimin güvenli¤ini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmas›n› esas alan tedbirlerin bütünüdür. 3.‹ﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin sa¤l›¤›n› ve iﬂ güvenli¤ini sa¤lamay›, bir baﬂka ifadeyle, iﬂyerinde do¤abilecek, iﬂ kazas› ve meslek hastal›klar› gibi her türlü
riske karﬂ› gerekli tedbirleri almay›, bu husustaki ﬂartlar› yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yard›mc› olabilecek araç-gereçlerin
noksans›z bulundurulmas›n› öngören, genelde bunlar›n uygulanmas›ndan iﬂverenin sorumlu tutuldu¤u ve/fakat iﬂçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve ﬂartlara uymalar›n› isteyen bir kavramd›r. ‹ﬂçinin
kendini güvende hissetmesi ve iﬂini lay›k›yla yerine getirebilmesinin olmazsa 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 ücrettir.. B. Ödemenin Zaman›: Ücretlerde iﬂbu sözleﬂmeye göre yap›lacak
olan her türlü ödemeler (istisna hükümleri sakl› kalmak ﬂart›yla) ödemeye hak kazan›lan günü takip eden ilk ay›n en geç ilk üç günü içinde iﬂyerinde 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 halinde iﬂ bu hata ve yanl›ﬂli¤in fark›na var›ld›¤› günü takip eden aybaﬂ›ndan 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 ödenen paraya denir. . ‹ﬂ gücünün yani eme¤in karﬂ›l›¤› olarak ödenen parad›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›ﬂma 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 asgari düzeyde karﬂ›lamaya yetecek ücrettir.Ücret çok kapsaml› ayn› zamanda çok önemli bir amaçt›r. Çünkü her ﬂeyin karﬂ›¤› ücrettir. ‹nsanlar geçimlerini düzenini hayat›n› ücreti karﬂ›l›¤›nda belirler.Her ﬂeyin baﬂ› ücrettir. Biz iﬂçilerin de eme¤i karﬂ›l›¤› ücerttir. Ücreti hakk›yla ve zaman›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 raslayan hastaal›k ve istrahat günleri y›ll›k izin süresinden düﬂülür ve müteakip y›ll›k izin süresi hastal›k halinin sona ermesindensonra devam
eder. Sözleﬂme ile kabul edilen hafta ve bayram tatil günlerinin izin süresine rastlamas› halinde tespit edilen izin süreleri be günler kadar uzat›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 “… dinlenmek 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› rahatlatmas› toparlamas› demek. ‹ﬂçi bir y›l boyunca senelik izin hayalini kurar genellikle bu onun için bayram demek. Bu da demek oluyor ki iﬂçi
eme¤ini verdikten sonra mutlaka dinlenmesi rahatlamas› gerekir. Bu sadece 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 iﬂte hem daha aktif olur hem de daha keyifli olur
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SÜLEYMAN OCAK
: ADANA
: BOTAﬁ – DÖRTYOL

1-T‹S MADDE NO: 61 –HAF‹F ‹ﬁLERE NAK‹L : a bendi: ‹ﬂyerinde çal›ﬂmakta iken iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sebebiyle SGK sa¤l›k kurulunca
hafif iﬂlerde çal›ﬂabilir raporu tanzim edilmiﬂ olanlar iﬂyerlerinde durumlar›na göre uygun bir iﬂe ,ücretlerinde azaltma yap›lmaks›z›n nakledilebilirler.‹ﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu hafif iﬂlerde çal›ﬂ›r raporu alanlara durumuna uygun bir iﬂ verilmedi¤i takdirde, kendisine çal›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 KURULUﬁU : ‹ﬂyeri disiplin kurulu BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü, Bölge Müdürlükleri,
‹ﬂletme Müdürlükleri ile Yaprac›k ,Pendik ve K›rklareli iﬂyerlerinde iﬂverenin tayin edece¤i 2 yetkili, sendikan›n iﬂyerinde çal›ﬂan yönetici,
temsilci veya üyesinden tayin edece¤i 2 üyeden teﬂekkül eder. Kurul baﬂkan› 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 çal›ﬂt›r›lamaz.
AÇIKLAMA : E¤er bu saat ayarlamalar› olmasayd› iﬂveren keyfi uygulamalar›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 sinirli,agresif bir yap›ya kavuﬂur ,istenmeyen adam ilan edilirdik.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: AHMET AYDO⁄DU
: ADANA
: BOTAﬁ DÖRTYOL

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 uygulan›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 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 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) 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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ET‹ MADEN
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MUSTAFA ÇALIﬁKAN
: Band›rma ﬁube
: Eti Maden Band›rma ‹ﬂletmesi

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde :39-ÜCRET ZAMMI
AÇIKLAMA:Ücret ve iﬂ iliﬂkinsin temel unsurlar›ndan biridir. ‹ﬂ kanunu ücretin ödenmesine iliﬂkin son derece önemli düzenlemeler gerekmektedir. 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 tavan ile taban aras›ndaki uçurum do¤an maaﬂ farklar›n›n oldu¤u bir ülkede 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 ZAMMIVESORUMLULUK 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¤iﬂimli 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 ihtiyaçlar›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›nlar›n› kaybetmektir. Gelene¤imize göre çal›ﬂan olan evin erke¤inin vefat›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 nebze olsun azaltaca¤› yerde, aksine bu düﬂük ödemeler ne ailenin geçimi
için yeterli olmad›¤› gibi ne de bu amaca hizmet etmemektedir. Aile reisinin vefat›ndan sonra yaﬂanan maddi krizin önlenebilmesi, aile bireylerinin 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁ YER‹

:TURGUT DEM‹RER
: BANDIRMA PETROL-‹ﬁ ﬁUBES‹
: BANDIRMA ET‹ MADEN ‹ﬁLETMELER‹
BOR VE AS‹T FABR‹KALARI

T‹S Madde 40 – ‹KRAM‹YELER:
A) 6772 say›l› kanun mevzuu ikramiye , 6772 say›l› yasaya göre iﬂçilere 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 daha verilir. Bu ikramiyelerden bir tanesi her y›l›n May›s ay›n›n ilk haftas›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 esaslar›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 görevi sonunda en geç 2 ay içerisinde yaz›l› olarak yeniden iﬂe dönmek talebinde bulunursa iﬂe al›n›r. Askerlik dönüﬂü iﬂe al›nan iﬂçinin ücreti iﬂten 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 askerlik 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.
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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 baﬂlamayan 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 geriye döndü¤ümde iﬂe tekrar baﬂlayabilmem benim için büyük avantajd›r
ve çokta önemlidir.
T‹S Madde 2- SÖZLEﬁMEN‹N YÜRÜRLÜLÜK SÜRES‹: Bu toplu iﬂ sözleﬂmesi 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 haklar›m›za ve hak ettiklerimizi kaybetmemek önemlidir. Bu 2 y›ll›k süre bitiminde tekrar imzalanan sözleﬂmede yeni haklara sahip oluruz. Bu bizim 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SEDAT SÖZER
: BANDIRMA
: ET‹ MADEN ‹ﬁLETMELER‹

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 tesislerden iﬂçiler ve aile fertleri yararlan›r
Aç›klama : sosyal tesisler iﬂçiler için çok önemli bir olay ayn› yerde çal›ﬂan iﬂçileri bir arada tutmak ad›n› . her nekadar bizim çal›ﬂt›¤›m›z kurumda 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›¤› bedel 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SAM‹ YEﬁ‹L
: BANDIRMA
: ET‹MADEN ‹ﬁ. BANDIRMA BOR VE
AS‹T FABR‹KALARI

1T.‹.S. Madde 17: (Askerlik Dönüﬂü)
1.Askerlik bir vatan borcudur bizler için Ülkeye hizmet vard›r içinde,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 dökerek 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 bence as›l görevi engellemektir.‹ﬂveren taraf›ndan göreve engel olmakt›r.‹ﬂçi 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 edilmekte verilmemektedir.Çünkü sendika iﬂçinin birlikte gücü ve güçlenmesi
demektir.Sendika iﬂçinin avukat›d›r.iﬂçiler bu haktan mahrum edilemez.Her iﬂçi sendika üyeligi olma özgürlügü olmal›d›r‹ﬂveren zay›f ve
emir eri olan bir iﬂçi istemekte.Ama iﬂçiler heryerde birdir heryerde iﬂçidir.Sendikal› olan iﬂçi nas›n çal›s›yorsa sendika uyeligi bulunmayan iﬂçilerde ayn› vazifeyi yerine getirmektedir o halde bu hak onlarada verilmelidir‹ﬂçilerin iﬂverenle mucadele edebilmesi için güçlü bir savunucuya ihtiyac› vard›r.Bu savunucuda bütün iﬂçilerin birli¤i sendikad›r.Bu bir hakt›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-
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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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ÜM‹T ERGÜN
: BANDIRMA ﬁUBES‹
: ET‹ MADEN ‹ﬁLETMELER‹

1 . T‹S Madde No : Madde 5

ÇALIﬁMA SÜRES‹

1 . Aç›klama: Eti Maden ‹ﬂletmeleri XIV. Dönem Toplu iﬂ sözleﬂmesinde 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 süresinin kesin belirtilmesi demektir. Haftal›k çal›ﬂma süremiz bizim 45 saattir. Günlük çal›ﬂma süremiz ise takriben 7,5 saattir. Buda tabii ki haftan›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 oluyor. Bilhassa günümüzde de ne kadarda olsa iﬂ imkân› az ve iﬂsizlik oran› 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 kabul 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 kale 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 sonucunda zarar görmesi durumunda 3 gün önceden bildirmek ﬂart›yla verilen mazeret izinleridir. Buda bir iﬂçi için önem teﬂkil eden bir maddedir.Her üyenin sonuna kadar diretece¤i ve savunaca¤› bir konudur.Bu
yüzden toplu iﬂ sözleﬂmelerimizde olmazsa olmazlar›m›zdan olan bir konu ve maddedir.

64

EGEK‹MYA
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ENDER KELEﬁO⁄LU
: GEBZE ﬁUBES‹
: POL‹FEN K‹MYA

1-T‹S Madde No 6 : ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹ A) ‹ﬂveren iﬂyeri
sendika temsilcilerinin çal›ﬂmalar› için iﬂyerinde bir oda, büro malzemeleri ve santrale ba¤l› bir telefon tahsis eder.
NEDEN ÖNEML‹ : ‹ﬂyerindeki çal›ﬂanlar›n, sendika temsilci odas› olmas› sayesinde temsilcilerinle, iﬂle ilgili sorunlar›n›, olmas›n› istedi¤i bir
tak›m düzenlemeleri kendine ait bir ortamda paylaﬂma f›rsat› elde etmesine olanak sa¤lar. ‹ﬂyeri temsilcisinin de, bir tak›m dosya ve evraklar› da¤›n›k olmadan kendine ait raf ve dolaplarda tutarak, gerekli olan evraklar› k›sa sürede ulaﬂmas› sendikac›l›kla ilgili düzen ve disiplininde bir
göstergesi olacakt›r. Ayr›ca odada bulunan ofis malzemelerinden faydalan›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 iﬂçiye 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 sikayetimizi 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›¤› zamanlarda 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. Kilit 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›lmas› 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 sorumluluk sendika tüzel kiﬂili¤ine aittir. ‹ﬂbu ilan tahtas›n›n yap›m masraflar› iﬂverence karﬂ›lan›r.
NEDEN ÖNEML‹ : ilan tahtalar›n›n iﬂyerlerinde bulunmas›, çal›ﬂanlar›n bilgilendirilmeleri aç›s›ndan çok önemlidir. Bu ilan tahtalar› sayesinde, sendikam›z›n faaliyetleri, güncel konular, iﬂyeriyle ilgili bir tak›m bildiler 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› bildirimleri, iﬂçilerin çal›ﬂma düzen düzen ve mesai saatleri gibi konularda ki as›lan evraklar ile tüm çal›ﬂanlara bilgi verilmesi haberdar edilmesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
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FAURECIA
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: DUYGU BAYDUR
: BURSA
: FAURECIA

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 ilerlemesi 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 kay›tl› olan kiﬂilerin yararlanmas› çal›ﬂan kiﬂilerin sendikaya üye olmas›nda 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 gerekli olan› yapmakla yükümlüdür. ‹ﬂçinin iﬂ yerinde çal›ﬂma ﬂartlar› sa¤l›k durumu çal›ﬂt›¤› ortama göre kullanaca¤› araçlar› temin etmek zorundad›r. ‹ﬂçinin iﬂ yerinde kendini güvende hissetmesi her zaman çok
önemlidir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: KORAY YILDIZ
: BURSA
: FAUREC‹A POL‹FLEKS A.ﬁ

(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› noksans›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 çünkü ço¤u iﬂletmenin sat›n alma yetkilileri kar ettirme bahanesiyle bu konuda 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›yla ve haraket,saat ve güzergahlar› iﬂyeri sendika temsilcileri ile müﬂtereken 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 arabas›nla iﬂe gelmeyi al›ﬂkanl›k haline getirenlere sendikal yapt›r›m uygulanmas› görüﬂündeyim. Birde tabiki iﬂsizlik zor fakat servis olmayan yerlerden gelip sahte adreslerle iﬂe girip servis s›k›nt›s› çekenlerede ayn›
yapt›r›mlar uygulanmal›d›r ilerleyen zamanlarda bu haklar› kaybetmemize sebep olabilir
(3) önemli gördü¤üm ücret pusulas› madde NO:38
A) ‹ﬂveren,her tediyede iﬂçiye ücret hesab›n› gösterir bir pusula verir.‹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 anlamamam›za sebeb oluyor bu durum sendikan›n organizasyonuyla tahakkuk servisinden bir yetkili taraf›ndan iﬂe yeni giren yada kafas›nda
soru iﬂareti kalan iﬂçilere anlat›labilir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERHAN AYDIN
: BURSA
: FAUREC‹A POL‹FLEKS A.ﬁ

D‹S‹PL‹N KURULUNUN OLUﬁUMU
‹ﬂyeri disiplin kurulu, iﬂveren taraf›ndan birisi baﬂkan olmak üzere, tayin edilecek 3 üye ile sendika taraf›ndan tayin edilecek 2 üye olmak üzere 5 kiﬂiden oluﬂur. Taraflar as›l üye say›s› kadar yedek üye de saptayarak, sözleﬂmenin imzas›n› izleyen 15 gün içinde isimlerini di¤er tarafa
bildirir. Taraflar üyelerini her zaman de¤iﬂtirebilirler. De¤iﬂikliklerde ayn› 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 temsilcilerinin yapabilece¤i pek bir ﬂey yok. Lakin baz› savunma konular› var ve
bu savunmalar disiplin kurulu gündemine geldi¤inde sendika temsilcileri taraf›ndan savunulmas› gerekiyor. Bunlar›n içinde kas›t olmayan hatalar, yanl›ﬂ anlama kaynakl› savunmalar ve amir taraf›ndan art niyetli
al›nm›ﬂ savunmalar olabilir. Ve bu savunmalar› temsilcilerin disiplin kurulunda savunmas› gerekiyor.
Ama disiplin kurulunda iﬂverenin 3 sendikan›n 2 üyesinin olmas› demek maça 1-0 ma¤lup baﬂlamak demek. Yani bir oylama söz konusu oldu¤unda sendika taraf› oylamada bir kiﬂi eksik.
O yüzden her iki taraf›nda eﬂit üye ile disiplin kurulunda haz›r bulunmas› gerekiyor.
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GECE ÇALIﬁMA PR‹M‹
Bu sözleﬂmeye göre gece say›lan saatlere isbaet eden çal›ﬂmalar karﬂ›l›¤› iﬂçilere çal›ﬂ›lan beher saat için brüt 1.y›l 25.-krﬂ. Gece zamm› verilir.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 düzenledi¤i ﬂekliyle artt›r›lacakt›r.
Gece çal›ﬂmas› öncelikle insan sa¤l›¤› için bir çok zarar› olan bir çal›ﬂma sistemidir. Uyku düzeninin bozulmas›, yemek saatlerinin de¤iﬂmesi
ve bunlara ba¤l› olarak insan metabolizmas›n›n dengeyi kurmakta yaﬂad›¤› s›k›nt›lar insan sa¤l›¤›nda günlük olmasa da ileriye dönük problemlere 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 kalmas›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 kendisine gelene kadar çocuklar› uyuyor ve ilgilenemiyor vakit ay›ram›yor. Akﬂam 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 ilgilenmeye 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›¤› tedirginli¤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. Yukar›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› öncesinde 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 ailelerde örne¤in makarna, k›rm›z› mercimek ve toz ﬂekerde birikme oluyor. Erzak dönemleri y›la yay›lamad›¤› için ve y›lbaﬂ›na yak›n bir tarihlerde 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 verilmesi gerekiyor.
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Y›l baﬂ› erzaklar›nda baz› maddeler de¤iﬂtirilerek temsilciler gözetiminde 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 genellikle y›lbaﬂ› akﬂamlar›nda normal güne oranla fazlaca tüketilen çerez
meﬂrubat çikolata cips vb. g›da maddelerinden oluﬂmal›.
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GEML‹K GÜBRE
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: GÖKHAN ﬁENOZAN
: BURSA
: GEML‹K GÜBRE SANAY‹

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 süresi dolunca da sendikal›l›¤›n getirdi¤i %13 zamm› almaktad›r.Ama, asgari ücrete gelen zam enflasyon oran›ndan yüksek oldu¤u için 2012 Aral›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 yap›lmay›p 2011 de iﬂe girenleri aﬂmayacak ﬂekilde %13 ten küçük herhangi bir zam yap›lmaktad›r.Bu madde her iki dönemde iﬂe giren iﬂçilerin de
zarar›nad›r.Bu sebeple maddede ayn› nitelikteki iﬂçilerin ücretini geçemez yerine %13 zam uygulan›p ,daha önce giren iﬂçilere de bu zam oran› 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 kayd›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 düﬂük olmas› nedeniyle emri alt›ndaki vas›fs›z iﬂçiden düﬂük ücret almaktad›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 adaletsizli¤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 tazminat› 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 olsun 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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MECAPLAST
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: YAS‹N MAYTAP
: GEBZE
: MECAPLAST

Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: Madde 2 Kapsam
1.Aç›klama: Kapsam maddesi sendikan›n bir iﬂyerindeki örgütlülü¤ünün bel kemi¤idir diyebiliriz. ‹ﬂverenler genelde mavi ve beyaz yaka ayr›m› yaparak beyaz yaka sendikal› olamazm›ﬂ gibi bir alg› yaratmaktad›rlar. Oysa bütün çal›ﬂanlar›n örgütlenmeye ve sendikaya üye olma hakk›
vard›r. Kapsam ne kadar geniﬂ olursa iﬂ yerindeki sendikan›n örgütlü gücü o kadar etkili olur. Kapsam d›ﬂ› b›rak›lan personel iﬂverenler taraf›ndan sendikaya karﬂ› tehdit olarak kullan›labiliyor. Olas› bir grev ve eylemlikte iﬂveren kapsam d›ﬂ› b›rak›lan personeli çal›ﬂt›rarak iﬂlerini yürütebiliyor. Dolay›s›yla biz iﬂçilere ve sendikaya düﬂen görev kapsam d›ﬂ› b›rak›lan personeli örgütlemektir. Örgütlü olman›n yararlar›n› anlatarak 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 sözleﬂmesinde ne kadar yükseltirsek o kadar avantajl› duruma geçeriz. ‹ﬂverenler kimi zaman kapasite, iﬂ düﬂmesi ve kriz gibi nedenler öne sürerek toplu iﬂçi ç›karma yoluna gidebiliyorlar. ‹hbar önellerinin yüksek olmas› toplu iﬂçi 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›lmayacak iﬂçiler
3.Aç›klama: Grev ve lokavt durumlar›nda bilindi¤i gibi iﬂ b›rak›l›r üretimde olmaz.ancak iﬂverenler bu durumu kendi aleyhlerine çevire bilmek
için ellerinden gelenleri yaparlar.bunun için iﬂ yerinde grev ve lokavt durumlar›nda belli baﬂl› iﬂçilerin durmas›n› ön görürler.bunlar nedense genelde 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 sözleﬂmesi bizim için oka dar yararl› olur.
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MKE
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁ YER‹

: S.EROL YÜREKL‹
: ANKARA
: MKEK BARUTSAN Aﬁ.

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 takdirde 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 nedenle 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 dolay›s›yla iﬂine gidemedi¤i günler (Bu sürenin y›lda 90 günden fazlas› say›lmaz .)
d)Zorlay›c› nedenle iﬂ yerinin tatil edilmesi durumunda ,iﬂçinin çal›ﬂmadan geçirdi¤i zaman›n 15 günü (iﬂçinin yeniden iﬂe baﬂlamas› ﬂart›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 geçirilen 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 muayenelerinde 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 güvenle iﬂ bar›ﬂ›n› sa¤lamak, taraflar aras›nda do¤abilecek farkl›l›klar › uzlaﬂt›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. Yani iﬂçi yle ,iﬂ veren aras›ndaki hizmet akdinin yerini burada iﬂçi sendikas› ve iﬂveren /veya iﬂ veren sendikas› aras›ndaki toplu iﬂ sözleﬂmesi
al›r. Toplu iﬂ sözleﬂmesinin amac› taraflar›n çal›ﬂma koﬂullar›n› birlikte , pazarl›kla

belirlemektir.

Toplu iﬂ sözleﬂmesi , hizmet ak tinin yap›lmas› muhtevas› ve sona 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 yollar› 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 sözleﬂmeleri 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› durumunda, 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 durdurmak veya iﬂin niteli¤ine göre önemli ölçüde aksatmak amac›yla aralar›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 iﬂlerinden 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 zorlanamaz.
‹ﬂçi ve iﬂverenlerin ancak tek bir sendikaya üye olmas› gerekiyor. ‹ﬂçi
sendikas› üyeli¤i, üye kay›t fiﬂinin 5 nüsha olarak doldurulup notere tasdik ettirilerek sendikaya verilmesi ve yetkili sendika organ›n›n bunu kabul etmesi ile baﬂlar.
Üyeli¤i reddedilen iﬂçi 30 gün içinde mahkemeye baﬂvurabilir. Mahkeme karar› kesindir.
Üyelikten ayr›lma ise, bir tak›m bildirim koﬂullar›na ba¤lanm›ﬂ bulunuyor. Ayr›lma bildirimi noter huzurunda kimlik tespiti ve imza tasdikiyle mümkündür. Bildirimin birer örne¤i en geç3 gün içinde sendikaya,
bölge müdürlü¤üne ve çal›ﬂma ve sosyal güvenlik bakanl›¤›na da gönderilmelidir.
Üyeli¤in sona ermesi, noter baﬂvuru tarihinden bir ay sonra gerçekleﬂir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:HÜSEY‹N AKÇAKAYA
: ANKARA
:MKEK BARUTSAN ROKET VE
PATLAYICI FABR‹KASI

MADDE 77-‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹ KONTROLÜ :
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kontrol görevlerini kendi üyeleri aras›ndan biri doktor,biri sendika temsilcisi olmak üzere seçecekleri 3 kiﬂilik
bir ekiple ayda bir defa iﬂletmenin bütün iﬂyerlerini gezmek suretiyle yapar ve haz›rlayaca¤› raporu kurula sunar.
AÇIKLAMA :
‹ﬂçileri, iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan korumaya yönelik önlemleri almak ve onlar› bu konularda bilgilendirmek iﬂ güvenli¤inin temelini oluﬂturmaktad›r.Her 2.5 saatte bir iﬂ kazas›n›n yaﬂand›¤› ülkemizde,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›nda,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 minimuma 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 vefat› 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 ayr›lmas› halinde 40 gün,
d )‹ﬂçinin iﬂ kazas› veya mevzuata uygun ﬂekilde alaca¤› raporda tevsik 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 tazminat› parasal de¤erinden öte sosyal boyutu da olan yaln›zca çal›ﬂan iﬂçiyi de¤il,iﬂçi ailesinide ilgilendiren bir konudur.K›dem tazminat› bir iﬂçinin,iﬂten at›lmas›n› zorlaﬂt›racak tek direnme noktas›d›r.Çok zor ﬂartlarda çal›ﬂarak,beden y›pranmas› karﬂ›l›¤›nda ald›¤›m›z bu hakk›n fona devredilmesi 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› çizgisidir.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 etmeyen iﬂler için y›lda en fazla 4 ay süre ile geçici veya mevsimlik iﬂçi çal›ﬂt›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 tutumlar›n,mutlak surette karﬂ›s›nda durmal›y›z.Bu emekçi kardeﬂlerimizin 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 kardeﬂlerimizi 4 ay köle gibi de¤il,insan onuruna yak›ﬂ›r ﬂekilde,iﬂ güvencesiyle,devletin devaml› kadro hakk›ndan faydalanarak çal›ﬂmalar›n› desteklemeliyiz.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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NOVART‹S
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: VAH‹T ALAKUZU
: ‹STANBUL 1 Nolu ﬁube
: NOVART‹S

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 ayl›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 sendika üyesi iﬂçilerin ayl›k ücretlerine 01.01.2012 tarihinden itibarenuygulanmak üzere ,‹stanbul Ticaret Odas› 1995/100 bazl› ‹stanbul Ücretliler Geçinme Endeksinin Aral›k 2011/Aral›k 2010 endeks de¤iﬂimi oran›na 1 puan 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 yapt›¤›m›z bu sözleﬂmede elimizden geldi¤ince iﬂveren karﬂ›s›nda dik durarak ald›¤›m›z ücretin yeterli olmad›¤›n› savunarak koparabildi¤imiz kadar 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 iﬂçilerin ücreti,en alt ücret grubunun tavan rakam›n›n %70’ i seviyesine getirilecektir.
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 : ‹ﬂçilere 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 ikramiyelerin 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, elimizde 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: TAYFUN MET‹N
: 1 NOLU ﬁUBE
: NOVART‹S

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 eleman eksik liginden 9 saat çal›ﬂma sonras› çaliﬂan› dinlendirmeden veya
3-5 saatlik bir istirahatten sonra yeniden çal›ﬂmaya çarabiliyordu. Bu çal›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› düﬂünmeden hata yapt›¤›nda çeﬂitli uygulamalarda bulunuyordu. Çal›ﬂana
ben gelmem çal›ﬂamam gibi bir söylevde bulunma hakk› tan›m›yordu,gelmedigin taktitde iﬂyerini zarara ugratmaktan ve iﬂine say›p ç›kmamaktan iﬂten çikarmaya kadar gide bili yorlard›.Bumadde sayesin de iﬂveren çal›ﬂan›n› çal›ﬂan istemedigi sürece 16 saatl›k ›st›rahat›n› tamamlamadan 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 fertlerinin 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›ndan iﬂçilerin iﬂ ba¤›t› kesilmeksizin tatil edildi¤i günler
ACIKLAMA
‹ﬂveren yukar›da belirtilen sebeplerden dolay› yaﬂanacak iﬂ günü kayb›n› çal›ﬂan› hiç cal›ﬂmam›ﬂ say›p pirimindem ssk ödentisinden hatta
günlük saat üçretinden kesebilirdi bumadde bütün bunlar›n önünü kesmektedir,yular›daki sebepleride günümüzde s›kl›kla yaﬂamaktay›z y›llara vurdugumuzda kayb›m›z çok olabilirdi.
NOT=Gelece¤i sat›n alabilecek tek ﬂey;bugün yapt›klar›nd›r.
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PETK‹M
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: OYTUN ERDEN
: AL‹A⁄A
: PETK‹M PETROK‹MYA A.ﬁ

MADDE 33 : NORMAL ÇALIﬁMA
Normal çal›ﬂma süreleri günde 8, haftada 40 saattir. Ancak, üçlü vardiya ile çal›ﬂan personel halen uygulanan ortalama 42 saatlik vardiya sistemine 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 çal›ﬂan personele göre, haftada ortalama 2 saat fazla çal›ﬂaca¤›ndan bu çal›ﬂmalar›na karﬂ›l›k kendilerine ücretlerine ilaveten ayda 3 yevmiye ödenecektir. 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 çal›ﬂma ücreti dahildir.
‹ﬂveren, kapsama dahil iﬂyerlerindebütün iﬂçilerin iﬂe baﬂlama, iﬂi b›rakma ve ö¤len dinlenmesi saatlerini bir cetvel halinde düzenleyerek iﬂçilerin görebilece¤i yere asar.
‹ﬂveren, iﬂyeri ilan tahtalar›nda ilan etmek suretiyle iﬂe baﬂlama, bitirme ve dinlenme zamanlar›n› de¤iﬂtirebilir.
Normal çal›ﬂmas›na gelen iﬂçi ( vardiyal›, gündüzcü ) ayn› takvim günü 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 insanca yaﬂamak ad›na hemde ülkemizdeki istihdam problemini bertaraf
etmek ad›na olumlu bir ad›m olaca¤›na bütün kalbimle inan›yorum. Petkimde 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 iﬂçileri 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 kardeﬂimiz 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 demektirki buda herﬂeyden daha de¤erlidir. Çünkü ortada harp edilen gerçeklik insanl›k onurudur.
Madde 38 : Nakil
‹ﬂçilerin, iﬂyeri içinde Unvan ve niteli¤ine eﬂit olan baﬂka bir iﬂe ve ayn› iﬂverene ba¤l› il hudutlar› içindeki di¤er bir iﬂyerine iﬂverence nakledilebilir. ‹ﬂçilerin il hudutlar› d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerine daimi olarak nakli, yaz›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, çocuk 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 fazlas›yla rahats›z›m. Bu madde petkimde bulunan bak›m iﬂçileri için ayarlanm›ﬂ bir maddedir. Bunun anlam› ileride Bak›m A.ﬁ. Kurup senin iﬂ gücünü satarak senin eme¤ini sömürücem demektir. Ayn› zamanda bu madde bir cezaland›rma mekanizmas› olarakta kullan›labilir buna oldukça
müsaittir. Bilindi¤i üzere SOCAR AZER‹ devletinin ﬂirketidir. Yar›n ne malum hadi kardeﬂim bizim Bakü’ deki fabrikalarda iﬂ var git ve çal›ﬂ demeyece¤i bunun basit bir madde olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Ve SOCAR’ ›n ileriye 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 bulundurulur.
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Aç›klama :
Bence kesinlikle bu madde A maddesi ‹ﬂçi ve ‹ﬂ Sa¤l›¤›, Güvenli¤i olarak de¤iﬂtirilmesi zorunludur. Bu sadece bizim de¤il genel anlamda bütün sözleﬂme kitapç›klar›nda bu ﬂekilde revizyon edilmelidir. Nedeni ise
as›l olan insand›r. ‹ﬂ’ in sa¤l›¤› ve güvenli¤ini reddetmemdir. Birileri paras›n› ortaya koyar bizler ise can›m›z› ortaya koyar›z ne için evimize götürece¤imiz bir somun ekmek için son sözüm de ﬂudur. ‘’ HÜKÜMET ﬁAﬁIRMA SABRIMIZI TAﬁIRMA ’’
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SEYFETT‹N DEL‹GÖZ
: ‹ZM‹R AL‹AGA
: PETK‹M

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 kadar ücretle çal›ﬂaca¤›n› belirleyen pozisyona KADRO denir. Bu kadrolar
aras›ndaki ücret farkl›l›¤›n› belirleyen grafik’ e SKALA denir. Bir kimseye bir iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutard›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¤imizde 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 süreklili¤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 tazminat›n›n gün say›s›.
TANIMI: Bir iﬂ yerinde belli bir süre çal›ﬂ›p iﬂ sözleﬂmesi sona eren iﬂçiye 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 kanunu ile girmiﬂtir.
AÇIKLAMA: K›dem tazminat› iﬂçiler için iﬂ güvencesi ve iﬂsizlik sigortas›n›n bulunmamas› nedeniyle her dönemde önemini korumuﬂtur. K›dem tazminat› iﬂçinin s›¤›naca¤› liman›d›r; k›sacas› her ﬂeyidir. ‹ktidarlar›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› alt›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› çocuklar›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›nda 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›ﬂmalar› 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 güçlendirmemiz laz›m. EN ÖNEML‹ MADDE ‹SE SEND‹KALAR. SEND‹KALARIMIZA SAH‹P ÇIKALIM.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: VOLKAN KOLAY
: AL‹A⁄A
: PETK‹M

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, kad›n ya da erkek olmas›n›n, zengin ya da fakir olmas›n›n, kültürlü ya da cahil 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 haklara 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›zdaki 50’ nin üzerinde iﬂçi çal›ﬂt›ran fabrika ve iﬂletmeler bunu göz ard› etmekte yada derecesine göre en düﬂü¤ünü seçmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devletidir ve sosyal devlet olman›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› hissettirmemiz gerekiyor , onlar›nda normal s›radan insanlar gibi çal›ﬂ›p kimseye avuç açmadan kimseye minnet etmeden aram›zda olmalar› onlar›nda 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 ödemeler tatil öncesi iﬂ gününde yap›l›r. Tariflenen normal ücretin ( ç›plak ücretin ) 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. Paraya 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 oldu¤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 havuzlu bir evdede oturabilir. E¤er bir insan, en iyi yeme¤i yiyor, en iyi elbiseyi giyiyor ve en güzel oturuyorsa bunlar› para ile yap›yordur.
‹ﬂ gücümün karﬂ›l›¤› olarak ald›¤›m para benim rahat bir ﬂekilde yaﬂamam› 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 kadar yüksek olursa ald›¤›m ikramiyeler ve fazla çal›ﬂmalarda o kadar yüksek 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 ‘kapsam 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, statüleri ayn› ve eﬂit ise ayn› statüdeki çal›ﬂanlar aras›nda ücret fark› olmamal›d›r. Benim çal›ﬂt›¤›m fabrikada böyle olumsuzluklar 2006 y›l›nda yaﬂand›, 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 arkadaﬂlar 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 arkadaﬂlar›m›z zor günler geçirdi. 2011 – 2012 sözleﬂmesinde 2006 ve sonras›na skala uyguland› ve ayl›klar› yükseldi ve maddi yönden rahatlad›lar.
Bu yüzden bana göre kadro ve skalan›n önemi büyüktür. Bu ücret farklar› yar›n eski çal›ﬂanlar içinde s›k›nt› yaratabilir. Bu yüzden bu maddeye
önem verdim.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MEL‹H ÇINAR
: AL‹A⁄A
: PETK‹M PETROK‹MYA HOLD‹NG A.ﬁ

Madde-41: ÜCRET ZAMMI :
Çal›ﬂanlar ücretlerine veya maaﬂlar›na iyi bir zam yap›lmas›n› beklerler 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,anflasyona,yaﬂam standartlar›na ayak uydurabilmek için belirli periyotlarda
ücret zamm› olmas› gereklidir.böylece çal›sanlar ekonomik s›k›nt› cekmeden yaﬂam›n› saglayacakt›r.iﬂveren taraf›ndan ücret karﬂ›l›g› cal›sanlar 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 beraberli¤i ve örgütlenmeyi sa¤lamak ac›s›ndan sendika yönetilerinin ve temsilcilerin iﬂcilerle görüﬂmeleri ve bilgilendirmeleri son derece önemlidir.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.buda sendikal faaliyetleri yürütürken rahatl›k saglayacag› gibi yeni sendikac›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-
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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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: YALÇIN SUKES
: AL‹A⁄A
: PETK‹M

MADDE 33 – NORMAL ÇALIﬁMA:
A) NORMAL ÇALIﬁMA SÜRELER‹:
Normal çal›ﬂma süreleri günde 8,haftada 40 saattir. Ancak, üçlü vardiya ile çal›ﬂan personel halen uygulanan ortalama 42 saatlik vardiya sistemine 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 çal›ﬂan personele göre, haftada ortalama 2 saat fazla çal›ﬂaca¤›ndan bu çal›ﬂmalar›na karﬂ›l›k kendilerine ücretlerine ilaveten ayda 3 yevmiye ödenecektir. 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›ﬂma ücreti dâhildir.
‹ﬂveren, kapsama dâhil iﬂyerlerinde bütün iﬂçilerin iﬂe baﬂlama, iﬂi b›rakma ve ö¤len dinlenmesi saatlerini bir cetvel halinde düzenleyerek iﬂçilerin görebilece¤i yere asar.
‹ﬂveren, iﬂyeri ilan tahtalar›nda ilan etmek suretiyle iﬂe baﬂlama, bitirme 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 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 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 birinci günlerinde iﬂçi 8 saat ara ile vardiyaya ça¤›r›labilir.
Zorunlu neden kabul edilmeyen haller, asgari 24 saat önce talep edilen 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› haftada 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 çal›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 sebeplerle dahi olsa iﬂçi bu günlerde tam günlük normal çal›ﬂma süresi kadar çal›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›lmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler çal›ﬂ›lm›ﬂ olarak
kabul edilir.
5- Emzikli kad›n iﬂçilerin çocuklar›na süt vermek için geçirdikleri süreler 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 iﬂbu
bekleme süresi de çal›ﬂma saatlerinden say›l›r. ‹ﬂbu bekleme bildirisi yaz› olarak yap›l›r.
7-Vardiya araçlar›ndan istifade nedeniyle günlük normal çal›ﬂma süresinden daha a çal›ﬂt›r›lmak suretiyle çal›ﬂma süreleri iﬂverence kesilen iﬂçileri bu çal›ﬂmalar› normal çal›ﬂma süresi olarak kabul edilir.
8-Y›lda üç günü geçememek ve belgelemek kayd›yla mahkemede geçen 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›ﬂacaklar›, 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›ﬂt›r.T.‹.S deki tüm maddelerimiz vazgeçilmezimizdir.Çünkü zorlukla mücadeleyle 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 vardiyal› 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› kesilmeksizin tatil edildi¤i günler,
4- Sosyal Güvenlik Kurumunca 5 güne kadar ve iﬂyeri doktoru taraf›ndan 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 istirahat 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 yada kapasite daralt›lmas› sebebiyle iﬂçi azalt›lmas›n› hedef güden tensikata 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 bildirilir. Bu takdirde hak kazand› ise iﬂçinin ihbar öneli ücreti ile k›dem tazminat› 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¤› tarihten bir y›l önce SGK’ dan emeklili¤e hak kazanmam›ﬂ ise buna ait belgeyi 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 yaﬂ›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 güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.T.‹.S deki tüm maddeler mücadeleyle kazan›lm›ﬂ
hakt›r vazgçilmezdir.
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AD- SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ABDURRAHMAN TEKMEN
: AL‹A⁄A
: PETK‹M PETRO K‹MYA – AL‹A⁄A

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 sözleﬂmenin 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 düzenlenen ‘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 Petkim de iﬂe baﬂlayan bir iﬂçi olarak bu konudan en çok muzdarip olanlardan 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›ﬂanlar 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 iﬂçilere 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 sendikan›n da iﬂveren kadar söz sahibi olabilmesi ve s›nav ilerlemesinde kay›rma ve torpil olay›n›n önüne geçilebilmesi,
S›nav›n eﬂitlik esas›na ba¤l› olarak yap›lmas› ve haks›zl›k yap›ld›¤› düﬂüncesinin 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¤umdan 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 verilir.
‹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 fabrikan›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 günü 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 haklar›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 hastal›k gibi insan hayat›n›n bir parças› olan bu olaylarda kullanaca¤›m›z izinler bizim en do¤al ve tart›ﬂ›lamaz hakk›m›zd›r. Bu izinler tasarrufa gidilecek maddeler de¤ildir. 6 maddede aç›klanan mazaret iznimiz 10 iﬂgününden 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MEVLÜT ÇINAR
: AL‹A⁄A
: PETK‹M

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 sözleﬂmede 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 sayesinde yeniden sözleﬂme imzalayabilme hakk›m›z sa¤lamaktad›r.Bu madde
sayesinde yeniden zam alabilmek ve zaman›n getirdi¤i biz iﬂciler için yararl› olan ç›kacak yasalardan yeniden sözleﬂme imzalamak kayd›yla yararlana imkan›m›zda bulunmaktad›r.Bu maddeyle iﬂ güvencesi ve haklar›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¤iﬂtirme 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 sözleﬂmenin 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¤erlerimizdendir.‹nsanlar›n köle gibi muamele görüp çal›ﬂt›r›ld›¤› taﬂeron sistemini
anca tüm iﬂyerlerinde çal›ﬂacak iﬂciler için o iﬂ yerlerinde kadrolu çal›ﬂma imkan› sa¤layarak bertaraf edebiliriz.Bunuda tüm iﬂciler olarak birlik ve beraberlik içinde yapmal›y›z.Ölümlü iﬂ kazalar›n›n ço¤u taﬂeron iﬂci 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 sisteminde.Gelecekte iﬂci s›n›f›n› bekleyen en büyük tehlike taﬂeron sistemi
olacakt›r.Bunlarla tüm iﬂci sendikalar› ve sivil toplum örgütleriyle mücadele etmeli halk›m›z› bilinçlendirmeliyiz.Yani tüm iﬂ yerlerinde bizim sözleﬂme kitapc›¤›m›zdaki 15 maddenin olmas›n› sa¤lamal›y›z.
Ücret skalas› ilede eﬂit iﬂe eﬂit ücret imkan›n› sa¤lamaktad›r.Tüm iﬂyerlerinde bulunmuﬂ oldu¤u sektöre bagl› olarak iﬂin zorluk ve tehlikeli olma durumlar› olabilir.Çal›ﬂma adaletini ücret sklas› ile giderilmektedir.Bu madde de bulunan skala ilede eﬂitlik ve adalet sa¤lanmaktad›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 iﬂyerinin 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 iﬂciler,bu görevlerininin seçime girmemek,yeniden seçilmemek veya kendi
istekleri ile çekilmek sureti ile son bulmas› halinde ayr›ld›klar› iﬂyerinden 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 yöneticilerinin iﬂ garantisi sa¤layan bu madde ile sendikac›l›k yapmak isteyen
emeklili¤i dolmayan iﬂcilerin cesaretlendirmek suretiyle özgüven vermesi sa¤lanmakta ve sendika yönetim kademelerinde yönetici olmak için
talepte bulnmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r.Böylelikle yeni sendikal kadrolar›n yetiﬂtirilmesi imkan› devam edecek ve bayrak yar›ﬂ›m›z sürerek tecrübeler gelece¤e aktar›lmak sureti ile daha güçlü sendika kadrolar›n yetiﬂtirilmesi sonucunda iﬂci haklar›m›z daha iyi korunacak,daha iyi sözleﬂme 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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PLASCAM
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹LKER ÖZYURT
: GEBZE
: PLASCAM A.ﬁ

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 iﬂverence konulan kurallara uymak ve yap›lacak e¤itimlerede zorunlu olarak kat›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 olmayabiliyor.çünkü iﬂveren maddi anlamda iﬂ güvenli¤ini gider gördü¤ü için bu
konuya uzak kal›yor.budurumda özeliklede dikkat gerektiren iﬂlerde genelde yo¤un olarak iﬂ kazas› meydana gelmektedir.bu iﬂ kazalar›n›n ço¤u iﬂ malzemesi ve araç eksikli¤inden meydana da gelmektedir.özeliklede küçük iﬂletmelerde vurgulamak istedi¤im durumda budur.ekipman
eksikli¤i olan iﬂyerlerinde iﬂçi genelde ciddi anlamda bu durumda ölümle bile baﬂ baﬂa kalabiliyor.türkiyede bilinen bir gerçek var kural var ama
denetim bu konuda zay›f.iﬂçi konulan kurallara uymak zorunda ama bazen 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 emniyet gerekli koﬂullar sa¤lanm›ﬂsa mutlaka kurallara uymak zorunda olmal›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 yararlanmalr› konusunda yasa hükümleri uygulan›r.bu hükme ayk›r› olarak iﬂveren uygulama yaparsa ve sendikan›n yaz›l› baﬂvurusuna ra¤men bu
uygulamaya son vermezse ayn› miktar› bütün sendikal› iﬂçilere ayn› tarihten itibaran uygulan›r.
AÇIKLAMA:bir iﬂ yerinde sendikal› iﬂçilerin yan›nda sendikas›z iﬂçide
çal›ﬂ›yorsa ücretler konusunda adaletsiz ücretlerde söz konusu olabilir.bu konuda iﬂ yerinde sözleﬂmenin kurallar›na iﬂveren uymak zorundad›r.çünkü biz iﬂçiler olarak bu konu bizi çok ilgilendirmektedir.iﬂveren
bu ücret politikas›n› uygulad›¤› zaman iﬂçiler aras›nda gerginlik ve huzursuzluk 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 bilece¤i için elinden geleni yapabilir.bu durumda biz sendikal› iﬂçiler durumun bilincine varmal› ve ortak hareket etmeli ve bu oyunlar›n önüne geçmeliyiz.burada bireysel davranmamal›y›z.
3)tis madde no 24:normal ücret a)normal ücret iﬂçinin tabi oldu¤u statüsüne göre hesaplanan ve ödenen sosyal yard›mmlar ,ikramiyeler,fazla çal›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.iﬂveren hakk›m›z olan haketti¤imiz ücreti zaman›nda yat›rmay›nca bankalar vs.günlük faizleri uyguluyor.nas›l iﬂverinin gideri varsa bizim de giderlerimiz var.onun zaman›nda yat›rmad›¤› bu paralar bizi s›k›nt›ya sokabiliyor.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›yorum bu konuda.iﬂveren paras›n› gecelik repoda veya gayrimenküle yat›rarak bizim s›rt›m›zdan geçinerek ve zaman›nda bizim param›z› yat›rmayarak kendi kar›n› yükseltmek ister.bunu engellemek gerekir.çünkü 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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POLIMER-EATON
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ABD‹ BARANLI
: ‹STANBUL 1 NOLU
: EATON

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 fabrikalardan 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 sözleﬂmesinde 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ÖMÜR ATALAY
: ‹STANBUL 1 NOLU
: EATON

Madde50 :Yakacak yard›m›
Y›lda 1 defa 2 ton ithal kömür dengi ücret olarak verilmektedir bu sosyal hakk›m›z maaﬂ içinde olmad›¤› için bizim için büyük bir kazançt›r ﬂuan 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 öncesi 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›ndaki iﬂçi arkadaﬂlar bizim yararland›¤›m›z haklardan yararlanamamaktayd› bu haks›zl›k geçen sözleﬂmede sona erdirildi ﬂuan bizimle beraber bütün haklardan faydalana biliyorlar
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SASA
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ﬁÜKRÜLLAH ALIÇ
: ADANA
: SASA

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 yüzünden gelir da¤›l›m›ndaki düzensizlikten patronlar›n yönetmiﬂ oldu¤u
ülkemizde sözleﬂme zaman›nda zam almak yerine kazan›lm›ﬂ
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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 benim için önemi çocuklar›m› mutlu edebilmek onlar›n bayram ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek harçl›k verebilmek ve bayram› mutlu bir ﬂekilde geçirmelerini sa¤lamakt›r ben bunlar› yapabildi¤im sürece baba olmaktan
gurur duyabilirim bir baba olarak imkanlar›m el verdi¤i müttetçe çocuklar›ma ve eﬂime bile¤imin gücüyle çal›ﬂ›p kazand›¤›m sürece imkanlar›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›¤›
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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 ikramiye ödenir.
‹kramiyeler her y›l;31 mart,30 haziran, 30 eylül,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 iﬂe yeni girenlerden 30 günü dolduranlar ile iﬂten ayr›lanlara ikramiyeleri yukarda belirtilen tahakkuk tarihi itibariyle k›stelyevmli olarak 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 tabi 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 alm›ﬂt›r iﬂte burada toplu iﬂ sözleﬂmesinin as›l amac› iﬂçilerin haklar›n›
korumak demektir kendine özgü hukuk sözleﬂmesidir tabi ki burada iﬂçi 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 ikramiyeler iﬂçi cephesi için çok iyi bir ek kazançt›r baz› sendikal› olan yerlerde 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 önemli 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› ikramiyeleri 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 masas›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 iﬂverene kapt›r›rsak ileriki y›ll›rda her sözleﬂme döneminde arkas› çorap sökü¤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 dolay› 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 gücümüz 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 toplu iﬂ sözleﬂme döneminde oturum masas›nda iﬂveren kesimi iﬂçi kesimine bu sosyal haklar›n içerisinde olan bunlardan biri olan yakacak yard›m› v.b bunlar› vermemek için bu sosyal haklar›n kald›r›lmas› için sendika 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 sektörü 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 benim 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.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: CAFER TAYAR DEM‹RC‹
: ADANA
: SASA A.ﬁ

Bu sözleﬂmenin amac›, iﬂ sözleﬂmesinin yap›lmas›, muhtevas› ve sona ermesi ile ilgili hususlar› düzenlemek, iﬂçi, iﬂveren ve sendika münasebetlerini ilgilendiren di¤er hususlar ile taraflar›n karﬂ›l›kl› hak ve borçlar›n› tespit etmek ve bunlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak ve taraflar aras›nda ç›kabilecek ihtilaflar›n uzlaﬂma yollar›n› ve hal ﬂekillerini göstermek, iﬂ ahengini ve çal›ﬂma bar›ﬂ›n› sa¤lamakt›r.
1-AÇIKLAMA: Çal›ﬂanlar›n, kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek uygun yaﬂam düzeyi sa¤layabilecek bir gelir elde etmeleri
gerekir. Yoksulluk, genel olarak insanlar›n temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamamas›d›r. Yoksulluk s›n›r› tutar›, bir ailenin insan onurunun gerektirdi¤i zorunlu ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesi için yapmas› gereken harcama 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 sonucunda 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 ikramiye 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›stelyevmli 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 göstermelidir. Çünkü bu sürelerde çal›ﬂanlar›n masraflar›nda da art›ﬂ olacakt›r. Örne¤in; 22 yaﬂ›nda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ olan bir kiﬂinin hayat›ndaki de¤iﬂiklikler evlilik, çocuk sahibi olmak-yetiﬂtirmek yani aile kurmak gibi hayat›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 ikramiyelerin 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 üyelere 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 hekiminin 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 vizite 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¤unun ve sistemin sürdürülebilirli¤i için bu sorunlar›n çözüme kavuﬂturulmas› gerekmektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde de¤iﬂiklik yap›lmas›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¤lamas›d›r.
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AD SOYAD
ﬁUBEN‹Z
‹ﬁYER‹N‹Z

: ÖMER SAYICA
: ADANA
: SASA

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 münasebetlerini ilgilendiren di¤er hususlar ile taraflar›n karﬂ›l›kl› hak ve borçlar›n› tespit etmektir. Bunlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak ve taraflar aras›nda 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 sözleﬂmelerde elinden gelen en az› vermeye sendika en fazlas›n› almaya çal›ﬂ›r
uyuﬂmazl›k durumlar›nda iﬂçiye en do¤ru kanuni süreçleri anlatarak iﬂçiye bilgi verir. kanuni süreçleri takip eder iﬂ verenin karﬂ›s›nda duran en
büyük güçtür ‹ﬂçinin yerine iﬂverenin karﬂ›s›nda oturur sonuna kadar iﬂçinin 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› süresince her geçen tam y›l için iﬂverence iﬂçiye (47) günlük ücreti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir. Bir y›ldan artan süreler için de ayn› oran üzerinden 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 imzas› tarihinde iﬂ sözleﬂmeleri devam eden sendika üyesi iﬂçilerin, Toplu
iﬂ sözleﬂmesinin imzas› tarihindeki ayl›k brüt ücretlerine 01.01.2011 tarihinden 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 tarihleri 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 kanuni 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 iﬂverenden 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 tehdidiyle 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› iﬂçilerin memnuniyeti sendikan›n memnuniyeti ﬂeklinde olmal›d›r
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SÜPERLAS
AD SOYAD
‹ﬁYER‹

: MEC‹T AKGÜN
: SÜPERLAS

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 yaralanma ve sakatlanma gibi olaylar›n olmamas› için gerekli tedbirlerin al›nmas› 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› almal›.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ZAFER ÇELEB‹
: GEBZE
: SÜPERLAS A.ﬁ.

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 düzenlemelerin yaﬂama geçirilmesi için gerekli tedbirleri al›r. Buna yönelik 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› fiziksel, 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 yararlanmas› 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 engellerle 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 iﬂlerinin 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› olmas›, yükselmelerinin engellenmesi ve desteklenmemesi, cinsel taciz olarak 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 paralelde stratejiler geliﬂtirmelidir.
Madde 22 FAZLA ÇALIﬁMA:
A)Günlük ve haftal›k normal çal›ﬂma süreleri üzerinde yap›lan her türlü 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 isimleri bir cetvel halinde tanzim edilip iﬂyerinde ilan edilir ve bütün iﬂçilerin görebilece¤i bir yere as›l›r. Fazla çal›ﬂmaya kalmak istemeyen iﬂçi
fazla çal›ﬂma yapmaya zorlanamaz. Fazla çal›ﬂmaya kalmas› ilan edildi¤i halde iﬂ verilmeyen iﬂçilere de ilan edilen süreler için fazla çal›ﬂma ücreti verilir.
AÇIKLAMA:
Çal›ﬂma yaﬂam›m›zda çal›ﬂma süreleri konusunda ‹LO ve ulusal kurallar s›kl›kla ihlaller yaﬂanmaktad›r. ‹ﬂverenin karﬂ›l›ks›z fazla çal›ﬂt›rma 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›rs›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 konudur. Buras› aç›kt›r ve anlaﬂ›labilir bir durumdur.
‹nsanca çal›ﬂma koﬂullar› için, çal›ﬂma sürelerine uymak çok önemlidir. 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 mücadele program›nda bu sürenin daha aﬂa¤›lara çekilmesi talebi yer almaktad›r, almal›d›r.
Öte yandan yasal çal›ﬂma süresi d›ﬂ›ndaki “fazla mesai” diye de bildi-

129

¤imiz fazla süreyle çal›ﬂma konusunda önemli bir hak mücadelesi olay›
iﬂçilerimizin ve sendikalar›m›z›n önündedir. Halen birçok sektörde ve ﬂirketlerde 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› patronlara karﬂ› verdi¤i çetin mücadelelerle elde etmiﬂtir. 8 saatlik iﬂ gününün 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 giriﬂtiler. ‹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 ettirdiler ve yasalara geçirdiler. ‹ﬂte iﬂçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik, mücadele ve dayan›ﬂma günü olan 1 May›s bu 8 saatlik iﬂgünü mücadelesinin
bir sembolü olarak do¤du.
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SODA
AD SOYAD
‹ﬁYER‹
ﬁUBE

: MEHMET DURAN TIRTARLI
: SODA SANAY‹ A.ﬁ
: MERS‹N

MADDE 15 A- ‹ﬂyerinde her hangi bir nedenle boﬂalan kadrolar›n öncelikle o kadronun gerekti¤i yeteneklere sahip bir alt kadroda çal›ﬂan iﬂçilerden 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 aksamas›na sebebiyet vereceginden mutlaka yerinin doldurulmas› gerekmektedir.‹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 nedenle 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 süredeki çal›ﬂmalar gündüz,Akﬂam Saat:20.01 den sabah saat:06.00 ya geçen 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 personel 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 olmak istiyor. Ama bizler iﬂimiz gere¤i iﬂyerinde o saatte çal›ﬂ›yor isek bunundfa 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 yapt›rmamaktad›r.Bu ﬂartlarda çal›ﬂmak insan sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› oldu¤u gibi iﬂ yerinide azatmaktad›r.Avrupa genelinde bu ﬂartlar göz önüne al›nd›¤›nda haftal›k çal›ﬂma saati 40 saat ve 36 saate do¤ru gitmektedir. Ülkemizde baz› iﬂyerlerinde sendika ile yap›lan sözleﬂmlerde belirtildi¤inden dolay› çal›ﬂma saati 45 saat ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.Fazla Çal›ﬂmak bedenen ve ruhen insan› olumsuz etkileyece¤inden ve iﬂ kayb› yarataca¤›ndan dolay› iﬂ saati haftal›k 45 saat ve aﬂa¤›da olmas› bizim için
önemlidir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: VOLKAN ERKAN
: MERS‹N
: SODA SANAY‹

1 - Madde 11- SUÇSUZ ÇIKARMALAR:
A) ‹ﬂveren, suçsuz ç›karmay› ancak aﬂa¤›daki hallerde yapabilir: 1Otomasyon, 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 göremezliklerin 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 verir. ‹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 iﬂçinin iﬂten ç›k›ﬂ iﬂlemini yapabilir. Bu konuda iﬂyeri yönetmelik hükümleri uygulan›r.
C) K›dem Tazminat›:
‹ﬂçinin, iﬂ akdinin suçsuz olarak iﬂveren taraf›ndan feshedilmesi halinde her bir k›dem y›l› için 30 günlük ücretleri tutar›nda k›dem tazminat› 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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STAR RAF‹NER‹
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SERVET ORUC
: AL‹AGA
: STAR RAF‹NER‹

MADDE 11 : MESLEK‹ EG‹T‹M
Calisanin isverence is kazalari ve isleyis hakkinda bilinclendirilmesinin yaninda calisanin degisen teknolojiye ayak uydurabilmesi ve calisanlarin bilgi guncellemesi yapilarak her zaman isyerinde kalifiye ve egitimli calisanlar olarak kadroda tutulmalari hem is hemde isverence guvenli
ve guvenilir kurumlasmanin onunu acacagi gibi kalitenin , markalasmanin is verenin taninma ve tanitilma organizasyonunda degilde onceligin
calisanin ve calisma ortaminin kalitesinin arttirilmasindan gececegi gorulecektir.Demekki calisanin her zaman bilgiye ve bilgilendirilmeye gereksinimi 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 acisidir.
Yillarini ve emegini isi ve isyeri icin harcayan bir calisanin sadce yillarinin ve emeginin degil yillarca taninan bir cok ulusal firmadan dahi fazlaca vergi odeyerek gecirilen bir calisma hayatinida degil.
koca bir omrun teselli ikramiyesi aslinda kucuk bir tesekkurden fazlasi degildir.
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Gelinen nokta itibati ile bu kadar kutsal bir hakkin tartisilmaya acilmasini 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 kullanmakta olduklari ceza-i yaptirimlari biz emekci calisanlar kural ve kaide olarak basligi adi altinda aldik ve kabul eyledik, gerektiginde kullanilmasindan da yuksunmedik.
‹sin uzamasi ve yetismemesi kaygisi tasinan durumlarda isinin basindan ayrilmamasi istenilen personele fazla mesai odeme konusunda ; ceza- 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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TEKNO KAUÇUK
AD SOYAD
GﬁUBE
‹ﬁYER‹

: U⁄UR SARAÇ
: GEBZE
: TEKNO KAUÇUK

MADDE 6:‹ﬁ YER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹
1.‹ﬂ yeri sendika temsilcileriile sendikan›n iﬂyerinde çal›ﬂan yöneticileri,suçlu c›karmay› gerektiren sebepler d›ﬂ›nda bir sebeple ve temsilcilik ,yöneticilik suresince iﬂten c›kar›lamazlar.send›ka yönetici ve tems›lcileriyüklendikleri sendika faliyetleriyerine getirmek için gösterdiklerifaaliyetlerden dolay›tecziye edilemezler.
AÇIKLAMA:temsilciler iﬂ yerinde iﬂveren ve iﬂci aras›nda bir köprüdür.temsilciler iﬂcilerin tüm haklar›n› korumak vedaha huzurlu bir çal›ﬂma ortam› saglamakve olas› bir haks›zl›¤a karﬂ› iﬂverenle birebir diyalo¤a giren kiﬂiler oldu¤undan baz› iﬂverenler temsilci ve sendikal›
örgütlu iﬂcileri fazla sevmezler.onun için olanlardan rahats›z olurlar.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.Ancak iﬂyerinin tatili,tevesii genel veya k›smi insaat iﬂlerinin yap›lmas›,yeni
makina ve techizat›n montaj› halinde geçiciiﬂciçal›ﬂt›r›labilir Güvenlik,temizlik,yemekhane hizmetleri,taﬂ›ma ve tahmiltahliye iﬂleri diﬂ›nda iﬂyerinde devaml›l›l›k arzeden iﬂlerde hiçbirﬂekildemüteahit çal›ﬂt›r›lamaz.
ACIKLAMA: Bu madde iﬂ yerinde taﬂören firmas›n›n çal›ﬂmas›n› engelledi¤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 korunmas› ve üretim verimlili¤inin artmas› için iﬂyeri koﬂullar›n›n sa¤l›k ve güvenl›k aç›s›ndan yeterli düzeye ulast›r›lmas› ile iﬂcilerin bu alanda e¤itilmesinin 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 güvenli¤i kurulu taraf›ndan haz›rlanacak,iﬂci sa¤l›¤› ve iﬂ yönetmenli¤inetaraflar kesinlikle riyayet edeceklerdir.iﬂverenin müsaadesi ile sendika
yetkilileri iﬂyerinin,iﬂveren vekili yahut onun tayin edece¤i bir kiﬂi ›le birlikte müﬂtereken ve zaman,zaman gezip iﬂci sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i konusunda 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERCAN ALMACI
: GEBZE
: TEKNO KAUÇUK

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 süresi ne olursa olsun hizmet akdi rapor ibraz edildi¤i sürece devam eder.Raporlu üye rapor süresince iﬂyerinde sözleﬂmenin getirdi¤i bütün haklardan yararlan›r.
B) kaza veya hastal›k dolay›s›yla iﬂcinin 4 günden fazla istirahat almas› halinde SGK ca ödenek verilmeyen ilk 2 istirahat günü için iﬂveren iﬂciye 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› olmayan 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 tahakkuk 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 benim 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) bendinde hükümlenen ödeme süresini aﬂarsa iﬂciye gecikilen her bir gün
için k›dem tazminat›na bankalarca ödenen en yüksek mevduat faizi ödenir di¤er ödemeler için ise yasal faiz uygulan›r den›lmesine ragmen iﬂveren›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 görmedik iﬂverenin iﬂine geldigi gibi ödeme yap›l›yor bu önemli maddelerden biridir bunu düzeltmek gerekir faizi bir kenara b›rakt›m buna hiç de¤inmedim hiç bir zaman uygulanmad› .
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TPAO
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERD‹NÇ ERDO⁄AN
: TRAKYA
: T.P.A.O

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›ﬂt›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 lehine olan kanunlar ve tüzükler uygulan›r, bu sebeplerden dolay› bu madde 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERSAN AYDIN
: ANKARA ﬁUBE
: TÜRK‹YE PETROLLER‹ A.O

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No: MADDE 15‹ﬂe yeni giren ya da görevi de¤iﬂen iﬂçilerin kalifikasyonlar›na uygun olarak 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 plana 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 devaml› degiﬂen dünyada, bilgilerini ve meseleki e¤itimlerini geliﬂtirmesi
iﬂveren taraf›ndan saglanmal›d›r,bunun için devletin yapt›r›m› olarak çal›ﬂan için bir e¤itim fonu oluﬂturmak ve iﬂveren taraf›ndan bu kurulan fona 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¤itiminden 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 zamanda 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 iﬂçilere verilen ücretlerin çok düﬂük oldu¤unu ve bu ücretlerinin günümüz
koﬂullar›nda çal›ﬂana katk› saglamas› ve gerçek anlamda sosyal olanaklardan faydalanmas› aç›s›ndan limitlerin yukar›ya çekilmesi görüﬂünde-
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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 oldu¤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 50Asgari 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 ücret farkl›l›klar› çok fazla olmas› yeni iﬂe giren aç›s›ndan iﬂ motivasyonunu düﬂürür.Benim düﬂünceme göre yeni iﬂe baﬂlayan çal›ﬂanlar için bellirnecek ücret, yap›lan iﬂin niteli¤ine göre belirlenmelidir.Bu ﬂekilde çal›ﬂanlar aras›nda çok fazla ücret farkl›l›klar› olmaz,yeni iﬂe baﬂlayan hedeflerini daha k›sa vadeli yaparak hedefe ulaﬂmak için daha fazla çapa
sarf eder.Ücret politikas› çal›ﬂanlar aras›nda en büyük ayr›m olarak gözükür,bu farkl›klar iﬂ veren taraf›ndan haks›zl›k ugrayan bir kesim oluﬂturur,bu farkl›l›klar ücret olarak degil performans ve yap›lan iﬂ niteligine
göre degerlendirilmelidir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MURAT KARAKUﬁ
: BATMAN PETROL ‹ﬁ
: BATMAN TPAO

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 oldu¤unu görmekteyim.iﬂleri çok ag›r ve kirli ortamlarda çaliﬂmaktalar.demir malzemelerle içiçeler. Sondaj ve workoverde çaliﬂan arkadaﬂlar›m›z her an iﬂkazalar›yla karﬂ› karﬂ›yalar. En ufak kazaalar› k›r›klarla sonuçlan›yor. ‹ﬂ güvenli¤i konusunda ne kadar e¤itim verilirse verilsin 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› geçirdikten sonra arkadaﬂ›m›z vard›yal› çal›ﬂ›yosa ilk 4 ay vard›ya primi verilmektedir. 4 aydan sonra vardiya primide kesiliyor. Program gere¤inde çaliﬂiyorsa program gere¤i kesiliyor . yol mesaiisi varsa yol mesaisi kesiliyor hem a¤›r ve tehlikeli iﬂte çaliﬂiyolar hemde maddi ve manevi 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 eﬂyas› vesair malzemesi iyi kullanmak verilen her iﬂi hatas›z vaktinde istenilen 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 vermek zor. Çaliﬂt›¤›m iyerimde kuland›¤›m›z malzemeler bindolarl›k ve
milyon dolarl›k malzemeler bu malzemelere zarar verirsek bu kadar paray› nas›l verecez.bu maddede vesaire kelimesini araya s›k›ﬂt›rmakla birçok ﬂeyi üzerimize y›kmaktad›r.
Bu maddedeki dikatsizlik ve hatas›z kelimesi resmen fiyaskoo.bu kelimelerle anlaﬂ›l›yorki iﬂveren bizi insan de¤ilde bir robot olarak görmekteler.iﬂyerimizde zaten bizler iﬂimizin gere¤ini fazlas›yla yapmaktay›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 baﬂkan›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› iﬂveren 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 iﬂçileride tutmaz. Vel has›l bu madde de anl›yaca¤›m›z iﬂveren (bizlerin a¤z›yla )kendisinden ç›kar›p bize sokuyor.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹SMA‹L AYDIN
: BATMAN
: TPAO

VARD‹YA PR‹M‹:
MADDE 37 - A) Üç vardiya halinde çal›ﬂan iﬂçilerin vardiya çal›ﬂmalar›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› oldu¤unda %30 zaml› ödenir.
C) Batman Bölge Müdürlü¤ü’nde Garaj ve A¤›r Nakliyat Servislerindeki nöbetçi iﬂçiler ve nöbetçi elektrikçiler ile Tahlisiye Ambar›’ndaki nöbetçilere, 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 günlere 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 kesilmez. 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 iﬂveren taraf›ndan vardiyal› çal›ﬂmadan ç›kar›lan iﬂçiye, en fazla 2 aya kadar 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 mesai 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 oluﬂturmaktad›r. Bu sebepler göz önünde bulunduruldu¤unda vardiya primi; iﬂçinin
yaﬂam kalitesini artt›rmak için önemli bir faktör oluﬂturur. Elbette ki verilen %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 yasal hükümler uygulan›r.
AÇIKLAMA: Yaﬂam sürecimiz içinde ihtiyaçlar› gidermek için gereken
ekonomik özgürlüklere en az bizim kadar ihtiyac› olan Özürlü, Eski hükümlü ve Terör Ma¤duru bireyler vard›r ve bu maddenin olmas› bu bireylerin ihtiyaçlar›n›, sa¤l›k giderlerini, ma¤duriyetlerini azaltmak ve topluma 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. Ortopedik, 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 belirlenen oran›n %4 olmas› geliﬂmemiﬂ bir ülke oldu¤umuzu ifade eder.
Bu verilerin ›ﬂ›¤›nda Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma¤duru ‹ﬂçi çal›ﬂt›rma konusunun ne kadar önemli oldu¤unu ve bir o kadar da eksik oldu¤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›ﬂma 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 haftada 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 çal›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 önceli¤in Özürlü iﬂçilerin çal›ﬂma sürelerinin 30 saate indirilmesi olmal›d›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: VEDAT ÇELEB‹
: BATMAN ﬁUBES‹
: T. P. A. O.

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 mücadele 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 koymak, onlar› iﬂyerlerimizin yak›n›ndan bile geçirtmemeliyiz. Devlet bir an
önce bütün taﬂeron ve müteahhit iﬂçilerini kadroya almal› ve sömürülmüﬂ 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 zararlardan mesuldür.
Her iﬂçi kendisine iﬂi dolay›s›yla verilen alet ve edevat›, çal›ﬂt›¤› makineleri, iptidai-yar› mamul maddeleri, giyim eﬂyas›n› vesair 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, iﬂveren 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 veyahut 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, iﬂveren iﬂ akdini fesih hakk›n› kullanmayabilir.
‹ﬂçinin ve iﬂverenin ayr›ca kaza mercilerine baﬂvurma hakk› mahfuzdur. Hasar tespit komisyonu kapsama dâhil iﬂyerleri itibariyle de
kurulabilir.
ﬁerh: Bu maddede bahsi geçen Hasar Tespit Komisyonunun teﬂkillenmesi esas› haks›z uygulamalar› da beraberinde getirme tehlikesi do¤urmaktad›r. Zira söz konusu komisyonda iﬂverenden 3 sendikadan 2 temsilci bulunmas› ve komisyon baﬂkan›n›n iﬂverenden seçiliyor olmas› ve
komisyon baﬂkan›n›n oyunun baz› durumlarda 2 oy say›l›yor olmas› tümüyle iﬂçinin dezavantaj›nad›r. Bu tür komisyonlarda 2 sendika temsilcisi 2 iﬂveren ve 1 kiﬂi de ba¤›ms›z olmak koﬂuluyla adaletli bir ﬂekilde tertiplenmelidir ve kesinlikle hiçbir durumda kurul baﬂkan›n›n oyu 2 oy say›lmamal›d›r. ‹llaki say›lacaksa da kurul baﬂkan› sendika temsilcisi olmal›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 verebilmektedir. 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, Batman, 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 Kurulu Baﬂkan› toplant› yeri, günü ve saatini üyelere 3 gün önceden bildirir.
Bu bildiri üzerine Kurul, kat›lan üyelerle toplan›r ve kendisine tevdi edilen 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 talimat ve nizamlar›na, iﬂyeri disiplinine, umumi ahlak ve adaba ayk›r› hareketleri 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- cezalardan 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. Disiplin Kurulu Karar›’ndan itibaren 3 iﬂgünü içinde Sendika Genel Baﬂkan› veya Genel Baﬂkan’›n yurtd›ﬂ›nda olmas› halinde Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi bu karar› Genel Müdür ile görüﬂme konusu yapabilir. D›ﬂ kamplardan Kurula ça¤r›lan personelin gidiﬂ geliﬂ yol masraflar› iﬂverence ödenir.
ﬁerh: Disiplin ve hizmet akdinin sona ermesi gibi maddeler biraz daha
iﬂçinin lehine çevrilebilmeli ve sözleﬂme buna göre biraz daha kat› düzenlenmelidir. Bu tür komisyonlarda en savunmas›z ve zay›f olan nedense 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 seçiliyor olmas› ve kurul baﬂkan›n›n yani iﬂverenin 1 oyunun iki oy say›lmas› (eﬂitlik durumunda) büyük bir haks›zl›¤a neden olabilmektedir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁ YER‹

: FER‹T AKKUﬁ
: BATMAN
: TPAO

MESLEK‹ E⁄‹T‹M:MADDE 15 – ‹ﬂe yeni giren ya da görevi de¤iﬂen ‹ﬂçilerin kalifikasyonlar›na uygun olarak iﬂbaﬂ›nda yeterli süre e¤itim görmeleri iﬂveren taraf›ndan sa¤lan›r.
Aç›klama:
‹ﬂverenler iﬂe alan›caklara yeterli süre e¤itim verilmemektedir.iﬂverenler iﬂçilere verilecek olan e¤itimin kendileri için maddi bir külfeti oldu¤udan göz ard› etmektedir. Oysa ki mesleki e¤itim olmadan çal›ﬂan iﬂçilerin verimi daha düﬂük olaca¤›ndan asl›nda iﬂ verenler daha büyük zarara 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 .‹ﬂverenler 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 etmelidir.Eﬂit iﬂi yapanlara eﬂit ücret verilmelidir, maalesef bu yap›lmamaktad›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 verenlerin düﬂük ücretle iﬂçi çal›ﬂt›rmalar›d›r.Birçok iﬂ yerinde skalalar

en

düﬂük ücretle haz›rland›¤› için iﬂyerinin taban ücreti düﬂüktür.Bu da iﬂçilerin ücretinin düﬂük olmas›n›n nedenidir.Bu göz ard› edilemez bir sorundur .
Daha yeni iﬂe giren iﬂçilerin iﬂi fazla bilmedi¤i gerekçesiyle iﬂ verenler düﬂük ücret vermektedir. Bu da yetmezmiﬂ gibi düﬂük ücret karﬂ›l›¤›
yüksek performans beklemektedirler. Peki kimse karﬂ›l›¤›n› almadan istemli olarak çal›ﬂ›r m›?
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SÜLEYMAN ÖZEN‹R
: TRAKYA ﬁB
: T.P.A.O

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 hükümler al›r. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda , bu Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi ‘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 hükümleri , 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 mecburiyetim yok o yüzden önemli
Çünkü bu madde Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi hükümlerini çok iyi bilemem gerektirdi¤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›ﬂma , 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›ﬂmalar gündüz ,akﬂam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar yap›lan çal›ﬂmalar da gece çal›ﬂmalar›d›r.
2- ‹ki veya üç ekiple çal›ﬂ›lan iﬂlerde ;vardiyal› gece gündüz çal›ﬂmalar›,iﬂ verenin tayin edece¤i ﬂekilde haftadan haftaya de¤iﬂtirilir.
3- Çal›ﬂma saatlerinde mevsim ve iﬂ icab› zaruri de¤iﬂiklikler , Sendika’n›n görüﬂü al›narak iﬂ verence yap›l›r ve en geç 3 gün önceden iﬂ yerinde ilan edilir.
4-Çal›ﬂm›ﬂ say›lan süreler:
a) ‹ﬂçinin iﬂinde ve iﬂ verenin her an emrinde haz›r bir halde bulunmakla 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› kesilmeksizin tatil edilen günler , f) ‹ﬂ yerinde meydana gelen ani hastalanma ve
sakatlanma ve sakatlanma sonucu yaln›z bir gün olarak iﬂ yerinde ya da

158

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 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 çal›ﬂmadan geçirdi¤i sürenin 15 günü,
5- ‹ﬂ Süresinden Say›lan Yolda Geçen süreler a) ‹ﬂçilerin , iﬂveren taraf›ndan iﬂ yerlerinden baﬂka bir yerde çal›ﬂt›r›lmak üzere gönderilmeleri 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 saatlere ibla¤ edilir.
Yukar›da B/5-(a) ve (b) bentleri kapsam›nda olup ,iﬂ bu (d) bendine göre belirlenen ve günlük normal 8 saat çal›ﬂma süresinin üzerindeki yolda geçen süreler için bu Toplu ‹ﬂ 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
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a) Vardiyas›z iﬂlerde iﬂin ortalama bir zamanda , 1 saatten olmak üzere,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 süresinden 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 iﬂlerde , 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 tedbirler 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 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
görüﬂü 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
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 yapmas› 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 müﬂtereken tespit edilir.
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Geçmiﬂ y›llardan kalan birikmiﬂ y›ll›k ücretli izni olmayan sismik ekiplerde 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 çal›ﬂt›rmas›n› engellemekte ve fazla çal›ﬂmam halinde ücretini almam gerekti¤ini biliyorum
Çünkü çal›ﬂ›ml› say›lan sürelerin hangilerinin çal›ﬂ›lm›ﬂ veya çal›ﬂ›lmam›ﬂ say›ld›¤›n› daha bilinçli olarak iﬂ verene karﬂ› kendi hakk›m› aramam› sa¤l›yor.
Çünkü çal›ﬂma aralar›n› dinlenme zamanlar›n› ve sürelerini kullanarak daha verimli ve üretken çal›ﬂa biliyorum .
Çünkü bu madden dolay› iﬂveren beni kendi iste¤ine göre keyfi çal›ﬂmas›na izin vermemekte
3.önemli gördü¤üm T‹S maddesi:
ÜCRET PUSULASI:
MADDE 28- A) ‹ﬂveren her türlü tediyede iﬂçiye ücret hesab›n› gösterir 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 vermek 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 düzeltilmesini 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 bana 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹
1.

: AHMET ARGUN
: BATMAN ﬁUBE
: TPAO

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 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.
1.

Aç›klama

: Daimi iﬂlerde geçici iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas› yasak oldu-

¤u halde, kurumumuzda halen 5 ay 29 gün olarak sözleﬂmeli geçici statüsünde 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› ihaleler 1 veya 2 y›ll›k olarak yap›l›yor, müteahit eli alt›nda iﬂçiler çal›ﬂt›r›l›yorlar 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 iﬂçilerin 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›ﬂma, 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›narak, 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›ﬂmalar›, 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 iﬂyerinde ilan edilir.
4- Çal›ﬂ›lm›ﬂ Say›lan Süreler:
a) ‹ﬂçinin iﬂinde ve iﬂverenin her an emrinde haz›r bir halde bulunmakla 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› kesilmeksizin 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 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,
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›) ‹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›lmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,
b) ‹ﬂçilerin 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,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 olmamak 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 iﬂçi-

lere saatte 15 dakika dinlenme izni verilir. Bu dinlenme iﬂ süresinden 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. Meskûn
yerlerden 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 verimini art›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 görüﬂü 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 uygulanmak 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; genel olarak normal çal›ﬂma süresi haftada en çok 45 saattir. Taraflarca
aksi kararlaﬂt›r›lmam›ﬂsa bu süre, iﬂyerlerinde haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine eﬂit ölçüde bölünerek uygulan›r. Bu kanuna göre bakarsak 23. Maddeki 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 Finlandiya 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 Working Conditions (EFILWC), 2008
Çal›ﬂma saatleri düﬂük olan ülkelerdeki refah seviyesinin yüksek olmas›n›n nedenlerine bak›lmal›, Türkiye deki çal›ﬂma saatlerinide haftal›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 hastal›k veya kaza ar›zas›n›n Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan tedaviye tabi tutuldu¤u süre içinde yasal müddetçe, hiçbir suretle iﬂ akdi feshedilemez. Ancak, Kurum’ca sürekli iﬂ göremezlik raporu verilen iﬂçilere, yine
Kurum’cahakk›nda çal›ﬂma gücünü 2/3 oran›nda kaybetti¤i raporu verilen 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 ödenecek 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. Yak›n gelecekte bu tazminatlar›m›z devlet taraf›ndan el konulmak istenmektedir. 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¤rultusunda iﬂ akdini fesih yapmas› suçsuz ç›karmad›r.
Suçsuz ç›karma yapan iﬂyerinde , çal›ﬂan di¤er iﬂçiler psikolojik olarak olumsuz etkilenece¤inden sosyal yaﬂant›s›na da yans›yacakt›r.
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Günümüzde sendikal› olman›n faydalar›ndan yararlanamayan iﬂçi toplumu sadece 4857 say›l› iﬂ kanununda madde 17’de yazan haklardan faydalanmaktad›r bu haklarda bu ç›karmalar› minimum etkilemektedir.Örne¤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 sözleﬂmesi 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¤lamaktad›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›klar› 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 oldu¤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› gerekir. Bu ayr›cal›klardan en önemlisi gece çal›ﬂma zamm› ve vardiya zamm›d›r.
Di¤er çal›ﬂanlara göre farkl› saatlerde ve fazla mesai yaparak çal›ﬂmas›n›n karﬂ›l›¤›n› alan iﬂçi, iﬂe daha istekli gelecek ve çal›ﬂt›¤› fabrikaya verimi artacak ve her geçen gün kendini geliﬂtirecektir.Örne¤in ; Sendikas›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 tarihindeki 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 tarihindeki 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 ortalama ücretinin, Ocak 2013 tarihinde ilan edilen TÜ‹K 2003=100 Temel Y›ll›
Tüketici Fiyatlar› Endeksinin 1.1.2012 – 31.12.2012 dönemine ait enflasyon 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 iﬂyerinde 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› iﬂçilerin kendisine, ailesine, çevresine ve bulundu¤u ﬂirkete faydal› olabilmesi aç›s›ndan çok gereklidir.
Özveriyle çal›ﬂt›¤› halde zam alamayan iﬂçiler maddi aç›dan zorlanaca¤› 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 kullan›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. Örne¤in ; Toplu iﬂ sözleﬂmesinde saat ücreti yüksek olan iﬂçi , al›nm›ﬂ olan ücret art›ﬂ› oran›n alt›nda kalan iﬂçiler için al›nan ücret art›ﬂ› oran› art›r›lm›ﬂt›r.Al›nan bu hak sayesinde ortalaman›n düﬂmesi engellenmiﬂtir.
Bütün bu sebeplerden dolay› ücret zamm›, y›ll›k izin ücreti ve ödentisi, gece çal›ﬂma zamm› ve vardiya zamm›, tahsil ödentisi, do¤um ödentisi, evlenme ödentisi, yakacak ödentisi, bayram ödentisi ve kiﬂinin baﬂ›na
gelmemesi istenen tabii afetler ödentisi ile ölüm ve maluliyet ödentisi iﬂçi s›n›f›n› maddi aç›dan etkileyecek en önemli maddelerden biridir.
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AD SOYADI
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: OKTAY GAYRETL‹
: BATMAN ﬁUBES‹
: T.P.A.O.

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 oldu¤unda % 30 ödenir.
Batman bölge müdürlü¤ünde garaj ve a¤›r nakliyat servislerindeki
nöbetçi iﬂçiler ve nöbetçi elektrikçiler ile tahlisiye ambar›ndaki nöbetçilere, 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 iﬂçiye 7 gün üzerinden yap›lacakt›r.Prim ödemesi sondaj kulelerinin montaj ve demontaj safhalar›nda en çok ve 10 gün süreyle kesilmez. 5 günlük dönemde en fazla 2 güne kadar (2 gün dahil) ücretli izin kullananlar›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›ndan 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 yüzünden 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 görürüz. 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 tutulmas› 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 görev ile iﬂyerlerinden baﬂka bir mahalle vazifeli gönderilen iﬂçilere , yürürlükte olan Yurt içi yolluk yönergesi hükümlerine uygun olarak harc›rah ödenir.
Arama , üretim , sondaj faaliyetleri ve kuyu tamamlama hizmetleri faaliyetlerini yürütmek üzere merkez iﬂyerleri d›ﬂ›nda kurulan geçici iﬂyerlerinde 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 üzerinden 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 cebinden karﬂ›lad›¤›n› bildikleri halde hiçbir düzenlemenin yap›lmamas› manidard›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 birde 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› yorgunlu¤uyla temiz ve kaliteli bir otel mevzusundan tutunda , verilen harc›rah›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 dikkate 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 kategoriye 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.Hazineyi 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 düzenlemenin yap›lmas› mutlak suretle zaruriyettir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SELMA CANPOLAT
: BATMAN
: TPAO

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 iﬂverenle olan münasebetlerine do¤rudan do¤ruya ve temelli bir ﬂekilde etki etmeyen 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 sözlüdür.
2)‹ﬂçi, neticeden tatmin olmazsa konuyu iﬂyeri Sendika Temsilcisine
bildirir. Temsilci durumu ‹ﬂveren Vekili’yle görüﬂür.‹kinci kademede konu 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 tutulamaz ve haklar›nda idari tedbir ve cezai kararlar al›namaz.
AÇIKLAMA:‹ﬂçi ma¤duriyeti durumunda içinde herhangi bir korku olmadan ﬂikayetini dile getirebilmeli gerek iﬂyerindeki göreviyle ve iﬂ ortam›ndaki herhangi bir sorun ile ilgili gerekse amiriyle yaﬂad›¤› bir sorunda ve kendinin psikolojik ﬂiddete maruz kald›¤›n› düﬂündü¤ü durumlarda ﬂikayetini dile getirebilece¤i bir mercinin olmas› büyük öneme sahiptir çünkü iﬂçi kendini yaln›z hissetmeyip hakk›n› bilinçli bir ﬂekilde aramay› 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¤lan›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 yapmas› gerekir ve en do¤ru ﬂekilde eksiksiz herhangi bir kazaya mahal vermeden 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 oluﬂabilecek 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 yasal 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 ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas› onlarda özgüven duygusunu oluﬂturacakt›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹SMA‹L AYDIN
: BATMAN
: TPAO

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 iﬂverenle olan münasebetlerine do¤rudan do¤ruya ve temelli bir ﬂekilde etki etmeyen 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 sözlüdür.
2)‹ﬂçi, neticeden tatmin olmazsa konuyu iﬂyeri Sendika Temsilcisine
bildirir. Temsilci durumu ‹ﬂveren Vekili’yle görüﬂür.‹kinci kademede konu 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 tutulamaz 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 üzerindeki 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 hükümlü ve Terör Ma¤duru bireyler vard› ve bu maddenin olmas› bu bireylerin ihtiyaçlar›n›, sa¤l›k giderlerini, ma¤duriyetlerini azaltmak ve topluma kazand›rmak için önemlidir.
Madde 23 Çal›ﬂma Süresi
Kapsama dahil iﬂyerlerinde, genel olarak çal›ﬂma süresi 5 gün çal›ﬂma 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 haftada 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 çal›ﬂmada iﬂçinin psikolojik ve fiziksel dinçli¤i k›r›l›r ve iﬂ kazalar›na sebebiyet verebilir.

181

AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SEVDA GÜLMEZ
: BATMAN
: TÜRK‹YE PETROLLER‹ A.O.

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 iﬂçi çal›ﬂmakta. Bu izinlerin her 3 aﬂamada da verilmesi gerekir. E¤itim izni kullanmas› iﬂverenin onay›na tabidir. Ancak genel kurullar için bu % 5
oran› aranmaz diyor. ‹znimizi kullanmam›z› söylediler. Benim ﬂu an içerdeki iznim 15 gün bölemiyorum. Gelmem için benim 15 gün izin kullanmam, ya da rapor almam gerekiyor. Ya e¤itime gelemeyece¤im ya da rapor alaca¤›m. Rapor almazsam e¤itime kat›lmayaca¤›m demektir. Sendikal izinlerin her üç aﬂamada da verilmesi gerekiyor.
T‹S Madde No:20 GEÇ‹C‹ ‹ﬁÇ‹ (BEL‹RL‹ SÜREL‹ AK‹TLE ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRMA) ‹HALEL‹ ‹ ﬁLERDE ÇALIﬁAN ‹ﬁÇ‹LER
Geçici iﬂçilerin Müteahhit eliyle çal›ﬂt›r›lmas› ve daimi mahiyetteki iﬂlerde 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›lmal›. 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 takip ediliyor. Geçici iﬂçi de¤il de daimi iﬂçiler olsun. Müteahhitler de iﬂçilerin s›rt›ndan para kazan›yorlar. ‹ﬂveren Müteahhide verece¤i paray› iﬂçiye 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› yap›lm›ﬂ oluyor. Bu paray› vermeleri hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmez. Bu rakam bana komik geliyor. Evlenen ev kuruyor masraflar› kabar›k oluyor. En az›ndan 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:KADR‹YE ÖZDEM‹R
:BATMAN ﬁUBE
: TÜRK‹YE PETROLLER‹ (TPAO)

T‹S MADDE NO : 49 ‹Z‹N AVANSI
‹zin avans› uygulanmas›nda De¤inmek istedi¤im ve düzeltilmesini talep 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 illa 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 varsa onu talep edip avans›n› da alabilmelisin, 10 gün dayatmas›n›n kald›r›lmas›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 olmad›¤›n› düﬂünüyorum asl›nda sadece do¤um de¤il sosyal yard›mlar›n
tümünün düﬂük oldu¤u kanaatindeyim çok komik ücretler sosyal yard›mlar üzerinde daha fazla de¤inilmeli ç›tan›n daha yüksek tutulmas› taraftar›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‹ ÇALIﬁTIRMA)‹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 geçicilerin bir an önce kadroya al›nmas›n› temenni ediyorum. Geçici iﬂçilerin
sorunlar› sosyal devlet sorumlulu¤udur.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:D‹LEK BEYCUR
:BATMAN ﬁUBE
: TÜRK‹YE PETROLLER‹ (TPAO)

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› düﬂünürsek devreye sendikal iznin girmesi ve e¤time kat›lmak isteyenler için oldukça önemlidir.ve her iﬂçininde bu haktan yararlanmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.her çal›ﬂan›n e¤tim toplant› almak gibi hakk› oldu¤unu düﬂünürsek 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 normal ﬂartlarda ald›¤›m›z ücretin bizlere yetmesi gerekiyor fakat türkiye
ﬂartlar›na bakt›¤›m›zda yövmiyelerin düﬂük olmas› al›nan maaﬂlar›n yetmemesi bizleri fazla çal›ﬂmaya zorluyor hâlbuki bedenen ve ruhen çok
yoruluyoruz. Maaﬂ iyleﬂtirme çok iyi yap›lacak olsa neden fazla çal›ﬂmaya gerek duyal›mki. Çal›ﬂma saat olarak uzad›¤›nda veriminde çok iyi oldu¤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 sizlere, ﬂirketimiz içerdeki yetiﬂmiﬂ elaman› uzman yaparak m› yoksa d›ﬂardan 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, personel aras›nda çifte standarta sebep oluyor bu durum. Temennimiz bu uygulanaman›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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ÜNSAL KAPLAN
: BATMAN
: TPAO

MADDE 5-A ) Sendika, iﬂyerinde çal›ﬂan üyeleri aras›ndan biri baﬂtemsilci 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 iﬂverene bildirilir.
ÖNEM‹: ‹ﬂ yerlerinde gerekli say›da temsilci bulundurulmas› önem arz
etmektedir. Çünkü yeterli say›da temsilci olmas› iﬂçi sorunlar›nda birebir ilgilenilmesi demektir. Ayr›ca iﬂyerlerinde iﬂverenin iﬂçi üzerindeki
haks›z bask›lar›n› engeller. Buda iﬂçilerin kendilerini daha güvende hissetmelerine neden olur.
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 ücreti normal ücretin %80 fazlas›yla ödenir.
ÖNEM‹: Fazla çal›ﬂma saatleri normal çal›ﬂma saatleri üzerinden ücretlendirildi¤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 iﬂçilerde 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 olarak 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 içerisinde ç›plak maaﬂ›n› da almas› çal›ﬂan iﬂçiler için önem arz etmektedir.
Resmi bayram günlerinin, raporlu günlerin ve resmi tatil olan pazar gününün 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ORHAN KAMANLI
: ANKARA
: T.P.A.O. GN.MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹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 ünitede bir alt pozisyonda olup bu iﬂe naklini isteyenlerin 5 iﬂgünü içinde ilgili 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›nd›¤› 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 nitelikte 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 yap›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 görevlendirilecek 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 görevli hiç kimse ile görüﬂemezler.
S›navlar S›nav Kurulu’nca de¤erlendirildikten sonra 100 puan üzerinden 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 maddesine 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 iﬂçiye “Kapsam ‹çi Personel Ücret ve Görevde Yükselme Yönergesi” hükümlerine 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 farkl› geliﬂiyor ve adil olunmuyor.sendikan›n bu maddeyi özellikle takip etmesi 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 çal›ﬂabilir” raporu tanzim edilmiﬂ olanlar iﬂyerinin durumlar›na göre, uygun 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 kurullar›nca hakk›nda “hafif iﬂlerde çal›ﬂabilir” raporu tanzim edilmiﬂ olanlar iﬂyerinde durumlar›na uygun boﬂ kadro varsa bu iﬂe ücretlerinde
azaltma yap›lmaks›z›n nakledilirler; yoksa en geç alt› ay içinde durumuna uygun bir yere nakledilirler. “Hafif iﬂlerde belirli süreli çal›ﬂabilir” raporu 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 iﬂyerinde rapor süresince durumuna uygun hafif bir iﬂ verilir. Rapor bitiminde 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 uygulanm›yor.Böyle bir uygulamaya gidilmesi durumunda; iﬂçi kardeﬂimiz çeﬂitli 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 tahsilleri 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 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 bitirme zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r.
AÇIKLAMA: ÜST TAHS‹L‹ B‹T‹RME MADDE 43 ‹ﬂveren, yeni kadro ihdas› ile d›ﬂar›dan personel al›nmas› durumunda, 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 Kapsam
‹çi Personel Ücret ve Görevde Yükselme Yönergesi’ne göre üst tahsili bitirme zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r. Maalesef
üst tahsili bitirenlere iç transfer maddesi uygulanm›yor.Yeni s›nav aç›laraktan 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› savunulmuyor ve haklar› gaspediliyor.uzman yard›mc›s› ve uzman kadrolara sürekli 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 sendika seyirci kal›yor.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: NEC‹P ERCAN
: TRAKYA
: T.P.A.O

Madde 15: ‹ﬂe yeni giren ya da görevi de¤iﬂen iﬂçilerin kalifikasyonlar›na uygun olarak iﬂbaﬂ›nda yeterli sürede e¤itim görmeleri iﬂveren taraf›ndan sa¤lan›r.
Aç›klama: Bu madde hem yeni iﬂe giren için hem de görevi de¤iﬂen iﬂçinin göreviyle ilgili e¤itim almas› hem görevini daha iyi bir ﬂekilde yapmas›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›ﬂma 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 göz önüne al›narak, yukar›daki esaslar dahilinde 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 ayl›k ç›plak ücretleri(ayl›k ücret 30 gün üzerinden hesaplan›r)tutar›nda ikramiye 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 ald›¤›m›zda maaﬂa ilaveten ald›¤›m›z ikramiyelerin çal›ﬂan› biraz olsun rahatlatmas› aç›s›ndan güzel bir uygulamad›r.

195

AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MEC‹T ﬁ‹MﬁEK
: PETROL ‹ﬁ
: TPAO ÜRET‹M: RAMAN

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 sonucu 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 performans›n›n yükselmesi bak›m›ndan büyük önem arz eder. Bu sayede yaralanma 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¤itimsiz iﬂçiler ve fazla mesai yapt›r›l›rak sendikal haklardan yoksun olarak çal›ﬂt›r›lmaktad›rlar. Bu da iﬂ yerlerini özelleﬂtirmeye götüren enbüyük etkendir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹SMA‹L ERYILMAZ
: BATMAN
: TPAO YAPI BAﬁMÜHEND‹SL‹⁄‹

1 Önemli gördü¤üm T ‹ S madde no 53
Çocuk aile ö¤renim yard›m› Hizmet akti devam eden iﬂçilere sözleﬂmenin 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 kötülü¤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 önemle durulmas› gereken bir konu oldu¤unu düﬂünüyorum
2.Önemli gördü¤üm T ‹ S madde no 54 Evlenme yard›m› iﬂçinin evlenmesi 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 daha 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 çal›ﬂmada üçreti normal üçretin %100fazlas› 40 ila 45 saatleri aras›nda yap›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› üstünde 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERCAN GÜLTEK‹N
: BATMAN PETROL ‹ﬁ
: T.P.A.O

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 sorunlarla 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 iﬂyerlerinin 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›ﬂma, 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›narak, 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 çal›ﬂmalar gündüz akﬂam saat 20.00’den sabah 06.00’ya kadar yap›lan çal›ﬂmalar da gece çal›ﬂmalar›d›r.
‹ki veya üç ekiple çal›ﬂ›lan iﬂlerde;vardiyalar›n gece-gündüz çal›ﬂmalar›, iﬂyerinin tayin edece¤i ﬂekilde haftadan haftaya de¤iﬂtirilir.
Çal›ﬂma saatlerinde mevsim ve iﬂ icab› zaruri de¤iﬂiklikler, sendikan›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 bulunmakla 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 ﬂehir 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› kesilmeksizin 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 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)‹ﬂyerinde 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›ﬂmadan 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›lmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,
b)‹ﬂçilerin 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,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 süreler, 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 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 saatle 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 olmamak 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. Meskun yerlerde veya kamplardan uzakta , yak›n›nda iﬂçilerin bulunmad›¤›
yerlerde, bir kiﬂilik vardiyalarla yürütülen iﬂlerde, gece vardiyas› (24.0008-00) iki kiﬂiden az olmayacakt›r.
e)‹ﬂveren, sondaj ve workover iﬂçilerinin iﬂ emniyetini ve iﬂ verimini art›rmak,eksik iﬂçi ile çal›ﬂmaya mani olmak amac›yla gerekli tedbirler 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 görüﬂü 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 uygulanmak 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 yapmas› ve çal›ﬂt›¤› günlerde 24 saat sondaj kulesinde yemek ve 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 kayba u¤ramamas› aç›s›ndan gerekli önlemler, iﬂveren ve Sendika’ca müﬂtereken tespit edilir.
Geçmiﬂ y›llardan kalan birikmiﬂ y›ll›k ücretli izni olmayan sismik ekiplerde 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 taraf›ndan her ne kadar bir makine olarak görülmek istense de iﬂçi, emekçi kendini makineleﬂtirmeyecek ve mahkum edilmek istenen bir zihniyeti kabullenmeyecek atölyelerin,çal›ﬂma barakalar›n›n k›sacas› çal›ﬂma 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 çal›ﬂmakta 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 “iç transfer” maddesi hükümlerine uygun olarak üst tahsilleri 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
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 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 halinde 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 edilmemesi 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ERCAN ALKAN
: PETROL-‹ﬁ ANKARA ﬁUBES‹
: TPAO

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 karﬂ›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 tarihlerinde, 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 etmesi 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 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.
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, durumu 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› oran›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.
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 getirilmesi 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 ZARARLARIN TAZM‹N‹: MADDE 62 – A) ‹ﬂçi iﬂyerinde kas›t, ihmal ve dikkatsizli¤i sebebiyle ika etti¤i zararlardan mesuldür. Her iﬂçi kendisine iﬂi dolay›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, iﬂveren bu zarar› tazmin ettirir. Birden fazla iﬂçi bu zarar› meydana getirmiﬂ
ise müteselsil mesuliyet hükümleri uygulan›r. Hasar vukuuda zarar›n iﬂçinin kast›, kusur veya a¤›r bir ihmalinden mi veya alet, makine ve sair
malzemeye atfedilecek teknik bir ar›za veyahut 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 akdini feshedebilir. ‹ﬂçi bu zarar› öder veya ödemeyi taahhüt ederse, iﬂveren iﬂ akdini fesih hakk›n› kullanmayabilir.
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‹ﬂçinin ve iﬂverenin ayr›ca kaza mercilerine baﬂvurma hakk› mahfuzdur. 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 düﬂen hasar bedelinin % 30’u ﬂoförden tahsil edilir. Hasar bedelinin tazmini ile alakal› kesinti, iﬂçinin maaﬂ›n›n ?’ünü geçemeyecek taksitler halinde yap›l›r.
3-Trafik kazas› sonucu, araçta bulunan yükün hasara u¤ramas› halinde 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›rada 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 karar›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) Kapsama 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 talimatnameleri esaslar› dâhilinde hareket etmeye, mecburdurlar.
B) ‹ﬂveren, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine iliﬂkin mevzuat hükümlerine uymay› kabul eder.
Acil hallerde hasta ve yaral›lar iﬂveren taraf›ndan hastaneye nakledilirler.
C) Geçici iﬂyerlerinde ve workover çal›ﬂmalar›nda; iﬂ mahallinde, iﬂçilerin tüm temizlikten önce yapacaklar› ön temizlik için yeteri kadar temizlik malzemesi bulundurulur. ‹ﬂveren devaml›l›k arz eden iﬂyerlerinde
de ön temizlik ve tüm y›kanma ihtiyac›n› sa¤layacak tedbirleri al›r ve gerekli 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 tespit ve tayin olunur. Acil müdahaleyi icap ettirecek ﬂekilde iﬂ kazas›na maruz 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 istihdam edilir.
Hamitabat sahas›na ehliyetli bir Sa¤l›k Memuru al›nabilmesi için gerekli tedbirler iﬂverence al›n›r.
Temin edilebildi¤i takdirde iﬂveren, Batman Dispanseri’nde mesai saatleri 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 yerde 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 kalmas› 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 yararlanmas›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 nispetinde 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYERi

: ﬁÜKÜR SARI
: TRAKYA ﬁUBE
: TPAO

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 ilgili iﬂ için münhal kadro olmas› halinde öncelik tan›n›r ve kendileri “‹ç
Transfer” maddesi hükümlerine uygun olarak üst tahsilleri 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 kadroya 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 bitirme zamm› ve Tahsil Tazminat›’n›n yeni kademesi uygulan›r.
1.Aç›klama: Çal›ﬂt›¤›m Kamu ﬂirketinde iﬂçilerin e¤itim hayat›na devam etmeleri için, hiçbir düzenleme olmamakla beraber, iﬂçi e¤itim hayat›na hem çal›ﬂarak hem de okuyarak devam etmek istemesi durumunda bir çok problemle karﬂ› karﬂ›ya kalmakta, bu madde problemleri çözmede yard›mc› olmamaktad›r.
Söz konusu maddeden de anlaﬂ›laca¤› üzere yüksek okul mezunu iﬂçilerin 4 y›ll›k fakülteyi bitirmeleri durumda kapsam d›ﬂ› statüye geçmeleri 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 ücreti 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 hükümlerine göre normal ücretin %100 fazlas› ödenir.
C) ‹ﬂyeri d›ﬂ›nda harc›raha müstahak bir yerde yap›lan fazla çal›ﬂmalar da iﬂ bu madde hükmüne tabidir.
2.Aç›klama: Son T.‹.S. De 40 ila 45 saatleri aras›nda yap›lan fazla süreli çal›ﬂmalar›n ücreti normal ücretin %85 fazlas›yla ödenir, ibaresi girmiﬂtir. Daha önceki sözleﬂmelerde haftada 40 saati aﬂan çal›ﬂma sürelerinde, çal›ﬂma ücreti %100 fazlas› ile ödenir maddesi vard›.
Son sözleﬂmede ayl›k 5 saatlik fazla mesai %85 üzerinden hesaplanmas› iﬂçiler aleyhine bir düzenleme olmakla beraber, ciddi anlamda iﬂveren lehine verilmiﬂ bir taviz baﬂlang›c›, kazan›lm›ﬂ haklar›n kaybedilmesi 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 (ayl›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 fazladan yap›lan bir keyfi ücret olarak görülmektedir. Oysa Kamu kurumlar› rekor karlar aç›klayarak sektörlerindeki en karl› kuruluﬂlar olmuﬂtur,
fakat bu durum beklentilerin aksine iﬂçiler lehine bir ilave katk› sa¤lamam›ﬂt›r.
Her sözleﬂme döneminde y›ll›k ikramiyelerin esnekleﬂtirilmesi veya
kald›r›lmas› hususunda hem Hükümet hem de ‹ﬂveren taraf›ndan gündeme getirilmektedir. Y›ll›k ikramiyelerin ruhunu kaybetmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
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TÜPRAﬁ
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MURAT ERTEM
: AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ /‹ZM‹R

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 fiziki 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 gere¤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 defadan bir ﬂey olmaz düﬂüncesi olmayacakt›r.‹stenmeyen her koruyucu ekipman 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 arkadaﬂlar›mla beraber iﬂimizi aksatmadan 7/24 çal›ﬂmaktay›z bu çal›ﬂma esnas›nda bizlere vardiya pirimi verilmektedir. Lakin iﬂveren bu çal›ﬂma metodundan daha karl› ç›kmaktad›r bu vardiya sayesinde üretim hiç aksamamaktad›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. Bizler bunu bilerek kabullenmekteyiz bunun karﬂ›l›¤›n› önce DEVLET olarak
ve sonra iﬂveren taraf›ndan vardiyal› çal›ﬂma bedelini yükseltilmesi gerekti¤i kan›s›nday›m.
Fedakârl›k her zaman iﬂçi taraf›ndan yap›lmamal›d›r. ‹ﬂveren taraf›ndan 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›ﬂma bedelini zaman›nda ve adaletli ﬂekilde vermesidir. Lakin iﬂçiye zaman›nda kazanm›ﬂ oldu¤u ücreti verilmemesinde veya alamamas›nda ailesine ve etraf›ndakilere her zaman güven kaybettirir. Bu ücrettin geç vermesinden 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:MUHAMMED EK‹NC‹
:BATMAN
:TÜPRAﬁ BATMAN RAF‹NER‹S‹

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 yararlan›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› hakk›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 sözleﬂmesinin 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 uygulanmas› ve denetimi ile ilgili uyuﬂmazl›klar›n çözüm yollar›na iliﬂkin hü-

216

kümleri de içerebilen yaz›l› bir sözleﬂmedir.Daha aç›k söylenebilecek
olursa iﬂçiyi iﬂveren karﬂ› koruyan bir z›rh ve kalkand›r da denebilir.Günümüz ﬂartlar›nda iﬂverenlerin iﬂçiye,emektarlara karﬂ› tak›nd›¤› vurdumduymaz ve umursamaz tutum bunun en aç›k ve net göstergesidir.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 sakatlanmalar vb. daha bir çok sorunun önüne geçmek için sendikalar ve toplu iﬂ
sözleﬂmesi iﬂçinin bir nevi avukat› ve koruyucusu hükmündedir.Bu nedenle 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 hükümlerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iﬂçilerin görebilece¤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 temsilcileri de haz›r bulunur.
Gece Çal›ﬂma Süresi : Sabah saat 06.00’dan akﬂam saat 20.00’ye kadar 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 saat ara dinlenmesi verilir.
Vardiya de¤iﬂimlerinde iﬂçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada çal›ﬂt›r›lamaz.
Gece ve gündüz vardiya usulü çal›ﬂan iﬂlerde vardiyalar,haftada bir
de¤iﬂtirilmek suretiyle s›raya konur.Ancak, üçlü vardiyada gece vardiyas›nda çal›ﬂan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›ﬂ›nda sokulamaz.
‹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›ﬂmasa 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 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 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 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 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 göre 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 saatlerini istedikleri gibi uzatabiliyorlar.4857 say›l› iﬂ yasas›n›n 63. Maddesine göre haftal›k çal›ﬂma süresi 45 saattir.Veya hafta içi 8 saat ve cumartesi 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 nedeniyle (elektri¤in kesilmesi,veya çal›ﬂ›lan iﬂin durumuna göre cihazlar›n
ar›zalanmas›) gibi durumlarda iﬂ saati uzat›lamaz.‹ﬂçinin iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂmak üzere baﬂka bir yere gönderilmesiyle yolda geçen zaman,patronun ofisinde as›l iﬂi yapmaks›z›n geçirdi¤i süre yada çocuk emziren bir kad›n iﬂçinin çocu¤una süt vermek için geçirdi¤i süre günlük çal›ﬂma süresine dahildir.Bunun yan› s›ra hiçbir iﬂçi molas›z çal›ﬂt›ralamaz.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 kapsam›na girer ki buda günümüzde zorunlu mesai diye bilinir.Asl›nda zorunlu mesai diye bir ﬂey yoktur.Fazla mesai demek daha do¤ru olur.Bundada 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 örgütsüzlü¤ü ve mevcut iktidarlar›n sermayeden yana olmas› iﬂçiyi tek baﬂ›na güçsüz k›l›yor.Buda gösteriyor ki bir hakk›n yasalar düzeyinde olmas› tek baﬂ›na yeterli de¤ildir.Biz iﬂçiler olarak mücadele etmedi¤imiz sürece yasalar›n kendili¤inden bir hükmü yoktur.E¤er bugün 8 saat çal›-

219

ﬂ›p,8 saat uyuyp ve kalan sekiz saati gönlümüzün istedi¤i ﬂekilde geçiriyorsak bu 125 y›l öncesinde verilmiﬂ olan bir mücadelenin sonucunda elde edilmiﬂ olan bir hakt›r.‹ﬂçi s›n›f› bugüne kadar kazand›¤› bütün haklar›n› patronlara ve mevcut iktidarlara karﬂ› verdi¤i çetin,zorlu mücadeleler karﬂ›s›nda elde etmiﬂtir.Örgütlenip mücadeleye giriﬂmedi¤imiz sürece 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 yaz›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 tutuldu¤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 arama 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 yan›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 diretmesi 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,ekonomik 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MURAT YILDIRICI
: KOCAEL‹
: TÜPRAﬁ

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 toplumsal sorunlardan uzaklaﬂt›rarak mücadele alan›ndan d›ﬂlamaktad›r. Çal›ﬂma saatlerimizin uzun oluﬂundan dolay› ailelerimizle vakit geçirememekte, iletiﬂim kuramamaktay›z. Hatta çocuklar›m›z yüzlerini göremeden ve onlar› sevemeden gözümüzün görmedi¤i bir ölçüde büyüyüp gitmektedir. Bu ise aile içi iletiﬂimsizli¤i yaratmakta ve giderek toplumsal
yozlaﬂmay› beraberinde getirmektedir.
Çal›ﬂma saatlerinin uzun oluﬂu iﬂsizlik oluﬂunu her geçen gün artt›rmakta, bununla birlikte toplumlar ve s›n›flar aras› iletiﬂim ve uyuﬂmazl›klar oluﬂmakta ve hatta çat›ﬂmalar meydana gelmektedir.
‹ﬂçi s›n›f› olarak hayat› sadece fabrika köﬂelerinde de¤il, ailemizle birlikte sosyal alanda da yer edinmek ve toplumsal sorunlardan uzaklaﬂmadan 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 olmal› 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 dairesinde 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 vermiﬂ oldu¤u yorgunluk ve y›pranmadan dolay› bir sonra ki haftaya dinleﬂmiﬂ 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› anlar›nda yan›nda olmak da yaﬂam›n bir parças›d›r. Çal›ﬂma saatleri ve ﬂartlar› bu gibi durumlar için elveriﬂli olmad›¤›ndan dolay› ay›n bir veya birkaç günü özel mazeret izinlerimizin olmas› bu gibi durumlarda çok yararl› oluyor.
6- MADDE 57

: YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N

‹ﬂçiler iﬂe giriﬂinden bir y›l sonra ücretli y›ll›k izne ç›kmaya hak kazan›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 bununla 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 dinlendirerek hem sosyal anlamda hem de izin dönüﬂü iﬂine daha fazla yo¤unlaﬂmas›na ve daha iyi üretim iliﬂkilerinde bulunmas›n› sa¤lar.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: HÜSEY‹N ÖZTÜRK
: AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ

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›ﬂm›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 bulundurarak 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›rmal›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¤layabilmek için gerek bedenen gerek zihinen çal›ﬂmal›d›rlar.Ayn› zamanda kendilerini çal›ﬂmaya haz›r tutmak ,ailesiyle ve dostlar›yla vakit geçirmek,sosyal faaliyetlerini yerine getirmelidirler onun içnde bir zamana ihtiyaçlar› 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 yapabilmesi 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 etmek 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 BAKIM 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› vard›r.Örne¤in ço¤u iﬂ kolu ve memuriyette insanlar gece uyur bizler ise gece iﬂe gider gündüz uyumak zorunday›zd›r,bu durumda beraberinde belli 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 giderilmesi için hemen sorunun oldu¤u yere giderler ve orada o ekipman›n preblemini gidere bilmek için bazen iﬂ kazas› bazende zehirli
gaza marus kalma riskleri vard›r onun için onlar›nda bak›m pirimi almak haklar›d›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:EMRAH BAﬁDAL
:KOCAEL‹
:TÜPRAﬁ

1.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 kuruluﬂlardan 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, iﬂverence 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 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu uyar›nca malul say›lanlara ise 4 ayl›k ücreti 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 alam›yoruz. Senelerimizi verdi¤imiz hatta gerekti¤inde evimizin yolunu uttu¤umuz zamanlar bile oldu¤unu düﬂünürsek ödenen miktarlar çok ta
yüksek say›lmaz. Bir iﬂçi 25 – 30 senesini iﬂ yerine ad›yor. Ailesinden daha fazla gördü¤ü iﬂ yerinde kaza geçire biliyor kaza geçirmese bile çal›ﬂt›¤› yerdeki kimya salar olsun kötü kokular ve bunun gibi bir suru ﬂeylerle 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 madde 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›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.
b) Hastal›k Sebebine ‹le Suçsuz Ç›karma:
Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen iﬂ göremezlik 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 iﬂçiye ihbar önelleri hariç hak kazanm›ﬂ oldu¤u k›dem tazminat› 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 girenlere 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 insan var bunlar yerli yersiz iﬂten ç›kartmalarla karﬂ› karﬂ›ya çal›ﬂan iﬂçiler 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 ihbar 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 mevzuata aynen uymay› kabul eder. 2.‹ﬂveren Rafineride 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. 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: GÖKSEL SERPEN
: AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No 28.( K›dem ): Bir iﬂçinin iﬂe baﬂlad›¤› tarihten itibaren hizmet akdinin devam›nca geçen süre iﬂçinin k›demidir. ‹ﬂyerinin kuruluﬂu esnas›nda TPAO’ dan Kellog Of Panama ﬁirketinden ve ‹PRAﬁ Tevsi Grup Müdürlü¤ü Badger ‹nﬂaat kadrolar›ndan naklen iﬂyerine intikal eden iﬂçilerin, k›dem tazminat› almam›ﬂ olmalar› kayd›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 taraf›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 kaybetmeyece¤imiz haklardan ve önemli maddelerden diyebilirim.
2.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No 37. ( ‹kramiye ): Sendika üyesi iﬂçilere her sözleﬂme y›l›nda toplam 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› maaﬂlar›yla birlikte ödenir. ‹ﬂbu ikramiyeler iﬂe
yeni girenlere ve iﬂten ayr›lanlara çal›ﬂt›klar› sürelere göre orant›l› olarak 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 iﬂyerindeki imkanlar› baﬂka yerde aramamak için her ay yada y›l içinde belli aylara 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 ﬂeklinde böldürmememiz laz›m. Örnek temsil eden di¤er ﬂirketlerde ilk y›llarda iyi gibi görünse de ilerleyen zamanda saat ücreti yüksek diye iﬂveren bunu karﬂ›m›za dezavantaj olarak sunuyor. Toplu sözleﬂmede de düﬂük zam teklifleri ile saat ücretlerinin zaman içinde eridi¤ini görüyoruz.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 ölümü 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 çerçevesinde 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›nda 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¤rad›¤› 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 mazeret 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 insan 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁ YER‹

: KEREM BULUT
: KIRIKKALE
: TÜPRAﬁ

Önemli gördü¤üm Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi madde:11 Suçsuz ç›karmalar.
Aç›klama: Bir iﬂçi iﬂyerinde çal›ﬂ›rken iﬂten ç›kar›lma korkusu yaﬂamayacak. ‹ﬂyerinde herhangi bir sebeple toplu iﬂten ç›kar›lma olmayacak. ‹ﬂçi o iﬂyerinde hastal›k, iﬂ kazas› sonucu belli bir süre sonra sa¤l›¤›na kavuﬂtuktan sonra iﬂine tekrar dönebilmeli. Sonuçta o iﬂçi iﬂe girerken sa¤l›kl› ve sa¤lamd›, bunlar unutulmamal›. ‹ﬂçi o iﬂyerinde ald›¤› belirli bir ücretle hayat koﬂullar›n› ve standard›n› ona göre ayarlam›ﬂ. Güzel bir hayat sürerken iﬂten ç›kar›ld›ktan sonra o standard› bir daha bulamama 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 iﬂçilerde 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 devam›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 zorunda kalsa bile iﬂveren bir y›l› doldurmad›n diye iﬂçiye k›demini vermemezlik yapamaz. Çünkü o iﬂçi k›demi iﬂe ilk girdi¤i günden itibaren hak kazanm›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 senelerini 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 dokunamazlar. ‹ﬂçinin sendika sayesinde önceden hak kazand›¤› bu maddeyi 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›¤› zaman s›k›nt› oluyor, iﬂe gelmese s›k›nt› oluyor onun için vazgeçilmez gördü¤üm 3. Madde özel mazeret izinleridir. ‹ﬂçini en do¤al haklar›ndan bir
tanesidir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ÖMER HANSU
: AL‹A⁄A
: PETK‹M

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 Personel Kadro Unvan Gruplar› Da¤›l›m Tablosu” (EK:4/A) ile buna göre düzenlenen “Kapsam ‹çi Personel Ücret Skalas›” (EK:4/B) bu sözleﬂmenin
ekindedir.
1. Aç›klama
Biz iﬂçiler haftan›n belirli günlerinde belirli saatlerde emeklerimizi, 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 kazanaca¤›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 politikas› veya göstergesi olmas›na ba¤l›d›r. Özellikle sendikas›z ço¤u iﬂyerinde, 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 yapan, ayn› koﬂullar alt›nda çal›ﬂan 3 y›ll›k iﬂçi ile 26 y›ll›k baﬂka bir iﬂçi aras›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 aras›nda 2 kat› geçen bir ücret fark› vard›. Sendikam›z›n büyük u¤raﬂlar› sonucunda ç›kar›lan “Kapsam ‹çi Personel Ücret Skalas›” ile bu fark önemli ölçüde kapanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma sayesinde art›k hem yeni iﬂe baﬂlayacak 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 vardiya ile çal›ﬂan personel halen uygulanan ortalama 42 saatlik vardiya sistemine 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 çal›ﬂan personele göre, haftada ortalama 2 saat fazla çal›ﬂaca¤›ndan bu çal›ﬂmalar›na karﬂ›l›k kendilerine ücretlerine ilaveten ayda 3 yevmiye ödenecektir. 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 iﬂçilerin görebilece¤i yere asar.
‹ﬂveren, iﬂyeri ilan tahtalar›nda ilan etmek suretiyle iﬂe baﬂlama, bitirme 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 süredeki çal›ﬂmalar gece çal›ﬂmalar›d›r.
C) Çal›ﬂma Aralar›:
1- ‹ﬂin ortalama bir zaman›nda vardiyas›z iﬂçilere 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›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 birinci 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› haftada 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 çal›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 sebeplerle dahi olsa iﬂçi bu günlerde tam günlük normal çal›ﬂma süresi kadar çal›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›lmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler çal›ﬂ›lm›ﬂ olarak
kabul edilir.
5- Emzikli kad›n iﬂçilerin çocuklar›na süt vermek için geçirdikleri süreler 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 süresinden 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 geçen 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 saatlerimiz 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 maaﬂ alsak bile mutlu ve huzurlu olamay›z. Çünkü bütün hayat›m›z iﬂyerimiz 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 yeterli 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 mevzuata 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 bulundurulur.
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 Endüstriyel ‹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 temsilcisinin getirece¤i sorunlar ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunda gündeme al›narak görüﬂülür ve kurul kararlar›n›n süratle yerine getirilmesinde iﬂ yeri en üst düzey yetkilisi azami dikkati gösterir.
H) ‹ﬂveren sendika ile birlikte tespit edece¤i bir heyet tüm üretim ünitelerinin ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i yönünde araﬂt›rmas›n› yapt›r›r. Bu araﬂt›rma heyetine taraf sendikada iki gözlemci davet edilir. Araﬂt›rma sonucunda haz›rlanacak raporun bir nüshas› sendikaya verilir. Araﬂt›rmay› iﬂveren 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 tedbirler iﬂverence al›n›r. Araﬂt›rma raporunun birer nüshas› ilgili temsilciliklerine 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 Kanuna 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 uygularlar.
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 ﬂartlar› a¤›r ve tehlikeler çok fazlad›r. ‹ﬂverenin sa¤l›m›z› ve güvenli¤imizi sa¤lay›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 revir 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 zehirleyici gazlar ve kimyasallar›n bulundu¤u iﬂyerimizde yeterli bilgi ve donan›ma sahip bir teknik emniyet çal›ﬂan› zaruridir. Soyunma yerlerimiz,
duﬂ, tuvalet ve dolaplar›m›z ile yemek yedi¤imiz yerlerin temizlik ve standartlar› da kanun ve mevzuatlara uygun olmas› gereklidir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: OSMAN ﬁAH‹N
: KIRIKKALE
:TÜPRAﬁ

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 bilecek bir ücret al›p sosyal yaﬂam›n›n insanca sürdüre bilece¤i için fazla çal›ﬂman›n gereksizli¤i yaratm›ﬂ oldu¤u tahribat ortadad›r. Günümüz koﬂullar›nda teknolojinin de geliﬂmesiyle sermaye ulaﬂ›labilirli¤i kendi lehine 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 çal›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 yapt›r›mlar olmas›na ra¤men yasal boﬂluklardan yararlan›larak bu çal›ﬂanlar üzerinde kurals›z sömürü düzenlerini uygulamaya sokuyorlar. Çal›ﬂma süresi ücretler ve sosyal haklar kontrolsüz, bu çal›ﬂanlar örgütlenmelerine sermaye cephesinden olumlu bak›lm›yor. Hal böyle olunca, istedikleri gibi çal›ﬂt›r›yorlar. Ya da iﬂ akitlerini fesih ediyorlar. Örne¤in ça-

242

l›ﬂanlar›n % 6 ‘ s› sendikal›, bunlar›n % 4 ü toplu iﬂ sözleﬂmesinden yararlan›rken % 2 si taﬂeron, geçici ve bunlar gibi isimleri ad› alt›nda örgütlendikleri için toplu iﬂ sözleﬂme hakk›ndan yararlanamamaktad›rlar. Küresel 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 kanunun 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 kullan›l›r. ‹ﬂ gücü ucuzlarken sendika ve toplu pazarl›k gibi eme¤in kazan›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 kar›n toklu¤una bile yetmeyecek ücretleri ile patrona ve patronun da patronuna biat edecek noktaya gelmeleri sa¤lan›r. Emekçi halk s›n›flar›na yönelik sald›r›n›n giderek otoriterlersen iktidar eliyle art›r›ld›¤› bu süreçte
emek cephesinden verilen cevap ise muhalefet olmakt›r. Çal›ﬂma yaﬂam›nda taﬂeronluk 4857 say›l› iﬂ kanunda alt iﬂveren olarak tan›mlanm›ﬂt›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 yaratmamaktad›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:HARUN D‹LEKÇ‹
: KIRIKKALE
: TÜPRAﬁ

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› üçretin 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 geliﬂtirilmesi 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›ndaki) 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 parad›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 olmamal› 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 uygulamada her zaman s›k›nt› yaﬂ›yoruz iﬂte tam bu durumda sendikam›z denetleyici ve uygulamada ki eksikleri geren iﬂçiye gerek iﬂ verene bildiren ve takipcisi olan taraf olmal›d›r. Evimize tek parca ve sagl›kl› gidemedikden sonra ald›g›m›z paran›n, iznin ,çal›ﬂma saatinin hiç
bir ehemmiyeti yoktur.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: Murat YILDIRICI
: KOCAEL‹
: TÜPRAﬁ

1.

: NORMAL ÇALIﬁMA

MADDE 23

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 toplumsal sorunlardan uzaklaﬂt›rarak mücadele alan›ndan d›ﬂlamaktad›r. Çal›ﬂma saatlerimizin uzun oluﬂundan dolay› ailelerimizle vakit geçirememekte, iletiﬂim kuramamaktay›z. Hatta çocuklar›m›z yüzlerini göremeden ve onlar› sevemeden gözümüzün görmedi¤i bir ölçüde büyüyüp gitmektedir. Bu ise aile içi iletiﬂimsizli¤i yaratmakta ve giderek toplumsal
yozlaﬂmay› beraberinde getirmektedir.
Çal›ﬂma saatlerinin uzun oluﬂu iﬂsizlik oluﬂunu her geçen gün artt›rmakta, bununla birlikte toplumlar ve s›n›flar aras› iletiﬂim ve uyuﬂmazl›klar oluﬂmakta ve hatta çat›ﬂmalar meydana gelmektedir.
‹ﬂçi s›n›f› olarak hayat› sadece fabrika köﬂelerinde de¤il, ailemizle birlikte sosyal alanda da yer edinmek ve toplumsal sorunlardan uzaklaﬂmadan 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 olmal› 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 dairesinde 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 vermiﬂ oldu¤u yorgunluk ve y›pranmadan dolay› bir sonra ki haftaya dinleﬂmiﬂ 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› anlar›nda yan›nda olmak da yaﬂam›n bir parças›d›r. Çal›ﬂma saatleri ve ﬂartlar› bu gibi durumlar için elveriﬂli olmad›¤›ndan dolay› ay›n bir veya birkaç günü özel mazeret izinlerimizin olmas› bu gibi durumlarda çok yararl› oluyor.
3.

MADDE 57

: YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N

‹ﬂçiler iﬂe giriﬂinden bir y›l sonra ücretli y›ll›k izne ç›kmaya hak kazan›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 bununla 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 dinlendirerek hem sosyal anlamda hem de izin dönüﬂü iﬂine daha fazla yo¤unlaﬂmas›na ve daha iyi üretim iliﬂkilerinde bulunmas›n› sa¤lar.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:HAKAN ÇEL‹K
: KIRIKKALE
: TÜPRAﬁ

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 burda 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 araﬂt›rmaya ve iﬂvereni sorgulamaya baﬂlar e¤er ortada yoksa Bir ﬂey mücadele 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 gerçekleﬂir ve iﬂçi memmun ise iﬂi kabul eder kabul ettikten sonra iﬂveren sözleﬂmenin d›ﬂ›nda kendi menfatini düﬂünerek sözleﬂmeye uymaz ise iﬂçi
burda madur bir durumda kal›r oyüzden en önemli nokta burda iﬂçinin iﬂyerindeki sendikaya hemen üye olmas› gerekir ve hakk›n› sendika temcileri 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 güvenirli 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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AD SOYAD
ﬁUBE :
‹ﬁYER‹

1.

: EMRAH MASATLI
AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ

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 saatir. 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 sendikam›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 çal›ﬂma süresi biz iﬂçiler için ne yaz›k ki haketti¤i önemi görmüyor. Sözleﬂme
süreçlerindeki maddi beklentilerin daha üst seviyelerde olmas›, sendika yöneticilerinin ve bilinçli emekçilerin iﬂini zorlaﬂt›rd›¤› gibi, iﬂveren taraf›n›nda 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›pratacak iﬂ ve sosyal hayat›n› olumsuz yönde etkileyecek KÖLE mant›¤›n› devreye 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 ayda 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 kullan›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 birisidir Mazeret ‹zinleri. ‹ﬂveren taraf›ndan önemi büyüktür ki iﬂçiyi sömüremedi¤i 8 günü geri almak için sürekli giriﬂimlerde bulunmaktad›r. Nitekim 2007 sözleﬂmesinde 10 gün olan mazeret izinleri 2 günlük bir kayba 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, duyarl› emekçileri, sermayenin iﬂçilerin köle oldu¤u ideolojisini yürttü¤ü bir
dönemde, fedakarl›klar, kay›plar vererek alm›ﬂlard›r bu haklar›. Böylesine 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 akl›na gelmez? Ne yaz›kki bilinçsiz kesimimizin bak›ﬂ aç›s› sendika yönetiminide herzaman zor duruma düﬂürmüﬂtür. Bu bak›ﬂ aç›s› sadece maddiyata 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 küçümsenmemiﬂ hatta zafer olarak görülmüﬂtür. Ülkemizdeki emekçi kesiminin emek sarfetti¤i neredeyse hiçbir iﬂletmede olmayan bir hakk›n bu kadar kolay bir ﬂekilde kaybedilmesi ve vurdumduymaz tav›r al›nmas› bizim
için utanç kayna¤›d›r.
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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› sürece ) 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 insanlar›n sosyal ve piskolojik yaﬂam›n› olumsuz yönde etkilemeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Bunu engellemek yok saymak yada de¤iﬂtirmek ne yaz›kki art›k imkans›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 Bak›m Primi uygulamas›d›r. Bu sayede emeklerimizin karﬂ›l›¤›n› azda olsa
alabilmekteyiz. 3 lü vardiya sisteminde çal›ﬂt›¤›m›z süre içerisinde yevmiyemizi % 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

:EM‹N ÖZDAMAR
: AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ

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 yerinde 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 taraf›ndan tam olarak ödenir.Sigortadan yap›lacak hastal›k ücretleri tahsilat› 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 getirecektir.‹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 tespit 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 kalma halinde iﬂçinin bireysel\ailevi ekonomik, sosyal, psikolojik durumunun 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 teﬂkil etmektedir.
3.Madde 37 ‹kramiye; Sendika üyesi iﬂçilere her sözleﬂme y›l›nda toplam 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› maaﬂlar›yla birlikte ödenir. ‹ﬂ bu ikramiyeler iﬂe yeni girenlere ve iﬂten ayr›lanlara 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 ikramiyeler bölünmüﬂ sanki iﬂverenin iﬂçiye sa¤lad›¤› bir imkân gibi gösterilmiﬂtir. Hatta toplu iﬂ sözleﬂmelerinde maaﬂa ilave edilmesi önerilerek 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 ücretlerinin hedef gösterilerek yap›lacak pazarl›klarda maaﬂ art›ﬂ›n›n minimize 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: C‹HAN GÜRKAN
: KOCAEL‹
: TÜPRAﬁ

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 kuruluﬂlardan 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, iﬂverence 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 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu uyar›nca malul say›lanlara ise 4 ayl›k ücreti 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 ; Rakamlar 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 ayl›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›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.
b) Hastal›k Sebebine ‹le Suçsuz Ç›karma:
Hastal›k ya da kaza sebebi ile meydana gelen iﬂ göremezlik 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 iﬂçiye ihbar önelleri hariç hak kazanm›ﬂ oldu¤u k›dem tazminat› 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 girenlere 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 tazminat›n› ve ihbar tazminat›n› ödemeden iﬂçi at›lmas›n› engelleyen bir madde. 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 olmal›. ﬁu tarz eklemelerde yap›labilir; iﬂverence e¤er iﬂten ç›kar›lma yap›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 mevzuata aynen uymay› kabul eder.
‹ﬂveren Rafineride 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.
‹ﬂveren Rafinelerde acil hallerde hasta ve yaral›lar› hastaneye nakletmek 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 önemini 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 duman›n› soluyoruz, gaz kokluyoruz, çeﬂitli hastal›klara yakalanma riskimiz
var, her y›l periyodik olarak sa¤l›k kontrolünden geçmemiz bizim için erken teﬂhis ve tedavi için çok önemli. Bu haklar› sözleﬂme maddesi ile güvence alt›na almak gayet faydal› olmuﬂ. Umar›m bundan sonraki T‹S’lerde de bu haklar›m›z› kaybetmeyip daha da iyileﬂtiririz.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ONUR ‹ﬁGÜZAR
:KOCAEL‹
:TÜPRAﬁ

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 tazminat› almam›ﬂ olmalar› kayd›yla k›dem süreleri hesab›nda yasal hükümler göz önüne al›n›r.
Aç›klama : K›dem iﬂçinin iﬂveren taraf›ndan kullan›ld›¤› iﬂlerde y›prand›¤›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 kadar (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 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 20 iﬂgünü, 7 y›ldan 9 y›la kadar (9 y›l dahil) k›demi olanlar 22 iﬂgünü, 10 y›l ve daha fazla k›demi olanlara y›lda 26 iﬂgünü.
‹zin süreleri içine rastlayan hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil
günleri ile izin esnas›nda hastalananlar›n Sosyal Sigortalar Hastanesinden 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 hükümlerin 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 hayat›nda iﬂçi için olmazsa olmazd›r.
‹ﬂçinin ailesinin büyümesi ile sorumluluklar›da büyümektedir. Ailesine ve sosyal hayat›na ay›rmas› gereken zaman da artmaktad›r. Y›ll›k izinlerin 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 destekçisi olacakt›r. Madde tüm k›s›mlar›yla korunmas› gereken en önemli
maddeler aras›ndad›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: HASAN ÇOKKAÇAN
: KOCAEL‹
: TÜPRAﬁ

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 ölümü 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 çerçevesinde 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 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›nda
dikkate al›nmaz.
5.‹ﬂçinin ikamet etti¤i yada kendisinin veya eﬂinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin yang›n,sel,zelzele ve di¤er do¤al felaketlere u¤rad›¤› hallerde hasar›n derecesine göre 5 ile 10 iﬂgünü ücretli mazeret izni verilir.
1.Aç›klama:
Çal›ﬂanlar›n hayatlar› boyunca karﬂ›laﬂacaklar› mutlu veya maalesef üzücü olaylar olmaktad›r ve her insan›n bu durumlar karﬂ›s›nda
sorumluluklar› ve görevleri vard›r.‹ﬂ hayat›ndan ve yaﬂam›ndan dolay› bunlardan vazgeçemez.Bu madde her bireyin insani hakk›d›r.Bu sürelerde 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 takibi,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,yönetim,denetim,onur kurulu,genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplant›lara kat›lmalar› için sendikan›n yaz›l› talebi üzerine aﬂa¤›daki düzenlenmiﬂ 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 izinlerin d›ﬂ›nda tutulur
2.Aç›klama:
Sendikan›n varl›¤›n› ve oluﬂumunu sürdürmesinin en önemli 3 aya¤›ndan 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¤lanmas› 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 mevzuata aynen uymay› kabul eder.
1.iﬂveren rafinerilerde doktor bulunmad›¤› zamanlarda ani hastal›k,sakatlanma ve iﬂçilerin doktor tavsiyesine uyarak yap›lacak pansuman ve i¤neleri yapmak üzere ya bir hemﬂire veya bir sa¤l›k memuru istihdam etmeyi kabul eder.
2.iﬂveren rafinerilerde acil hallerde hasta ve yaral›lar› hastaneye nakletmek 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 mütehass›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 iyileﬂtirilmesine daha iyiye gitmesi aç›s›ndan çok önemli olan bir madde.özellikle
çal›ﬂ›lan kimyasal vb. Maddelerden dolay› etkilenimler ve meslek hastal›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 memurunun 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 durumun 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›lmas› aç›s›ndan önemlidir.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: EN‹S SARIÇ‹ÇEK
: KIRIKKALE
: TÜPRAﬁ

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 ﬂartlar›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›lmak 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 konusu 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 sebepleri insanlar›n hayatlar›n›n bir düzeninin olmas› iﬂ saatinde iﬂ çay
saatinde çay yemek saatinde yemek hafta tatilinde hafta tatili yapabilmeli 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 geçirmemesi 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 verilmiyor bu konuda da dahada bilinçli olmak gerekiyor. Asl›nda ülkemiz
bu konuda azda olsa baya¤› bir yok katlediyor. Ama dahada bilinçli olabiliriz. Ben son olarak bu konuda insana sayg› ve iﬂçi sa¤l›¤› güvenli¤i biz
insanlar›n CANI DIR.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER

: BEK‹R KILIÇ
: KIRIKKALE
: TÜPRAﬁ

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 kazanamazsa hayat›n› idam ettirmesi biraz daha zor ﬂartlar alt›nda olaca¤› için,
ﬂartlar iyi olursa yaﬂam kalitemizin artaca¤› için ücet konusu önemli benim 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: AHMET ÇALIK
: KOCAEL‹
: TÜPRAﬁ

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO 23:NORMAL ÇALIﬁMA.
A) NORMAL ÇALIﬁMA SÜRES‹: 1. normal çal›ﬂma süresi günde 8,haftada 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¤iﬂiklikler en az 3 gün önceden ayn› ﬂekilde ilan edilir. ‹ﬂbu cetvellerin düzenlenmesi 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 süresi 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 iﬂçinin 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 çal›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›nda çal›ﬂan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›ﬂ›nda sokulamaz.
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 düzenlenir.
D) ÇALﬁILMIﬁ SAYILAN SÜRELER: 1. ‹ﬂyerinde ya da d›ﬂ›nda iﬂverenin 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 ücreti % 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›ﬂt›r›lm›ﬂ olsalar ki bu durum mücbir sebeplerle de olsa tam günlük normal 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 yönetmelik 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 belirlenmiﬂ bir ücret karﬂ›l›¤› iﬂverene satan insanlar›z.Bizim bu durumumuz ücretli birer “Köle” oldu¤umuz anlam›na gelmez.‹ﬂyerlerimizin d›ﬂ›nda da
bir dünyam›z , bizlerle bir ﬂeyler paylaﬂmak isteyen, bizi bekleyen insanlar yani yaﬂamaya de¤er bir hayat›m›z var.Bu nedenle ömrümüzü iﬂyerlerimizde geçirmek istemiyoruz.Bu madde benim için belirtti¤im sebeplerden dolay› çok önemlidir.Çal›ﬂt›¤›m iﬂyerinde haftal›k çal›ﬂma saatimiz 40 saattir.Bu Türkiye ﬂartlar›nda iyi bir hakt›r ve bu bizim k›rm›z› çizgimizdir.
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 mevzuata 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 nakletmek 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 nedenlerine 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› iﬂçilerine sa¤lam›yor veya az miktarda veriyor olmas›d›r.Zaten ço¤u güvencesiz çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z birde bu donan›mlar› talep etme gibi bir durumda olam›yorlar.Ço¤u zaman mecburen bu ﬂekilde korumas›z çal›ﬂ›yorlar.Ekmek paras›n› kazanabilmek için ya sa¤l›¤›ndan ödün veriyor.yada 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›karmadan evvel bu sözleﬂmede kabul edilen ihbar önellerini ve k›dem tazminat›n› ödemekle mükelleftir.Ancak, bu husus düﬂü ücretle iﬂçi istihdam›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 iﬂçiye 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 arama 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 edememektedirler. Ne tazminat nede ihbar alamamaktad›rlar. Bazen birikmiﬂ maaﬂlar›n dahi alamamaktad›rlar.Emekçi kardeﬂlerimizin bu hak kay›plar›n›n önlenebilmesi için örgütlenmenin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve hükümetlere bu hak
kay›plar› noktas›nda gerekli bask›n›n biz örgütlü iﬂçiler taraf›ndan yap›lmas› gerekmektedir.‹ﬂçilerin birli¤ini mutlak surette oluﬂturmam›z gerekmektedir. Bu konuda önce bizler bilinçlenmeliyiz. Bu konudaki mücadelemizden y›lg›nl›k göstermeden yolumuza devam etmeliyiz.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹SMET KILIÇ
: AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ

1)T‹S MADDE NO: 43 ‹LK G‹R‹ﬁ ÜCRET‹
Asgari ücrete göre yap›lan ilk giriﬂ ücret skalalar› iﬂe yeni girecek iﬂçilere uygulanmak üzere iﬂverence düzenlenir.
1)Aç›klama:madde ne kadar aç›k görünsede özellikle güvenlik aç›s›ndan öyle de¤il.2010 y›l›ndan sonra iﬂe giren güvenlik görevlilerine ön görülen kök ücret skalas› %70 olarak b›rak›ld›.buda eﬂit iﬂe eﬂit ücret tezini bitirmiﬂ oldu.arkadaﬂ›m›zla ayn› iﬂi yap›yor olmam›za ra¤men maalesef 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,sat›ﬂ ve benzeri çal›ﬂ›lan yerlerde böyle de¤il,bizde her zaman sorduk neden sadece güvenlik,en ac›s›da bu ki net cevap alamad›k,hep ayn› hikaye
bu sözleﬂme iyleﬂtirme istiycez,bizde diyoruz ki iyileﬂtirme istemeyin olmas› 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›lmad›.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›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 iﬂ günü, 10 y›l ve daha k›demi 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 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 iﬂ günü, 10 y›l ve daha k›demi 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 hizmetle böyle bir teklifi kabul edipte direnmiyor sendikam›z.çünkü çok küçük hesapla 2007 ve sonras› iﬂe giren arkadaﬂlar›m›z›n her biri 2007 öncesinden 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 iﬂverene 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 ediyolar.bu gün 4 gün izine,2günlük mazeret iznine tamam diyen sendika
yönetiminden ilerde baﬂ›m›za daha büyük madde kay›plar›nda ﬂaﬂ›rmamak laz›m…
3)T‹S MADDE NO: 37 ‹KRAM‹YE
Sendika üyesi iﬂçilere her sözleﬂme y›l›nda 120 günlük ç›plak ücretleri 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 gözükece¤i gibi daha sonraki senelerde oturulan sözleﬂmelerde yüksek gözükücek maaﬂlardan dolay› zam isteme oran›nda düﬂece¤inden tabiri caizse 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: EMRAH SAVGU
: KOCAEL‹ ﬁUBE
: TÜPRAﬁ

ÖNEML‹ GÖRDÜ⁄ÜM T‹S MADDE NO:
Madde 21. ‹haleli ‹ﬂlerde Çal›ﬂan ‹ﬂçiler:
‹ﬂveren, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 36. Maddesi hükümleri çerçevesinde, ﬂirketten iﬂ alan müteahhit veya taﬂeronlar›n, çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilere
ödeyecekleri ücretlerin ödenip ödenmedi¤ini denetler ve ödenmesi konusunda Yasan›n öngördü¤ü tedbirleri al›r.
AÇIKLAMA: Günümüz Türkiye’sinde de biliyoruzki taﬂeron firmalar›n
sorunlar› göz önündedir. Türkiye’de genellikle bütün fabrikalarda taﬂeron veya müteahhit firmalar›n iﬂverenden iﬂ alarak fabrikada çal›ﬂmaktad›r. Bu firmalar›n alt›nda ise bizim gibi emekçi ve iﬂçi kardeﬂlerimiz düﬂük 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 iﬂverenin 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 fikrimce toplu iﬂ sözleﬂmesinde bu maddenin çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
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 hükümlerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iﬂçilerin görebilece¤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 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 geçen süredeki çal›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 iﬂçinin fiilen çal›ﬂt›¤› iﬂ alan›nda yap›l›r.
Vardiyal› iﬂçilere iﬂin ortalama bir zaman›nda münavebe ile yar›m saat ara dinlenmesi verilir.
Vardiya de¤iﬂimlerinde iﬂçi 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada çal›ﬂt›r›lamaz.
Gece ve gündüz vardiya usulü çal›ﬂ›lan iﬂlerde vardiyalar, haftada bir
de¤iﬂtirilmek suretiyle s›raya konur. Ancak, üçlü vardiyada gece vardiyas›nda çal›ﬂan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›ﬂ›nda sokulamaz.
‹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:

277

‹ﬂyerinde ya da d›ﬂ›nda iﬂverenin emrinde geçen süreler fiilen çal›ﬂmasa 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 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 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 normal çal›ﬂma süresini de 45 saat olarak düzenlemektedir. Biz iﬂçiler olarak en çok istedi¤imiz çal›ﬂma saatlerimizin normal sürelere getirilmesidir. Benim bulundu¤um fabrikada haftal›k çal›ﬂma saatlerimiz 40 saat
olarak belirlenmiﬂtir. Bizim için bu maddenin önemi çok büyüktür. Sözleﬂmede 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 konusunda 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 ücretleri 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› demektir. ‹ﬂçi o ay geldi¤inde taksitlerini, borçlar›n›, ödemelerini daha rahat yaparak kendi cebine de fazladan biraz daha para ay›rabilir ve hatta kenara köﬂeye para bile koyabilir. Bence ikramiye toplu sözleﬂmenin olmazsa 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: BURHAN KARTAL
: BATMAN
: TÜPRAﬁ

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 hükümlerine uyun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iﬂçilerin görebilece¤i yere as›l›r. ‹ﬂ bu cetvelde iﬂ icab› yap›lmas› gereken zaruri de¤iﬂikliklerde 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 çal›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›lmasa 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›ﬂma süresi kadar çal›ﬂm›ﬂ say›l›rlar.
Sosyal sigortalar kurumuna muayene edilmek amac› ile yap›lan viziteye ç›k›ﬂ süreleri çal›ﬂm›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 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 geçmemek için madde önemlidir. Aksi halde iﬂveren istedi¤i zaman ve süre iﬂçiyi çal›ﬂt›r›r ve istedi¤i gün hafta tatili verir bu da iﬂçi üzerindeki iﬂ stresi ve psikolojik bask›y› artt›r›r bununla birlikte fazla mesainin önüne geçilerek iﬂçiye daha az maliyetle en yüksek performans› alarak insan gücünden en üst seviyede faydalanmas›n› sa¤lar. Bu konuda yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ iﬂ haftas›, çal›ﬂ›lmayan zaman›n telafisi, k›sa süreli çal›ﬂma, fazla çal›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 inﬂaat kadrolar›ndan naklen iﬂyerine intikal eden iﬂçilerin k›dem tazminat› 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 iﬂyerlerinde çal›ﬂt›klar› süreler göz önüne al›narak hesaplan›r.
NEDEN ÖNEML‹……….
K›dem tazminat›; iﬂçinin suçsuz olarak iﬂten ç›kar›labilmesini engeller. ‹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 etmektedir . ancak örgütlü iﬂyerlerinde kolay kolay suçsuz ç›kartmalar olmamaktad›r buda sendikalar›n önemini ve varl›klar›n›n degerini bize hat›rlatmaktad›r.
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ADI SOYADI
ﬁUBES‹
‹ﬁYER‹

: RAS‹M KORKMAZ
: KIRIKKALE
:TÜPRAﬁ

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 bilecek bir ücret al›p sosyal yaﬂam›n›n insanca sürdüre bilece¤i için fazla çal›ﬂman›n gereksizli¤i yaratm›ﬂ oldu¤u tahribat ortadad›r. Günümüz koﬂullar›nda teknolojinin de geliﬂmesiyle sermaye ulaﬂ›labilirli¤i kendi lehine 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 çal›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 yapt›r›mlar olmas›na ra¤men yasal boﬂluklardan yararlan›larak bu çal›ﬂanlar üzerinde kurals›z sömürü düzenlerini uygulamaya sokuyorlar. Çal›ﬂma süresi ücretler ve sosyal haklar kontrolsüz, bu çal›ﬂanlar örgütlenmelerine sermaye cephesinden olumlu bak›lm›yor. Hal böyle olunca, istedikleri 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 yararlan›rken % 2 si taﬂeron, geçici ve bunlar gibi isimleri ad› alt›nda örgütlendikleri için toplu iﬂ sözleﬂme hakk›ndan yararlanamamaktad›rlar. Küresel 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 kanunun 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 kullan›l›r. ‹ﬂ gücü ucuzlarken sendika ve toplu pazarl›k gibi eme¤in kazan›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 kar›n toklu¤una bile yetmeyecek ücretleri ile patrona ve patronun da patronuna biat edecek noktaya gelmeleri sa¤lan›r. Emekçi halk s›n›flar›na yönelik sald›r›n›n giderek otoriterlersen iktidar eliyle art›r›ld›¤› bu süreçte
emek cephesinden verilen cevap ise muhalefet olmakt›r. Çal›ﬂma yaﬂam›nda taﬂeronluk 4857 say›l› iﬂ kanunda alt iﬂveren olarak tan›mlanm›ﬂt›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 yaratmamaktad›r.
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AD SOYAD
‹ﬁYER‹
ﬁUBE

: NEB‹ ÜSTÜNTAﬁ
: TÜPRAﬁ – ‹ZM‹T
: KOCAEL‹ ﬁUBE

1.Önemli Gördü¤üm T‹S Madde No:23 A bendi 1.alt baﬂl›k ( Normal çal›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 haftal›k çal›ﬂma saati 40 olarak uygulanmaktad›r. ‹ﬂte bu sendikam›z›n gücünün bir göstergesidir. Haftal›k çal›ﬂma saatinin 40 olmas› çal›ﬂma koﬂullar›n›n 5 gün çal›ﬂmak 2 gün hafta tatilli kullanmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Haftada 2 gün tatil kullanmak demek biz emekçilerin kendilerine ve ailelerine zaman ay›rabilmesi dinlenebilmesi ve tabiki en önemlisi yeni emekçi istihdam› anlam›na gelmektedir. Bu hakk›n devaml›l›¤›
için iﬂyerimizin sözleﬂme kitab›nda herzaman imza alt›nda olmas› gerekmektedir. 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 denebilecek 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 beraber 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 rahatlama yaﬂad›klar›n› paylaﬂmaktalar. Bu örnekleri gördü¤ümüzde ise
ne kadar ﬂansl› oldu¤umuzu bir kez daha fark›na varmaktay›z. Bu uygulaman›n tüm iﬂyerlerinde de uygulanabilmesi ve di¤er emekçi dostlar›m›z›n da bu tür uygulamalardan faydalanabilmeleri en büyük temennilerimizdendir.
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 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.
Aç›klama:ﬁirketimizde uygulanan bu madde bildi¤im kadar›yla yasada
olmas›na ra¤men neredeyse bütün ﬂirketlerde kesinlikle uygulanamamaktad›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›klar›ndan bahsetmekteler. Bizim ise bu izinlerde bazen ufak tefek pürüzler
yaﬂansada tamam›n› rahatl›kla kullanabilmekteyiz ve gercekten bu uygulaman›n bizlere sa¤lad›¤› güzellik bence cok fazla. Mesela hafta tatili
cumartesi Pazar olan arkadaﬂlar›m›z resmi iﬂleri olduklar›nda her seferinde 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 ﬂanslar›n›n olmayaca¤›n› görmekteyiz. Halbuki bu mazeret izinleri oldu¤u sürece y›lda toplam 8 kez bu izni kullanabilmekteyiz. Gercekten gerekmedi¤i
durumlarda tabiki olmakta ee tabiki biz iﬂçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n› sonuna 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 yaratmaktad›r. Benim düﬂünceme göre bu madddenin de sözleﬂme metninde
mutlaka ama mutlaka olmas› gerekmektedir.

288

AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MER‹H SALMAZ
: AL‹A⁄A
: TÜPRAﬁ

T‹S Madde No 50 Birleﬂtirilmiﬂ Sosyal Yard›m :
‹ﬂbu toplu sözleﬂmesinin kapsam›nda bulunan iﬂçilere, 01.01.2011 tarihinden 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 Endeksi 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¤unu düﬂnüyorum ve her sözleﬂmede daha fazla geliﬂtirilmesi gerekmektedir.Birleﬂtirilmiﬂ sosyal yard›m içeri¤ini inceledi¤imizde ve al›nan rakama 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 sözleﬂmesi 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 veya 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 iﬂçilere 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 görmemezlikten 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 düzenlenir 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 daha genç ve dinamik çal›ﬂanlarla iﬂini yürütmektedir, yani ﬂu anda iﬂe giren bir arkadaﬂ›m örn : ben 100 TL al›rken ayn› iﬂi yaparak o 50 TL ye çal›ﬂ›yor ve iﬂ verenin yine karl›. Bence bunu deneme süresi boyunca bu ﬂekilde uygulamas› kabul edilebilir bir durumdur fakat sorumluluk yüklendikden 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 süreleri yukar›daki gibidir, yine bir ayr›mc›l›k söz konusu t›pk› bir önceki maddedeki 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 lüzumu yok gibi bir düﬂünce sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r, fakat o yeni iﬂe girecek 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 iﬂverenin cebinde benim iznim kal›yor.Umar›m bundan sonraki sözleﬂmelerde de ﬂu tarihden itibaren iﬂe girenler 12 gün y›ll›k ücretleri olacakt›r diye bir ibare ile karﬂ›laﬂmay›z.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: MUHAMM EDEK‹NC‹
: BATMAN ﬁUBES‹
: TÜPRAﬁ BATMAN RAF‹NER‹S‹

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 yararlan›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 sözleﬂmesinin 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 uygulanmas› ve denetimi ile ilgili uyuﬂmazl›klar›n çözüm yollar›na iliﬂkin hükümleri de içerebilen yaz›l› bir sözleﬂmedir.Daha aç›k söylenebilecek
olursa iﬂçiyi iﬂveren karﬂ› koruyan bir z›rh ve kalkand›r da denebilir.Günümüz ﬂartlar›nda iﬂverenlerin iﬂçiye,emektarlara karﬂ› tak›nd›¤› vurdumduymaz ve umursamaz tutum bunun en aç›k ve net göstergesidir.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 sakatlanmalar vb. Daha bir çok sorunun önüne geçmek için sendikalar ve toplu iﬂ
sözleﬂmesi iﬂçinin bir nevi avukat› ve koruyucusu hükmündedir.Bu nedenle 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 hükümlerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün iﬂçilerin
görebilece¤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 temsilcileri de haz›r bulunur.
Gece Çal›ﬂma Süresi : Sabah saat 06.00’dan akﬂam saat 20.00’ye kadar 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.‹ﬂçiler 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 vardiyas›nda çal›ﬂan personel müteakip hafta gece vardiyas›na r›zas› d›ﬂ›nda 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 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 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 göre 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 saatlerini istedikleri gibi uzatabiliyorlar.4857 say›l› iﬂ yasas›n›n 63. Maddesine göre haftal›k çal›ﬂma süresi 45 saattir.Veya hafta içi 8 saat ve cumartesi 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 nedeniyle (elektri¤in kesilmesi,veya çal›ﬂ›lan iﬂin durumuna göre cihazlar›n
ar›zalanmas›) gibi durumlarda iﬂ saati uzat›lamaz.‹ﬂçinin iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂmak üzere baﬂka bir yere gönderilmesiyle yolda geçen zaman,patronun ofisinde as›l iﬂi yapmaks›z›n geçirdi¤i süre yada çocuk emziren bir kad›n iﬂçinin çocu¤una süt vermek için geçirdi¤i süre günlük çal›ﬂma süresine dahildir.Bunun yan› s›ra hiçbir iﬂçi molas›z çal›ﬂt›ralamaz.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 kapsam›na girer ki buda günümüzde zorunlu mesai diye bilinir.Asl›nda zorunlu mesai diye bir ﬂey yoktur.Fazla mesai demek daha do¤ru olur.Bundada 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 baﬂ›na güçsüz k›l›yor.Buda gösteriyor ki bir hakk›n yasalar düzeyinde olmas› tek baﬂ›na yeterli de¤ildir.Biz iﬂçiler olarak mücadele etmedi¤imiz sürece 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 geçiriyorsak bu 125 y›l öncesinde verilmiﬂ olan bir mücadelenin sonucunda elde edilmiﬂ olan bir hakt›r.‹ﬂçi s›n›f› bugüne kadar kazand›¤› bütün haklar›n› patronlara ve mevcut iktidarlara karﬂ› verdi¤i çetin,zorlu mücadeleler karﬂ›s›nda elde etmiﬂtir.Örgütlenip mücadeleye giriﬂmedi¤imiz sürece 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 yaz›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 edilen 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 tutuldu¤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 arama 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 yan›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 diretmesi 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,ekonomik 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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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹ZZET GÜNAY
: KOCAEL‹
: TÜPRAﬁ

Önemli gördü¤üm tis madde no : Madde 13
Ölüm ve maluliyet ayr›lmas› veya iﬂ kazas› yada meslek hastal›¤› hallerinde tazminat.
Aç›klama : Kiﬂilerin ailesinin ma¤dur durumda kalmas›n› önlemek güvence alt›na al›nmas›n› sa¤lamak ad›na önemlidir çünki kiﬂi bu hallerde geçimini 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 kendisine 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›ndan önemlidir. Yorgun ve y›pranm›ﬂ bir kiﬂi iﬂletmeye katk› sa¤layamayaca¤›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 amac› ile iﬂverenle karﬂ› karﬂ›ya gelmeyi önlemiﬂ oluyor. Bu durumu sendikalara 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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TOROS
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: FAT‹H BULUT
: ADANA
:TOROS TARIM

MADDE 19: GEÇ‹C‹ ‹ﬁÇ‹
CEYHAN ‹ﬁ YER‹
Devaml›l›k arz etmeyen ve y›lda toplam 5 ay› geçmeyecek iﬂler haricinde geçici iﬂçi ça›ﬂt›r›lamaz. Meydan,temizlik, yemekhane,yatakhane,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 makinalar›n›n de¤iﬂik süreli
Çal›ﬂt›rmalar›nda,kum temini ,genel nakliyat gibi ana üretim konusu 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›llarda say›s› 400’ü aﬂan fabrikada ﬂu an 88 kiﬂiye bilinçli bir ﬂekilde düﬂürülmüﬂtür. 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›ﬂma 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 iﬂsürelerini
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 haftal›k süre içinde
Kalmak üzere iﬂ veren taraf›ndan verilen izinler,
3) iﬂin zaruri sebeplerle iﬂ veren taraf›ndan iﬂçilerin iﬂ ba¤›tlar› kesilmeksizin 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 sonucu yaln›z 1 gün olarak iﬂ yerinde ya da d›ﬂ›nda tedavi ile S.G.K’ ya viziteye 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 yövmiye verilir.
‹ﬂ yerinde bu madde ﬂuanki Mersin iﬂletmesinde uygulanan 6-2 sistemiyle 1985’ten 2006’ya kadar çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu maddenin sözleﬂme kitapc›¤›na yaz›lmamas› bahanesiyle iﬂçinin elinden al›nm›ﬂt›r. Mahkeme yoluyla mücadele edildiysede mücadele kaybedilmiﬂtir.bundan alaca¤›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 yaz›lmas›na ra¤men 2009 y›l›ndaki greve ra¤men kitapç›¤a giyim çeki yaz›lamam›ﬂt›r.
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AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ‹DR‹S KARABULUT
: MERS‹N
: TOROS TARIM

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 veren madde olan ücret zamm› bana göre önemli maddelerden biridir.Özellikle ücret zamlar› son y›llarda hükümetin bilinçli olarak geliﬂtirdi¤i enflasyon politikas› veya iﬂverenlerin oluﬂturdu¤u toplulu¤un(AZINLI⁄IN) aç›klad›¤› rakamlara endekslenmiﬂtir.
Ücret zamm› bakmakla yükümlü oldu¤umuz kiﬂileri de etkileyece¤inden 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 görülmektedir.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 temel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanaca¤› zamanlarda çal›ﬂ›yor olmak insan vücudunda yada psikolojisinde baz› bozulmalara yol açacakt›r.Bu aksakl›klar›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 olmaktad›r.Dünyan›n neresinde olursa olsun kazan›mlar tek tarafl› ise bu sistemin ad› köleliktir.
Bu ba¤lamda yukar›da sayd›¤›m bütün olumsuzluklar›n bedelinin asl›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› oldu¤u gerçektir.Onlarca iﬂveren temsilci uzman›n›n gözetiminde itina ile
haz›rlanan ve yaz›ya dökülen bu maddelerin tamam›n›n yasalara uygunlu¤unun araﬂt›rmas›n›n yap›ld›¤›n› biliyoruz.Fakat bu kitapç›¤a ENGELL‹
‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRMA maddesinin ›srarla ÖZÜRLÜ ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRMA maddesi olarak yaz›lmas› yasalara uyumlu olsa bile tam bir duyars›zl›k örne¤idir.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 maddenin tüm kitapç›klarda de¤iﬂtirilmesi dile¤iyle say¤›lar.
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UNILEVER
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: ÖZGÜR DEN‹Z ÇA⁄LAYAN
: GEBZE
: UN‹LEVER

MADDE 3:YARARLANMA
A)
1.‹ﬂbu sözleﬂmeden kapsam içiﬂçilerden Petrol iﬂ üyesi olanlar yararlan›rlar.
2.

Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesinin imzalanmas› tarihinde sendikaya üye

olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin iﬂverene sendikaya bildirildi¤i tarihten itibaren yararlan›rlar.
B) Yararlanman›n Sona Ermesi:
Sendikadan istifa eden yada ç›kar›lan iﬂçilerin, iﬂbu Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi uyar›nca alm›ﬂ olduklar (ücret zamlar› dahil) Bütün hak ve menfaatlerden yararlanmalar› , istifa durumunda noterli¤e baﬂvurma tarihini
takip eden 1 ay sonra, sendikadan ç›kar›lmada ve ç›kar›lma karar› kesinleﬂtikten sonra sona erer.
C) Sendikadan ayr›lan veya ç›kar›lan iﬂçiler ile sendika üyesi olmayan iﬂçiler hakk›nda yasa hükümleri uygulan›r.
D) ‹ﬂveren kapsam içi sendikas›z iﬂçilere Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi ile tespit edilen ücret ve ücrete iliﬂkin haklar ve üstünde bir hak uygulayamayacakt›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 edilmesi içinse iﬂyerimiz sendikas› olan Petrol ‹ﬂ sendikal› olmay› ﬂart koymuﬂtur . 1. Maddede aç›kça anlaﬂ›laca¤› gibi sadece sendikal› olmak de¤il petrol iﬂ sendikas›na üye olmak ﬂart› aranmaktad›r. Bunun bize getirece¤i yarar iﬂçilerin baﬂka sendikalara üye olarak bölünmesinin engellenmesidir . 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 teklifler edebilir ücretlerini 2 ye 3 e katlayabilir . Bireysel menfaatleri için
sendikay› satabilir. EE tabiî ki yetki düﬂünce tüm haklar›n› elinden alacakt›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 iﬂçilere 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 avantajlar›n› anlat›rs›n›z sendikas›z olman›n dezavantajlar›n› anlat›rs›n›z ödülünü 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 sürelerle 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 sendikaya 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. ‹ﬂyerinde çal›ﬂt›r›lacak geçici iﬂçi say›s› kadrolu iﬂçi say›s›n›n % 20 ‘sini aﬂamaz. 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 uygulama 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 çal›ﬂma yerinin ve süresinin kontrol alt›na al›nmas› gerekir .
Petrol iﬂ sendikas› Gebze ﬂubesi Unilever temsilcileri kontrolü sa¤lamak 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 oldu¤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 kadroya 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 yararlan›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 ikramiyeleri 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›sm›n› iﬂten ç›kar›r ve sözleﬂmede yetkiyi al›rd›( geçici iﬂçi tek tarafl› is feshedilebilir)
4.

maddede müteahhitlerin yemek piﬂirme d›ﬂ›nda çal›ﬂmas› engel-

lenmiﬂtir. Böylelikle iﬂyerinde az da olsa taﬂeronlaﬂman›n önüne geçilmiﬂtir .
Sonuç olarak kiﬂisel fikrim bir iﬂ yerinde kesinlikle geçici iﬂçi ve müteahhit çal›ﬂt›r›lmamal› herkes ayn› haklara sahip olmal›d›r. ‹ﬂveren yasalardan ald›¤› güçle bunu kullan›yor öyle ise yapabilece¤imizin en iyisiyle 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¤› belirtilen 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 süresindeki 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 tatilleri, 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› kesilmeksizin tatil edildi¤i günler.
4.Sosyal Sigortalar Kurumu’nca 6 güne kadar verilen istirahat günleri,
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 kadar verilen istirahat günlerine tesadüf ettirmemek ve 24 saatten az olmamak ﬂart›yla bir gün ücretli dinlenme izni verilir. 4 vardiya personeline 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 ediyoruz . 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 günü 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 gelemeyece¤ini beyan etmedikleri taktirde o gün iﬂe gelerek çal›ﬂmakla yükümlüdür” 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› izleyemem, eﬂimi do¤um gününde yeme¤e ç›karamam ,yaﬂl› babam› ziyaret
edemem, annemin yapt›¤› mant›y› yemeye gidemem , akrabalar›m› dostlar›m› doya doya ziyaret edemem vs. vs. yapamayaca¤›m ﬂeyleri saymakla bitiremem asl›nda o kadar çokki.
Sabah iﬂe iﬂe gitmeyece¤inizi bilerek evinizin balkonunda oturup y›ld›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 günlerini 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 diyorum 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 terbiyesi 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 hafta 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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ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: AYHAN KARADA⁄
: GEBZE
: UN‹LEVER TÜRK T‹C. A.ﬁ.

MADDE 2 . KAPSAM
“Toplu iﬂ sözleﬂmesi iﬂin nteli¤i ve yürütümü bak›m›ndan iﬂverenin Dilovas› mevkii Gebze Kocaelinde kurulu iﬂyerini ve buna ba¤l› dinlenme,
çocuk emzirme, uyku, y›kanma, muayane bak›m, bedeni ve mesleki edinim yerlerinde ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarda çal›ﬂan ve çal›ﬂacak olan 4857 ve 2821 say›l› kanunun 2. Maddesinde yazl› iﬂçileri kapar.Ancak müdürler, managerleri direktör sekreterleri ve stajerler kapsam d›ﬂ› kalackad›r.”
Kapsam maddesi bizim toplu iﬂ sözleﬂmemizin en can al›c› maddesidir. Çal›ﬂ›d›¤›m›z fabrikada toplam 6 yönetici d›ﬂ›nda herkes kapsam içidir. Bçylece iﬂçiler aras› sendikal diyalog en seviyede yaﬂan›r.Çal›ﬂan iﬂçilerin iﬂlk amirleride sendikal› oldu¤u için ç›karlar›m›z sendikal mücadelede ortaklaﬂ›r. Bu anlamda yap›lacak her türlü eylemde “acaba amirim 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 Türkiyedeki uygulamalar›n›n aksine fabrikam›zda çal›ﬂan beyaz yaka yöneticilerinde 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 çal›ﬂma hayat›nda adeta patron yanl›s› bir tavra dönüﬂdü¤ü için bi süe sonra biz eme¤iyle geçinen insanlar için bazen patrondan daha büyük risk
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teﬂkil edebilirle. Ama sendikal mücadele içerisinde yo¤rulnan bu beyinler iﬂçiden yana bilinçlerini kaybetmezler. Böylece eme¤in ve sendikal
mücadelenin saflar›nda sermayeye karﬂ› birlik içinde bir mücadele verilir. 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 istisnalar ve ayr›cal›klar öneleri cazip de¤il ama asla öyle de¤ildir. ‹lk krizde beyaz 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 yap› 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 arkadaﬂlar›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 sonra ç›kanlarada ödenmiﬂ olan ikramiye tarihi ile iﬂden ayr›l›ﬂ tarihi aras›ndaki gün adedine isabet eden ikramiye ödenir.”
41. Maddemiz asl›nda 12 eylül öncesi tüm Türkiye içi al›ﬂ›ld›k bir hakd›. ‹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

314

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 devalasyonlarla eritildi ve böylece ikramiye hakk› bi çok fabrika için tarihe kar›ﬂd›. ‹kramiye hakk› iﬂyerleri için sözleﬂme içerisine girebilecek en önemi hakalardan biridir ﬂüphesiz ama as›l de¤inmek istedi¤im bu de¤il, günümüzde ikramiye hakk› olan fanrikalar, ikramiye haklar›n› maaﬂa bölmüﬂ durumdalar, 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› bordroya 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 ederek baﬂda! Ücretsl kay›p gibi göztermedenikramiye hakk›n› çakt›rmadn
kald›rabilir.
‹kramiye maaﬂa bölündü¤ü takdirde ç›plak ücret üzerindel tüm konuﬂmalar giydirilmiﬂ ücret üzerinden yap›l›r.Bu durum pazarl›k manevram›z› ortadan kald›r›r ana ücretimizi zay›flat›r, Maalesef ikramiye hakk›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¤› belirtilen Cumartesi günleri ve hafta tatili olan Pazar günleri hariç di¤er 5.
Güne muntazam çl›ﬂma›ﬂ ofis personeli, gündüzcü personel . 2 ve 3 vardiya 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-
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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 sürdürebilmek için paraya ihtiyac›m›z var ama bu para kazanma süresi ne kadar az olursa hayat›m›za ve çevremize o kadar vakit ay›r›rz. Çal›ﬂma mutlu 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 miktar zam için para için eski toplu iﬂ sözleﬂmesinde vardirler, biz bu hakk›m›zdan hiçbir para karﬂ›l›¤›nda vazgeçmeyiz. Çünkü ailemiz ve herﬂeyden önce kendi yaﬂant›m›z tüm paralar›n üzerindedir..
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ZENT‹VA
AD SOYAD
ﬁUBE
‹ﬁYER‹

: SEM‹H KÜÇÜKGÖKSEL
: TRAKYA
:ZENT‹VA SA⁄LIK ÜRÜNLER‹

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›¤› haﬂikar.Toplu iﬂ sözleﬂmesi iﬂçinin anayasas› oldu¤u gibi iﬂ veren içinde bir
tehtidtir. Sözleﬂme süresinin uzat›lmas› iﬂçiye kar getirdi¤i gibi olsa gerek 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 iﬂçilerin eme¤inin karﬂ›l›¤› biraz daha fazla olmas›na sebebiyet verdi¤inden olmas›ndand›r ki her sendikal› iﬂcinin gö¤sünü kabartmakla beraber sendikas›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 haber vermek niyetiyle iﬂyeri sendika temsilcili¤i odas›na girebilir ve durumu 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›ld›r›c› bask›c› politikan›n sendikal› iﬂ yerlerinde iﬂçinin hissetmemesi ve
sendika bilicini e¤itimini özgürce alabilmesini sa¤lamak amac›yla , sendika 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 anlatabilmesi iﬂçini sendika bilincini daha iyi kavrama ve sendikaya daha cok güvenmesi ac›s›ndan bu madde çokta güzel bir kazan›lm›ﬂ hakt›r.

318

