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MADDE l: TARAFLAR:

(YI{I( 28.02.2019 gün ve E.2019l25,K-20l9l72 sayü Karan)
Bu işletne Toplu İş Sözleşmesinin tarafları, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanrşma Vakıflan ile ilgili olmak iizere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizırıetler Bakanlığı
(Sosyal Yardımlar Genel Müdiiılüğiı) adına TÜHİS-Ttırk Ağr Sanayii ve Hizmet Sektörü
Kamu İşverenleri Sendikası ile Tiirkiye Kooperatif, Ticaret, Eğtim ve 

-Btıro 
İşçileri (Koop-iş)

sendikasıdır.

MADDE 2: SöZLE§MENiN AMACI:

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, iş sözleşmesinin yapılrnası, mütevasr, yi.irütiimü ve
sona ermesi ile ilgili hususları diizenlemek, işyerinde di.Denli ve verimli çalışmayı sağlamak,
iiretimi artırmak, taraflann hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılık_lı iyi niyet ve güvenle iş
banşınr sağlamak, taraflar arasında doğabitecek ihtilaflan uzlaştıncı yollarla çöztimlemeklir.

MADDE 3: sÖzLEsMExİx xlr§AMI VE YARARLAIIMA:

A) KAPSAM:
a) Yer olarak; 3294 sayılı Sosyal Yardıırılaşma ve Dayanrşmayı Teşvik Kanununa göre

kurulmuşlkurulacak olan tifun Sosyal Yarümlaşma ve Dayaıuşma Vakıflan ile bu vakrflara
bğlı Ticaret, Biiro, Eğitim ve Giiael Saııatlar (10 no'lu) işkolunda faaliyet gösteren işyerleri,
bğh yerleri ve ek_lentileri bu sözleşmenin kapsamındadır.

b) Şahıs Olarak; "a" bendinde sayılaıı işyerleriıde çalışaıı işçileri kapsar.
B)YARARLAIıIMA:
Bu toplu iş sözleşmesinden sendika üyesi işçiler yaraılarıırlar. Toplu iş sözleşmesinin

imzalanması tarihinde sendikaya üye olanlar yifu'ürlfü tarihinden; imza tarihinden sonra üye
olanlaı ise üyeliklerinin sendika tarafindan işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlarıırlar.

Sendikaya üye olrnayanların işbu toplu iş södeşmesinden yararlanmalan hakkmda
kanıırı hiikiimleri uygulanır. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yiirilrlilk tarihi arasında iş
sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği taıihe kadar toplu iş
sözleşmesinden yararlanır.

MADDE 4: sözLEşMEl[iN IIüKMü,

İş sözleşmelerinin toplu iş södeşmesine aykın htikümlerinin yerini toplu iş
sözleşmesindeki hiikilmler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş södeşmelerine ayhn hiikiimlerin
bulunması hAlinde ise iş sözleşmesinin işçi yaranna olan htlktirnleri geçerlidir.

Sona eren toplu iş södeşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hiikiimleri yenisi yiirtirlüğe
girinceye kadar iş sözleşmesi hiikmü olarak devam eder.

Toplu iş sözleşmesinde aksi
vakıflan personelinin Norm kadro s
Çalışma Şartlanna İlişkin Usaslar ile iş

belirtilmedikçe Sosyal Yardunlaşma ve Dayanışma
tandartlan, İş Tarumlan, Nitelikleri, Özliik Haklan ve
södeşmeleri toplu iş sözleşmesıne
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_ Vakıf, sendikanrn yazrlı isteği ve aidat kesilecek üyelerin listesini verınesi t2erine, yasal
üyelik ve dayanrşma aidatlannı işçilere yapacağr ücret ödemesinden kesip, sendıkanın
göstereceği Banka hesabına en geç 15 giin içinde yatınr.

vakıf, aidat kesilen üyelerin listesini e-posta yolu ile her ay diıaenli olarak
muhasebe@koopis.org.tr adresine gönderir.

MADDE 5: §END ixa eİ»AııAnı:

MADDE o: lsyınixnr SEıIDİKAL c
Sendika yöneticileri ve işyeri sendika temsilcileri, üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek, işçi

işveren-sendika ilişkileri ve çalışma hayau ile ilgili konulan göri.§mek iizere; vakıf başkanmdan
önceden izin almak şartıyla vahf başkanmrn göstereceği yerde işi aksatmayacak şekilde ve
mesai saatleri dışında üyelerle göri§me ve çalışmalar yapabilirler.

MADDE 7: SEI\[D TEMSiLCİLERİ:

Sendika, işyerinde fiilen çalışaıı üyeleri arasından 6356 sayılı Kanuna göre seçeceği
işyeri sendika temsilcilerinin isimlerini 15 gtln içinde işyerine bildirir.

A) GÖREWERi:
Sendika temsilcileri; işveren ve sendika üyeleri arasrndaki ilişkilerin ilk muhatabı olup,

bu ilişkilerin kanuıılar ve sözleşme hfüi.imlerine uygun yiiriimesi için gerektiğinde işveren veya
işveren vekili ile bizzü görüşiiıler, gerektiğinde de konuyu sendikaya aktararak ilişkilerin
sağlıklı yiiriimesini temin ederler.

B) SORLJMLULUKLAR:
Temsilciler görevlerini iyi niyet kurallanna göre yiirütiirlerken sendikaya kaışı

sorum]udurlar. Kanunlar ve mevcut toplu iş sözleşmesi hilktlmlerinin uygulanması noktasında
sendikaca kendilerine verilen görevleri yerine getirmek_le yiikiimlüdiirler.

C) ÇALIŞMATARZLARI:
Temsilciler; sendikal konular ve işyerinin çalışma düzeni ile ilgili olarak sözleşmenin

"Sendikal İ2inler" başlıklı maddesinde belirtilen siireler dAhilinde toplantılaı yapmaya
yetkilidirler.

MADDE 8: TEMsiLcİ oDAsI VE İLlx pıNosu:

İşverer/işveren vekili, sendika işyeri temsilcilerinin belge ve kayıtlannr müafaza
edebilmesi ve sendikal çalışmaları kolaylaştırmak amacryla, uygun bir oda bulunması halinde
bir temsilcilik odası tahsis edebilir.

Aynca işyerinde üyelerin kolayca görebilecekleri uygun bir yerde sendika ilan ve
bildirimlerinin asılmasr için imkaıılar dahilinde bir iları panosu veya varsa mevcut bir panoda
yer tahsis edilebilir.

İları parıosıına sendikaca asılacak her ttirlü yazınrn altı, sendika yetkililerince mtihiirlü
, 
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MADDE9: SEIıID ixı-izixr-Bn:

Sendika baş temsilcisi ve işyeri sendika temsilcilerine asıl işlerini aksatmamak ve iş
disiplinine aykın olmamak şartıyla temsilcilik görevinin gerektirdiği faaliyetlerde
bulunabilrneleri için işveren veya işveren vekilinin izni ile aşağıda yazılı siirelerde izin verilfu.

A- BAşTEMsiLcİ izxi:
ısveri İşçi Mevcudu Ilaftıhk Ücredi İzin süresi
5| - 200 işçi çalıştıran işyerinde 4 saat

Baştemsilcinin izin siiresini işyerinde geçirrnesi asıldır. Ancal«, Sendika Merkezi veya

Şubesinin işverene veya işveren vekiline yapacağı yazılı veya sonradan yazıyla doğrulamak
koşulu ile sözlü çağns1 ilzerine bu siireyi çagn yapılan yerde de geçirebilir.

B- TEMsiLCi İzNİ:
ısveri İsci Mevcudu
0l 50 işçi çalıştıran işyerinde
51 - 200 işçi çalıştıran işyerinde

HaftahkÜ ıiin süresi
2 saat
3 saat

c_DiĞERİZİNLER:
Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, seminer, Yönetim, Denetim, Disiplin

Kurulıı, Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplarıtılara katılmalan için sendikanrn yazılı
talebi iizerine aşağıdaki dtDenlenmiş şekline göre ücretli izin verilil.

ışveri İşci Mevcudu YıIlrk Toplam üercl[ğü!§ürcş'
0l - 50 işçi çalıştıraıı işyerinde 12 cıın
5l l00 işçi çalıştıran işyerinde 15 $in

Bu izirıler her üye için ayn ayn olmayıp tiim üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi
sayısınrn %oS'inden fazla sayıda üyenin birden bu imi kullarıması işveren veya işveren vekilinin
onayına tabidir. Ancak, Genel Kurullar için bu %5 oraru aıaıımaz.

MADDE Y NETiCiLİĞ TEMSİLCİLİĞiVE

A) İşçi Kuruluşu Yöneticiüğinin Güvencesi
İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden aynlan işçinin iş södeşmesi

askıda kalır. Yönetici dilerse işten aynldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim si.iresine uymaksızın
veya sözleşme süesinin bitimini beklemeksizin fesheder ve krdem tazırıinatrna hak kazaff.
Yönetici, yöneticilik siiresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse krdem tazminatı fesih
tarihindeki ensal ücret iizerinden hesaplaıır.

Iş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikarun tiizel kişiliğinin sona ermesi, seçime
girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilrnek suretiyle görevinin sona errnesi
h6linde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde aynl&ğı işyerinde işe başlatılmak iizere
işverene başııuabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla
eski işlerine veya eski işlerine uygrın bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süesi içinde
işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

Yüanda sayıları nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise
başvurulan hAlinde işveren tarafindan lodeın tazminatı ödenir. Ödenecek tazrninatın hesabınd4
işyerinde çalışılmış siiüıeler göz öniinde bulıındurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan
ücret ve diğer haklan esas alrnrr. İşçinin iş kanunlanndan doğan
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B) İşyeri Sendika Temsilciüğinin Güvencesi
İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve

nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtınedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulıınduğu sendika dava açabilir.

Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılaıak temsilcilik siiresini
aşmarrıak kaydıyla fesih tarihi ile karann kesinleşme taıihi arasındaki ücret ve diğer haklan
ödenir. Karann kesiıleşmesinden itibaren altı iş giinü içinde temsilcinin işe başvurması şaıtıyl4
alt iş gilnü içinde işe başlatılrnaması hilinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve
diğer haklan temsilcilik siiresince ödenmeye devam edilir. Bu hiikifun yeniden temsilciliğe
atanma hAlinde de uygulaıur.

İşveren, yazılı nzası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değştiremez veya
işinde esaslı tarzda değşiklik yapanaz. Aksi hdlde değşiklik geçersiz sayılır.

Bu madde htikiimleri işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler hakkında da
uygulan_ıı.

C) Sendika Özgürlüğünün Güvencesi
İşçilerin işe alınmalan; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir

sendikadaki üyeliği siirdiirmeleri veya üyeliiien çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye
olrıalan veya olrnamalan şarhna bağh tutularnaz.

lşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayn
sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartlan veya çal§tırmaya son verilmesi
bakımından herharıgi bfu aynm yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yaıdım
konulannda toplu iş sözleşmesi htikiimleri saklıdır.

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamalan, iş saatleri üşında veya işverenin imi
ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarırun faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette
bulunmalanndarı dolayı işten çıkanlamaz veya farklı işleme tabi tuhıIamaz.

İşverenin yukaııdaki fikralara aykrn hareket etmesi hAlinde işçinin bir yıllık ücret
tutanndan az olmarıak tizere sendikal tazrninata htlkmedilir.

lşçinin iş kanunları ve diğer kanunlala göre sahip olduğu haklarr saklrdır.

MADDE 11: YAZISMALAR:

Taraflar birbiıleriyle olan her tiirlü yazışınalard4 en geç 30 işgtinü içinde cevap vermeyi
kabul ederler.

MADDE 12: DEıIEME sünnsi:

İşe yeni alınarı çalışanlann deneme siiresi iki aydır.
Gerek çalışa4 gerekse işveren deneme siiıresi içinde ihbar önellerine uymakszın iş

sözleşmesini feshetrne hakkına sahiptir. Çalışanlann çalıştığı giinler için ücret ve diğer hakları
saklıdn.

ALTINA TUTIJKLtJLMADDE 13:

kalınan siireler kadar işçi ücretsiz izinli kabul ediliıdıa 
a

/

E F,E VETEKRAR E

l-Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözetim stiresinde
ücretsiz izinli addedilir.

2- İşçi herhangi bir suçla tutuklandığ ve tufukluluğu 4857 sayılı İş Kanunu'nrm
l7.maddesindeki bildirim siiırelerini aştığı takdirde, iş sözleşmesi miinfesih sayılr. 4857 sayılı
Iş Kanrınu'nrın l7.maddesindeki bildirim siirelerine kadar siiren tutı.ıkluluk halleriıde, tutııklu
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3- Tutukluluğıın;
a-Koıuşturmaya yer oInadığı,
b- Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c- Beraat karan verilmesi,
d- Kamu davasırun düşmesi veya ortadan kalkması,
neden]erinden biri ile 90 giirı içinde son bulmasr ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta

içinde işine dönmeyi ta.lep etmesi halinde, işveren tarafindan emsaJlerinin haklan ile işe alınır.
90 giin sonıında yapılan başvuru halinde boş yer var ise işe alınnlar. Bu ha]de işe tekrar alman
işçinin g5ki fu6gm haklan saklıdr.

4- Adi suçlardan (bu maddenin 6.bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu
olarak devam ederken 90 gi.in içinde talıliye edilenler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde
durumrına uygun miiııhal kadro bulunması ve hizınetine ihtiyaç duyulması halinde işveren
tarafindan tekrar işe alınıılar. Bilahare htiki.lm giymeleri ha]inde hizınet akitleri miiııfesih
sayıhr. Şu kadar ki, S.fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdr.

5- Adi suçlardan yargılanmalan tutııklu olarak devam edenlerden;
a) 6 ay veya Aaha az ceza alan,
b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezarl ertelenen, paraya çewilen veya af ile sonuçlanarı veya

iyi hali nedeniyle 6 aydan faz|a ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta
içinde başvurması ve işyerinde dıırumıına uygwı miinhal kadro bıılunması ve hizrnetine ihtiyaç
duyulması halinde işverenin takdiri ile tekıar işe almabilirler.

6- yijz lr,ızarhcı suçlar ile sabotaj, devletin tilke ve milleti ile böliinmez bütiinlüğtiırıe,
ınilli güvenliğe, kamu di.Denine, Tiirk Silahlı Kuwetlerine karşı işlenen suçlaıdan hiikiim
giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çewilmesi veya affa uğaması hallerinde dahi hiçbir
suretle tekrar işe alınamazlar.

MADDE rı: irrBan öNBLLERi VE yrxi İş anaıvra İzxi:

İhbar Onelleri hakkında mevzuat hiiktimleri uygulaff.
İş sözleşmeleri;
a) İşi alh aydarı az siirmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından

başlayarak iki hafta sonr4
b) İşi alu aydan birbuçuk yıla kadar siirmilş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa

yap masından başlayarak dört hafta sonr4
c) İşi birbuçuk yıldan üç yla kadar siirmt§ olan işçi için, bildiıimin diğer tarafa

yapılmasından başlayarak alh hafta soııra,
d) İşi tlç yıldarı fazla siirmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta

soff4
feshedilmiş saylır.

İhbar Onelleri içinde, çalışaıılara yeni bir iş araması için gi.lnde (2 saat) ücretli izin verilir.
Çalışan dilerse bu iznini önelin sonuna rastlatnak suretiyle toplu olarak kullanabilir.

MADDE 15: KIDEM TAZMiNATI:

Krdem tazrrıinatı konusunda kanun hfütlmleri uygulan_ır. Krdem
sayısı her kıdem yılı için 30 cünd}*{^ 
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MADDE 16: CALI§MA SÜRELERi VE FAZLA ÇALIŞMA:

Bu sözleşmenin uygulanacağı işyerlerinde haftalık çalışma siiresi 40 saattir. Bu stire
haftarun çalışılan giinlerine eşit şekilde böli.inerek uygulanacakhr. Cumartesi gtinü akdi, Pazaı
giinü ise hafta tatilidir.

Ancak; 40 saatlik haftalık normal çalışma si.iresi vakıf tarafindan gerekli görüldüğilnde
haftan_ın çalışılan gilnlerine, giirıde l1 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir.
Aync4 işin niteliği ve prtlanna göre, işe başlama ve bitiş saatleri de personel için farklı
şekillerde di.izenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Fazla çalrşma ve fazla siiırelerle ça]ışma yaptrmak için işçinin yazrlı onayırun alrnması
gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağaniistii durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla stirelerle

çalışma için bu onay aıaımaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin
yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığnda alrnrr ve işçi özliik dosyasında saklanır.

Bu sözleşmeyle tespit edilen haftalık 40 saatlik çalışma siiresini aşaıı ve 45 saate kadar
yapılan çalışmalaı fazla siirelerle çalışmadır. Fazla si.irelerle çalrşma ücreti normal bir giinlfü
çıplak ücretinin saat başına di§en miktaruun %30 yiikseltilmesi suıetiyle ödenir.

Haftalık 45 saatlik siireyi aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma ücreti normal
bir gilıılilk çıplak ücretinin saat başına düşen miktannnYo60 yiikseltil-rnesi suretiyle ödenir.

l7 U BA ENEL TATİL YE IIAFTA TATİLİ
E ÇALIŞMA:

Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili giinleri kanunlaıda belirtilen giinlerdir.
Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili giln_lerinde çalıştınlan personele o giin için

toplam 3 (üç) giinliik ücret (çalışmadan hak ettikleri bir giinliik ücret dAhil) ödenfu.

MADDE 18: UIıIVA]ıI DEĞİşixı,İĞİ vn NAKİLLER:

(YI{K 28.02.2019 gün ve E.2019l25,|L20|9l72 sayü Karın)
Vakıfların tabii olduğu mevzuat hilkiirnleri uygulanır.

MADDE 19: ASKERE GiDEN iscİLEnix rn«nın i§E ALINMASI:

Temel askerlik göreü sebebiyle vakrftan aynları ve askerlik dönüşü görevine
döneceğni yazılı olarak beyan eden işçiler, askerlik siiresince ücretsiz izinli sayılır. Bu işçilerin
yerine, belirsiz siireli södeşme yapılmak suretiyle işçi alınmaz. Söz konusu işçiler askerlik
görevinin bitimi tarihinden itibaren en fazla ıkj ay içerisinde yazılı olaıak başr.rıru yapması
halinde görevine başlatılır.

MADDE 20: YILLIK Ücnntr,İ İzİx:

G

verilir

Kapsam işyerlerinde geçen toplam hizrrıet siheleri;
ı) Bir yıldaıı beş yla kadar (beş yıl dahil) oları üyelere 16 giin,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az hizneti olan üyelere 23 gtir1
c) Onbeş yl (dahil) ve daha fazla olaıı üyelere ise 29 giin iizerinden yıllık ücretli izin

İzin stireleri, taraflann anlaşması ile bfu böliimü on giinden aşağı olmamak iDere
böliimler hAlinde kullanılabilir.

İşveren tarafınrlan yıl içinde verilmiş bulıınan diğer i.lcretli ve ücretsiz izirıler
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Yıllık ücretli izin giinlerinin hesabında izin silıesine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili
ve genel tatil giirıleri izin siiresinden sayrlmaz. Cumartesi gtınü yıll* izin hesabında işgiirıü
saylır.

yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek
olanlara istemde bulunmalan ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve döni§lerinde yolda
geçecek siireleri karşılamak iizere işveren toplam dört giine kadar ücretsiz izin vermek
zorundadrr. İşveren, işyerİnde çalışan işçilerin 1ıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi
tutnak zorundadr.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanuıııınıın l7
nci maddesinde belirtilen bildirim siiıesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesi gereğince
işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izirıleri, yıllık ücretli izin siireleri ile iç içe giremez.

MADDE zr: niĞnn İzixr,nn:

A) Üyelere işverence yılda 4 gi,ine kadar (bu iziılerin saatlik olaıak kullaııdınlması
halinde 8 saat 1 giin olarak kabul edilir) ücretli mazeret izni veriliı. Bu izin giinlerine ait
ücretlerle, bilıımum nakdi ve ayni sosyal yardrmlardan, üyeler çalışmışçasına faydalanrr.

B) l- Evlenen üyeye 3 giin,
2- Çocuğu olan erkek üyeye 5 giin, üyenin evlat edinmesi halinde 3 gi.ln,

3- Doğal afette 5 giin.
4- Eş, çocuk, arı4 bab4 büyfüanne, büyiikbaba veya kardeşlerinden birinin öliiınü

halinde üyeye 3 gi.in ücretli izin verilir.
5- Kayınvalide veya kayınbabanrn öltimü halinde 1 giin ücretli izin verilir. 1,2,3, 4,

5 bentlerindeki olaylar, işyerinin bulunduğu il sınrrlannın dışında olması halinde yukarıdaki
müddetlere işçinin talep etrnesi halinde 7 giine kadar ücretsiz olmak kaydıyla gidiş-döni§ yol
izni verilebilir.

Ancak, bu izinler olayın ıııkuu bulmasındaıı itibaren bir hafta içinde kullan_ılır. İ2inler
kullanılrnadan önce veya sorııa belgelendirilmediği takdirde bu süeler ücretsiz kabul edilir.

C) Kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta doğumdan sorıra 8 hafta olmak iizere toplaırı
l6 haftalık silre içinde çalıştınlmamaları esastır. (İş Kanuıu'nun ilgili hiikmü uygulaıur) Kadın
işçinin isteği halinde toplam 16 haftaJık siireden sonra |2 aya kadar ücretsiz iziı verilir. Bu
siire, yıllık ücretli izin hakkının hesabmda dikkate alı"maz.

D) Sağlık kuruluşlannca verilecek refakat raporuna istinaden işçinin eş, çocuk, ana veya
babası için 7 giine kadar ücretli refakat izni veriliı. Refakat iznini kullanan üyenin dıırumurıu
bir belge ile tevsik etmesi şarttu.

E) Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamrnda bulıınan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya
işçi refakat etrnediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, bab4 eş ve çocuklan ile
kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olrnası hallerinde
bu hallerin hekim raporu ile belgelendirilmesi şaftyl4 istekleri iDerine en çok 6 aya kadar
ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu siire bir katına kadar uzatılabilir.

MADDE zz: ücnBrsİz İzhv:

Geçerli mazerete dayanan ve sendika üyesi olan işçilerin yazıIı miiracaatı iizerine vakrf
Mütevelli Heyeti Başkann_ın takdir ve muvafakatine bağlı olarak işçiye bir takvim yılı
içerisinde 3 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Mazeretin uygrın görtilmesi halinde aynı takvim yılı iç bu siire vakrf Mütevelli
Heyeti tarafından 3 ay daha ıızatılabi,v
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MADDE 23: Ü DEME ZAMAM:

Ücret, işçilere yaptkları iş karşılığında işveren tarafindan sağlanaıı ve nakden ödeneıı
tutarları kapsar. İşçiler aylık ücret esasrna göre çalıştınlır.

MADDE 24: ÜcR.ETZAMMI:

(YI{I( 28.02.2019 gün ve E.20l9l25,|L20|9l72 sayü Karan)
Mevcut uygıiamaya devam edilir.

MADDE 25: iKRAMİYE:

(YI{K 2E.02.2019 gün ve E.20l9l25,|(-20|9l72 sayü Karan)
Vakıflarda çalışan işçilerin almakta olduğu mevcut ikrarniye giin sayısl sendika üyesi

işçiler için 10 giiırı (5x2=l0) artınlarak ödenfu. Bu ödemenin 52 günlilk krsmr ilave tediye
niteliğinde olup aynca ilave tediye ödemesi yapılmaz.

MADDE 26: SOSYAL YARDIMLARı

a)Yemek Yardımı:
(YIIK 19.03.2019 gün ve E.20|9l25,1(20l9l72-Asayılı Ek lftran)
Sendika üyesi işçilere fiilen çalışılan giinler için 7.-(yedi)Tl/Giin yemek yardımı verilir.

b)Yakıcık Yırdımı:
gIrK 28.02.2019 gün ve E.2019n5,|L20|9l72 sayü Karan)
Sendika üyesi işçilere toplu iş sözleşmesi siiresince her ay 40.-ftırk)TllAy yakacak

yardımı ödenir.

c)Bayram Yırdrmı:
(YI{K 28.02.2019 gün ve E.2019125,|«20|9172 sayü Karan)
İşveren taraf sendika üyesi işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayrarnlanndan bir hafta

önce l00.-(ytiz)'er TL bayram harçlığı verir.

QÖğrenim Yardımı:
(YI{l( 28.02.2019 gün ve E.2019l25,K20|9l72 sayü Karan)
İşvererı, işçinin öğenimdeki her çocuğu için belge ibraz etınek şartı ile ylda bir kez

eylül ayında ödenmek iDere;
-iıkokuı için l35.-(yiDotuzbeş)Tl,
-Ortaokul için l45.-(yiizkırkbeş)Tl,
-Lise ve dengi okullar için 160. -(ytlzaltmış)Tl,
-Yiiksekokullar ve iiniversite için (okulu normal eğitim siiresi artl bir yıl siireyle sınrrlı

olmak i.izere) l90.-(ytDdoksan)Tl.
tutannda öğrenim yardrmı yapar.

e)Yol Yardımı:
(YI{K 28.02.2019 gün ve E.20l9l25, K.2019/72 sayü

ll\
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f)Evlenme Yardınr:
(YI{K 28.02.2019 gün ve E.20l9l25,K.2019/72 sayılı Kıran)
Toplu iş södeşrnesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde

2OO.-(füyüz)Tl evlerrme yarümı yapılır.

g)Doğum Yardımr:
(YI{K 28.02.2019 gün ve E.2019l25,Yı20l9l72 sıyılı Kıran)
Mevzuat hiiki.imleri uygulanır.

h)Ölün Yardımı:
(YI{I( 28.02.2019 gün ve E.2019l25,1«20l9l72 sıyılr Kırın)
İşçilerin iş kazasr sonucu öltirnleri halinde yasal mirasçılanna 1.650.-(binaltıyiizelli)Tl

tutannda; nonnal öliimleri halinde ise 1.350.-(bintlçyitzelli)Tl tutannda öltlm yardrmr yapılır.
İşçinin eş, çocuklarınm, ııııne ve babasının ölilmleri halinde 450.-(dörtyiDelli)Tl tutarında
öliim yardımı yapılır.

i)Çocuk Yardını:
(YI{K 28.02.2019 gün ve E.2019l25,1L20l9l12 sıyü Karın)
l) İşçilere üç çocukJa sınırh olmak iizere her bir çocuk için her ay 35.-(onızbeş)TllAy

çocuk yardımr yapılır. Ancak evlenen çocuklar, 18 yaşını dolduraıı veya yiiksek öğenime
devarn etmesi halinde 25 yaşını dolduran çocuklar ile kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek
veya tiizel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşıhğı çahşarı çocuklar
(öğenim görmekte iken tatil devresinde çalışanlar ile staj veya mesleki eğitim görenler hariç)
için bu yardım ödenmez.

2) Eşlerden ikisinin de ayn_ı toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışması halinde bu yardrm
eşlerden yalnız birine ödenir.

j) Askerlik Yardıını:
(YI{I( 2E.02.2019 gün ve E.2019l25,1L20|9l72 sayü Karın)
Mevzuat hi.ikiiıınleri uygulanır. Muvazzaf askerlik hizrneti nedeniyle aynlan işçiye 530.-

(beşytlzotuz)Tl askerlik yardımı yapılır.

MADDE, zz: oisipıix KURULU:

A) GöREVİ VE ÇALIŞMA DüZENİ:
Disiplin Kurulu, her vakıf için ayn ayn kurulur.
Disiplin Kurulq biri başkarı olrnak tlzere Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından

görevlendirilen fü asıl iki yedek üye ile sendikanrn seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
Asıl üye mazereti dolayısıyla işyerinde bulunmadığı hallerde yedek üye kurula katılır.

Taraflar bu kurula seçecekleri as ve yedek üyelerini toplu iş sözleşmesinin imza
tarihinden itibaren bir ay içinde birbirine bildirmek zorundadır.

İhtar cezasınn gerektiği hallerde, Disiplin Kurulu Başkarıı bu cezay bizzat kendisi
uygular. Bunrın dışındaki hallerde meseleyi disiplin kuruluna intikal ettirir.

Disiplin kurulu, Vakrf Mütevelli Heyeti veya görevlendirdiği kişi tarafından intikal
ettirilen konulan, mevzuat, tarnim ve emirler ile işbu toplu iş sözleşmesinin hiiktimleri uyzınnca
inceleyerek karar alır.

Disiplin kurulu, Vakfin Mütevelli Heyeti Başkanın_ın liizum gördüğü hallerde toplan_ır.
Kurul başkanı tarafındarı yapılacak çağn 4 gifuı önceden üyelere duyurulur. Bu ç
yer, gih ve saatibe|irtilk7y'y'
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Toplantı, Kurul Başkanr tarafından önceden bildirilen giinde mevcut üyenin iştiraki ile
yapılır. Kurul en az üç üye ile toplaıur. Ancak, Vakfin Mütevelli Heyeti Başkanrnrn yazılı
çağnsına rÇmen sendika temsilcilerinin toplantıya katılmaması halinde kurul fü üye ile
toplaıııp karar alabilir. Oylann eşit olmasr halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Kuıul, karar vermek için her tiiılü delili toplar, ilgili işçiyi dinleyerek savunmasınr alrr.
Yapılan yazılı tebligata rağnen davete icabet etmeyen ilgili hakkında gıyaben karar verilir.
Kararlar ilk toplantıdan itibaren 6 işgiinü içinde verilir.

Disiplin kurulu kararlan kesindir. Ancak, Vakfin Mütevelli Heyeti Başkarı cezaları
hafifletebilir. İşlenen fiile; ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden fazlasına aykrn
hareket edildiği saptanırsa uygulanacak ceza|arın en ağn, ceza|u aynı ise bir iist derecenin
cezası uygıılanrr.

Ek]i ceza cetvelinde yer almayan disiplin suçlan için; disiplin kıırulıa fiilin niteliğne
göre ceweldeki müelyidelerden birine kryasen değerlendirme yapar ve buna göre karar alır.

B) DİsiPLiN CEZALARI:
Disipline uymayan işçilere işledikleri fiillere göre ekte gösterilen cezalar verilir. Aynı

fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde fiilin kaışısındaki tekrar sayısına göre gösterilen cezalar
uygulaır. Bu cezalar fıilin ağrhk derecesi ve tekrar sayıstna göre ihtar, ücret kesintisi ve
ilıraçtır.

Ceza cetvelinde yer alan;
l G: l Giin]iik ücret kesimini,
2 G: 2 Gtlnltik ücret kesimini,
3 G: 3 Giiıliik ücret kesimini,
ifade eder.

MADDE 28: İ§ Gönrıımzıİr öDEIı{EĞi:

Hastalıklan nedeniyle Sosyal Güverı_lik Kurumunca sigortalı adına sağhk hizmeti satm

aldığı kunım veya kuruluşlarca verilen doklor raporu ile istirahat alan işçilerin ücretleri ve
sosyal sigorta primleri tam olarak ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumunca işçiye verilecek geçici
iş göremedik ödeneği varsa işçi bu ödeneği aldığı tarihten itibaren en geç l0 giin içinde Vakfa
ödemeyi kabul eder. Sosyal Güvenlik Kurumunca işçiye verilen geçici iş göremezlik ödeneği
bu siire içinde vakfa ijdenmezse takip eden aybaşında ücretinden kesilir.

MADDE 29:lşSAĞuĞI ].E GtrvENLrGI:

İş sağlığı ve güverıliği konusıında 6331 saylı Kanrın ve diğer ilgili mevzuat htikiimleri
uygulanrr.

ömBmunsi:30

İşveıen ve Sendika tarafindan kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir siire çalışanın
aşağlanması, ktiçiirnsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelerıınesi, kötii
muameleye tabi futıılması, yldınlması ve benzeri şekillerde ortaya çıkabilecek psikolojik

MAD

tacizin önlenmesi ve çalışanlann psikolojik tacizden
önleyici nitelikte çalışmalaı yapıl"b|w 

y\
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MADDE 31: IIARCIRAH:

Harcııah konusunda 6245 sayılı Harcırü Kanunu hfüi.imleri uygulanır.

MADDE 32ı EĞİTİM:

İşveren ile Koop-İş Sendikası birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanrşma Vakrflannda
çalışan işçilete yönelik olarak mesleki eğitim progıamlan di.izenleyebilirler. Diizenlenecek bu
eğtirnlerin masraflan taraflarca eşit oranda veya tamamr Koop-İş Sendikasınca karşılamr.

MADDE 33: YÜRÜRLÜKVE SüRE:

İşbu toplu iş sözleşmesi 01.07.2018 tarihinde yilrilrlüğe girer ve 30.06.2019 tarihinde
sona erer.

EKMADDE 1:
(YIIK 28.02.2019 gün ve E.2019l2S,|L20l9l72 sıyılı Kırın)
Bu toplu iş sözleşmesinden önce işveren tarafındarı işçilere çıplak ücret dışınü herharıgi

biı ad altında ödeme vaı ve bu ödeme sözleşme ile verilenden az ise mahsup edilir, çok ise
mfüerreı olınaırrak iizere mevcut uygulamaya devam olunur.

Bu toplu iş södeşmesinden önce işveren tarafindan işçilere çıplak ücret dışında bu toplu
iş «izleşmesinde yer almayan ve herhangi ad altmdaki ödemeler miikener olmamak tizere
ödenmeye aynen devam olunur.

GEciCiMADDE 1: FARKLARIN öDENME Si:
Toplu iş sözleşmesinin yüaürlük Wihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücrct ve diğer

tiim ödemelere ilişkiı farklar kurumun bütçe imkin göz öniine alınarak geciktirilmeden
ödenecektil.

GEÇICI MADDE 2:
Bu toplu iş södeşmesinin "Disiplin Kurulu" başl*.lı 27 ile Ek Ceza Ceweli ve "İş

Göremezlik Ödeneği" başlıklı 28 inci maddeleri 15114/2019 tarihinden ileriye doğu
uygulanacaklır.
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Bu toplu iş södeşmesi 33 asıl madde, 1 Ek Madde ve 2 Geçici Madde ile Ek-l'den
ibaret olup, toplu iş sözleşmesi miizakerelerinde kabul edilen maddeler ile işbu toplu iş
sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen Yi,iksek Hakem Kurulunıın; 28.02.20|9 gijn
E.20|9/25,K.20l9l72 sayılı Karan ile 19.03.2019 E.20l9l25,K.2019l72-A sayh Ek Karan
05.04.2019 taıihinde taraflarca bfu araya getirilerek diizenlenmiştir. 3ao,1- Lo: İo

TüIIİs KooP- iş SENDİKASI
TEMSİLciLERi

Adnan E AR

YI

CI
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EK _r
CEZA CETVELI

- İşyerine ait malzeme, vasıta alet veya şahrsları özel
erinde kullanmak

CEzALAR
EKERRÜR SAYISINA GÖRE

f,43,1HALLERCEZAYI GERE
iHRAç3G.1G. 2G.l- 30 giitı içinde izinsiz ve mazeretsiz bir giin

işe gelmemek
HRAÇ3G2- İzınsiz ıe mazeretsiz arü ardına iki gtin

veya l ay içinde iki defa herhangi bir tatil
uıiinden sonraki i lınemek

3G.1G. 2GiHTARsaati bitmeden izinsiz3-
2G. 3G1G.halde kendisini hasta4-Hasta olmadı

irrnıç5- İşyerine sarhoş gelmek, işyerinde veya iş esnasında
madde kullarımakalkollü i ki a

3G iIüRAç2G.6- İş saatinde yapması gereken işi
arak özel lea olmak

HRAÇ3G

Ç2G. 3G.AR 1G.8- İş saatinde özel ziyaretlerde bulunmak
kabul etmekizin almadan zi

3G. ÇAR lG. 2G.9- İş saatinde etrafinr rahatsrz edecek şekilde
ve lemeka ksöko

3GAR 1G. 2Gl0_ i saatinde u
ç1 1- İşyerinde veya iş esnasında amirlerine hakaret

etmek veya amirlerini tehdit etmek ve iş esnasında
amirlerine fiziksel saldında bulunmak.
12- işyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına

lerine kaba muamelede bulıınmaksahi
irrren 1G. 2G. 3G ç

l3- Amirleri taıafından verilen r en 2G. 3G.
3G Ç14- Amirleri tarafindan işçi sağhğrrıı ve iş emniyetini

ihlal etmemek kaydıyla verilen görevle ilgili emir ve
leri vea

15- Kendisine verilen işi yapmadığ halde yapmış
ibi östermek

2G 3G Ç

l6- Gizli tutuknası gereken göreve rnüteallik sırlan
etmek

Ç

17- İşyerinde kavga ç*armak veya kavga
ıkmasına sebebi vermek

2G 3G Ç

l8- İ aesnasrnda si asl 3G.
l9- Hırsıdık ve lursızlı biis etmek HRA
20- Işyerine ait alet malzeme veya vasıtalann
bakrm ve temizliğini ihmal etmek malzemeyi
ve krtasi hor kullanmak

AR lG. 2G. 3G. Ç

2l - Kendisine teslim edilen malzeme ve vasıtayı iyi
korumayarak kaybın4 bozulmasına sebebiyet
vermek.(hasann 30 (otuz) gi.indelik futannı aşmamasr
halinde)
a) İhmal halinde
b) Ağır ihmalinde
c kastı halinde

1G.
2G.
3G.

2G.
3G.

iırna
irrnaç

3G irınıç

liEEtrT

IIIIET
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irnAç22-İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği yilziiınden
bir yangına sebebiyet vermek

irrnıç23- İşyerini, kısmen veya tamamen durdurma amacı
ile sabotaja teşvik einek veya sabotaj yapmak

IHTAR 1G. 2G. 3G iırnıç24- Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak
irrrın 1G. 2G. 3G IHRAÇ25- Vasıta kullarıanlar için trafik kuralanna

riayetsizlik
iHRAç26- İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak

3G.27- İşin yapılmasrnda amir]erine veya kendisi ile
birlikte çalışarılara işi aksatacak şekilde zorluk
göstermek

1G. 2G. irınıç

28- İşyerinde işlediği suçtan dolayı 7 gtinden az hapse
mahkum olmak

3G irnıç
29- İşyerinde, yedi gi.inden fazla hapisle cezalandınlan
ve cezası ertelenmeyen bil suç işlemek

irnaç

IHRAÇ

37- Zarıxet olmadıkça iş miinasebetlerinde merci
tecaviiziinde bulunmak

1G. 2G. 3G. irnaç

32- İşinin yapmakla miikellef bulunduğu ödevleri işin
ifasr srrasında amiri taıafindan yapması liDumu ikaz ve
ihtar edilmesine rağnen yapmakta direnmek

3G İIüRAç

33- Resmi belgeler iiaerinde tahrifat yapmak, sahte belge
diDerıIemek

IHRAÇ

34- İşe gelrneyen işçinin yerine imza atmak, kartını
bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi göstermek

3G iunı,ç

35- lşgtinü bittikten sonra izinsiz olarak işyerine girmek irrran 1G. 2G. 3G. iHRAç
36- 30 giln içinde 3 defadan fazla l0 dakikay aşan yanm
saate kadar olan gecikmelet

1G 2G 3G. iınaç
IHRAÇ

- Ekli ceza cetvelinde yer almayaır disiplin suçlan için; 4857 saylı İş Kanununun 25lII maddesindeki
hiikiiırnler uygulanır. Aynca ceza cetveli ve İş Kanununda hiikiim bulıınmayan hallerde disiplin kurulıJ, fiilin
niteliğine göre ceWeldeki müeyyidelerden birine kryasen değerlendftme yapar ve buna göre karar }lr.

30- İş akdi yapıldığı srada bu akdin esash noktalanndan
birine müteallik vasıflar veya şartlar kendisinde

unmadığı halde haiz olduğunu ileri sürmek veyahut
hakikate uygun olmayan bilgi vermek ve beyanda
bulunmak sureti ile işçinin işveteni veya işveren vekilini
arultması

7- Rüşvet almak, ri§vet vermek veya bunlara teşebbüs
etmek

4l^

l4

1/&


