
TÜM YEREL YÖNETİM ÇALrŞAIYLARI
SENDİKASI

(TÜM_YEREL-SEN)

irr

sARAy BELEDivEsi
ARASINDA YAPILAI{ TOPLU İŞ SÖZLPŞiUESİ

l,ününı,ür
0| l04l 20|9 -3lll2l 2 0 2 0



BEşiNci nöı,üıvı
ıreı-i HAKLAIı

LIADDE 23-sosyAl DENG I] 
.razırixarı

2)5393 saYılı BeleciiYe Kıuıtınu'nuır 4-9'unçu nıaddesi kapsamıncla .l.anı 
ZamanlıSözle Şıneli oIarak çalışan persoııellere % l00 sosyaI denge tazmiırarı ödenir.S)ÇalıŞaılara Ylllık iziıılcrilıcle 657 sayılı clevlet nrcırrurları kaırunrına göre en az iki enfazla ıJört gün -v-«ıl izni veri]mesi hususuncia çalışına yapılacak ve bu konutla gcne,ge

çıkarılacaktır.

]\'IADDE 21- SöZLEşMEDD DEĞişiKti« vry.ı DK Dü,ENLBI}IE

Bu sözleşııledç: clc'ğişiklik veya stizleşn,ıeye ilave edilecek ek ııradcleler. seırciika ileişveren arasıııda akdedileçek .'Ek SözIeşıne.' ile yapılır.

I!1ADDE 25- YÜRÜRLt]K VE tiÜRE
ı) I}u ToPlu iŞ SözleŞnıesi,01.04.20l9 tarihinde başIar. 3|,12.2020tarihinde sırnaerer.

b) Ycni Sözlı-'Şnıe görtişıneleriıre eski sözleşıııenin bitiııı tarihincleıi j0 gtin öncebaşlaıııı..

c) yeni sözleşme imzalanıncaya kaclm, eski sözleşnıe htikiiınleri geçerliclir.

l\tADDE 26- SÖZLEŞMENİN KABULÜ
Bu toplu sözleşıııc ]6 nıacldcden.ibaret olııp Saray.Bclcdiiıe Meclisinin 07l01l20l9 tarjlııe 63 sa"vılı 1,etki kararıııir istinadtıı hazırlJnnıış ı,e larai.lirca imzalannrıştır.

|)0ll04i20l9 tarihindeıı itibaren iş bu 'l.«ıplu

a_vl* tavan tutarı en 1iiksek Devleı Memuru
oranında sosyal dengc tazıniıratı öderıir.

Iş Sözleşmesi kapsanıındaki çalışaıılara;
aylığının ( ek gösterge ddhil) 9/o l00 ü
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ciııiş
IIIADDE- ı İş nu TOPLtj iş sÖzı-nşılrsİxiN ltt]KUKSAı »ayaxaĞı
Kanru enrekÇilerinin scndikal hakları heıneır hemeıı bütün evrensel iıısan hakları ve özgürlükleri
ile ilgili belgelerde Yer almaktactır. Teınel insaıı hak]arı içerisinde yer alaıısendikal hakiar: özgiir
biçinıde örgütleırnıe, ıoplıı sözleşııle vapnla ve gt.ev iiakkını kapsanraktadır"

Bu lıaklar iÇerisinde kamu ÇalıŞaııları da dtüil oln,ıak üzere büttiıı çalışaırların topliı sözleşme
YaPnlahakliı. Ulııs]ar aı'ası ÇallŞılıa Örgütü'ntin (ILO) 8 temel sözleşıı,ıe arasınıla sayclıgı 98 sayılı
Sözleşnıesincle yeı, alniııktııdır,

'l'eŞkilatlaııma ve Kollektit' ]vli.izakere Hakkı Prensipleıiıiiır Uygulanınasına Mtiteallik 98
No'lu ILO SözleŞnresinin 0tt.08,1951 günli,i 5B34 sa,vılı yasayla onaylaırması uygun bı_ılıırurruş r,e
l4.08.1951 taı'ihli Resırıi Gazetede yııyıııılaııarak yiirürlüğe girıniştiı. us sayİıİ Sözleşmenin 4.
maddesi toPlu Pazarlık hakkını di.izerılemektedir. Bıı sözleşıne Lıyarınça tünr çalışanların toplu
sözleşınc lıakkı vardır.

Aıravasa'ırııı 90,madclesiıriır son İrkrası, "Usulüı-ıe göre yürtirlüğe koııulmı.ış milletleraı.ası
antlaŞııralar kanuıı lrükıntindedir, bunlar hakkıncla Anayasa,ya aykırılığı iddiası ile Anayasıi
N4ahkenıesine başvuru lııınaz. " h |i kı.ıı ıin ti içermekted ir,

Al'rica AnaYasaııın bazı maddelerlni «teğiştiı,en 5170 sayılı yasa 22.05,2004 tal"ih ve 25469
sayllı Resnıi Gazetede vayıırrlaııarak 1,üriirlüğe giı,ıııiştir. Buna göre Aırayasaırın 90. nıaddesiırin
soır flkrasına "L]sul[ine göre vtirüilıiğe koırulnruş teınel lrak ve özgtirlüklere ilişkin ıııil]ctieraı.ası
antlaŞnıalalla kaı'ıuırlaı'ıı-ı a!'nı konuda fhrkh lıtlkıimier içernc.si ııedeniyle çııkabilecek
uYuŞırrazlıklarda milletleraraSı aıltlaşrna lıükünıleri esas alınır," hükmü eklennıiştiİ.

AnaYasanın g0, ıııaddcsiı-ıe ekleırerı fıkra, -vonıma gerek bıraknıaksızln, va5a ile ı_ıluslar arası
alltlaŞmarun ÇeliŞmesi duu'unıuııda. iıırtiaşınaırın esas alınacağı r,c öncelikle ııy.gulanacağı,
dcğiŞikliğin cie konuYla ilgili "tcreddiit]erin giclerilınesi amacıyla" yapıldığı belirtilmekİeılir.

AnaYıısa'ııın anılan iıtikırti gereğiııce "sendikal hak ve özgürlı.ikler" insaır haklarıırdanciır. Btı
itibarla. AıraYasa'nııı 90. nraddesine uygun olaıak orrrrurok, yürtirlüğe koııulalı mi]letlerarası
sözleŞnrc'lc'r iÇerisindel insan Hakları /\\,rupa Sözleşnresi (l 1 .ııraclile), ı<iş;sel ve Siyasal Haklar
SözleŞmcsi, Ekonoı-ııik. Scısyal ve Kiilıürel Haklar Uluslararıısı Sözlcşnıesi, lJluslararası çalışma
Cjfgİitİjnün 87 saY'-ılı Senttilvı Özgıirtıiğü ı,e ,5'ent!ik(J Htıkkınııı Kcırıınnıusı Sözleşıncsiıle 98 sııyılı
Orgüllcnnıe Hcıkkı vı: 7'rı7ılu Pazaı,lık.\'ö:leş,me.sl(4. nıacicle) yer almakta olup, ttim bu ulrıslararası
anlaŞııralar teıı-ıeI insan hakları srİz-leşneleriırcleıı olııp, ayilca bıı sözleşmeleri ıılıısal hukuka katan
tizcl ı,asal olmadaır dirckt uygutaııabileceği Anayasa'nın 90. maılclesi gereğidir,

AYrıca AnaYasa'ılııı l l, maclclesirıcle "Anayasa hi.ikiimleriniıı. yasaına, yürtitme ve yatg,
organlaı:ını, idarc ınakamlarını ve diğer kııruluş r,e kişileri bağlaciığı hiikniü karşısıncla;
ı\ıraYasaırııı bağlal'ıcılığıı'ıın Yalnizca ]iasanıa. yürlitıırc ve yargt orgaırlauyla sınırlı olmadığını
çok açık biçimde olıaya koymıılrtaclır.

aitıı,ı İkinci Dıiresi3450J/97 nolıı closyada işlem göreıi davada 21.11.2006 tarihlikırıırı ilo;",.. Ulusal Mahkeırıeler, başvuranlarııı bağlı cılcluğu sendikaııın tüzel kişiliğini
taılımaYı rı,:ddgllitrl"rrnden ve sendika tarafıııdan işverenle inızalanaıı ,I'oplrı iş Sözleşmesinin
geÇersiz oiarak değerlcndiı'i]ırresindeıı dolayı ı\iHS'nin 1 l . ııiaddesinin ihlal edildiği
geı'ekcesi-vle SaVLınıııtlcı Devletiır tazıı,ıinirt öcleırrcsine karaı- ı,crnıiştiı-. Ilu karara Hük,i]mctin
itirazl tizeriııe dosYa Btil'ük Dairevc inlikal etıniştir. Avrupa İnsaı.ı l..lıkları §{ahkemesi Büyük
Dairc Kararı l2 Kasım 2008 tarihiırde ov birliği ile alclığı,47 Avrııpa Konseyi üye devletiııi
bağlaYaıı. liaııı-ı ÇalıŞanlarının toplu sözlejme lrakkı lıakıııııırdan içıihat niteligiııılcki bir kaıaı.
alııılŞtır. Btii"tik daireniır "l)cınir-lJal,kara/rıirkiye" davasında ,.oybirtiği,, ilç ver<tiği karar ile;



ve özgürlüklerie ilgili başhca sözleşnrelere ve eki kurallara
bıılı-ınıııuş. bununla cla yetinıueyerek denetim orgarılar kararlarıııclan
tır. Buırlar: Birieşnıiş lv4ilietlerin onaylaclığımız '.ikiz s , II O'nun 87.98 r,e 1_51 sa.vılı sözleşnrsleri. Avrupa Konscviniıı avrJpa Sosı,a] Şartı r,e Avrupa Birliğinin-['cıı-ıel 

I-1ak]aı' Şarıı ilc ILo Llzıııaıılar KoıııisyOnLı \:c Sos,val Haklar Aı,rııtrıa Koıııitesiniırkararlarıdıı" AYrıca. koııııı görevlilcıinin seırclikal l-ıakları koııusuncja Avrupiı Konseyine iiy,eder.,letlerdek i ul unrl u geli şırreleri d e anım satnrı ştır.
Türkiye'ııin de tarafı olciuğı.ı Avrupa İnsan Ilakları Sözleşnıesiıii .._yiış6_yxn bir btıige'. olarakgören tsüYüli Daire özetle bu davada; scnıtika hakkının ku|lanılıunsının tngellennıesi (TümkiŞi manıası) ve imzatadığı toptu iş sözleşmesİnin geriye etkilisııYıl maddenin ihlal etlildİği ,oru"uru varmıştır. Büyük Dııircakkı o'niıı ll" maddesincle sendikalar için öngöriilen senclikallma oğıısında bulunan unsurlardan birisi olJuğunu özolliklcvurgulamık suretiYle hükümetin ;sendikamıza 20.500 euro tazminat öı,leııesine kararvermiştir.

Kamu ÇalıŞaırlarınırr 'l'oPlu Sözleşnıe hakkıııa ilişkin Ttirkiye'nin taraf olcluğıı yukaucla anılanuIuŞlaraıası sözleŞme ı,'e belgcler ile buırlııra ilişkin u]usal ve uluıslararası yargü kararlarıırın
l'anıı-ıclı n,a9,2arc ıarilıli halko.1"larııasınırı T.ag.2tJI0 tarih 27708 sııyılı l{esmi gazetede
YaYınlaı'ıalr siınuÇlarııılı g(ire kat,ıul çciileıı Aıiayasa cteğişiklik paketil4e Anolrıroorn 53.6 ... -l\,lcmurlar ye ctiğer ka , totrrlu söz|ejme yrp* lıııltkınafıkrası cklcırmcsi ne«leniyle eriııin Toplu sorı.şnr. yapnrııtarıl olduğu iddiır edilen ıııcyzuat

Yukaı'ıda heliııilen Aı].ivasaıııır 90lıruı ve 53tincii madcleleri çerçcvesiıitlc 04.ü4,20]] tarihli6289 saYılı 1'ıısa ile 4688 sa.vlh yasacla ıİa cleğişiklik gerçekleştirilmiştir. zlr|ı .,Kıııırr görevlilcriscndikalırı ve toplu s|izleŞrne kanulıu" olarık cleğiştirilen 4688 sayı|ı yasaİrm ,,L,Inhılli
Idarclerde Sözleşme irnzalanınası'' başlıklı 32, Ma<lde.şinc]e belerliyeler ve il özelidarelerinde ÇaİıŞan lıııınu görevlilerini temsilen ilgili nıahatli idarc kuruıııunıla en İ.azlırü;'eYe sahiP Şundika ile kurum ınıiri ırasınria siiz|eşıııe yapılarak söz. konusu kururndakikaınu görevlİlerine ckŞtra elıonıınıik ve sos,val hakİar verİıeui|eceği belirtilmektc<İir.

iıgııi nu vasae|eğiŞikliğiyle ülkcıııiz bclediyelerin kuruınlarıncla 4688 sayılı yasanın 3.jVladdesi 'oa" fıkrasıııtİı tanırnı YaPıtan kamu görevlilerinc ekstra ekonoınik ve sosyır| haklarverilnıesinc Y(inelik, Yetkili Sendika ile toplu söz|eşme inızalayabitnıeleri yısıl olarak ılagüvenceye alınmış ve gcçıııişte her hangi bir yasıl da_ı,anak olınadığı itıtliaslyla belediyelerde
YaPılııııŞ tıları toPlu sözleŞrnelere 1'önelik gerçekleştirilcn idari ve ııdli soruşturmalnr geçersizkılınmıştır.

h 
orak Y'ukı-ırda be]irtileıı Anayastr'ııııı 90. }ş,Iaclclesi u,-arıııca iç

, 
olarak u.Yguİaırınası gerekeır Türkiye'niır taraf olougu anılan

asa'Dın 53. nıaddesi ,e 4688 sayıh Kanıu cöreı,lileri SendikalanVe ToPlu SözleŞnre Kanıınuna da-ı'alı cılarak gerçekleştirilen; İaraf]ar arasıııclaki eşit ve özgürpaz,alhk sonııcundaki anl aşma ncti cesi n cle i ırı zılan m ı ştı r.



ginixci uöı-ünç
TAl{!{,FLAll, AMAç, KApsAM vB yününı,üx

MADDE 2-TARAFLAR

SaraY l3elediYesi ile bağlı kurulıışları ve açılacak yeni birinıler için bağıtlanaır bı"ı toplu iş
sözicşınesi ııiır tarafl arı;

Çalışanlar adııra: Ttiııı Yerel Yönctim Çahşaııları Sendikası ('l'ÜM-YEREL-SEN)
İşvcreıı A ıiıııa,Sara y t} eletlil,e B a şkaırlı ğı' dır.

MADDE 3- TANIMLAR

Bu1'oplu İş Sözleşınesinde:

Tiln-Yerel Yönetiın Çalışanları Sendikası (TÜM-YEREI-SEN),'.SEhiDİKA.',
ı) Saıra1 Belcdi_ıcsi. İŞVnnEX.
b) IŞyerinin tamamım işvereır adına sçvk ve idareye yetkilikişi, "İŞVEREN TEMSILCİSİ,,.
c; rÜıvı-vnREL-SEN'e bağiı ilgili Şube Başkanlığı, ,,ŞIJBE'..

d) Bu toplu iş sözlcşıııesi. "SÖZLEŞIvIE'',
e) Sarav Beledivesİ'nde 657 sayılı Devlet Menıurları Kanunu'nuıı 4'üııcii nrat-tdesinin A

tıencli kaPsanııncla Çalışanlar i|c 5393 sayılı t}eledi_ve Kaıruıru'ııun 49,ııncu ırraddesi kapsaırıııııla
'l aırı Zaıı-ıan[ı Sözleşnıeli olarak çalışaıı peı.scıı.ıeller. .'ÇALlŞAN'. 

.

f) SaraYBcledirvcsi'ncbağll kuruıluşlıuı ve açılacak yeni birimler ınevcut bulı.ııran ı,e sözleşıne
dönenrİırde krırulacıık olaır btiti.in İşyerleriy,le, bu işyerlerinin bağlantı r,e eklentileri, .,İşyERİ,,

ola:,ak tanımlannrıştır.

h,1,4.DD[] & sÖZt.EŞNİENİN AMACI

Bu Tcıpliı İş Sözleşnıesinin amacı.

a)SözleŞmesinin vapılması, mıılıtevası ve soıtra erırresi ile ilgili hususları dtlzenlemek,
b)Kıuşılıklı il,i nİyet ve giivenle İş barışını sağlanıak.
c)Taraflar arasında doğabilecek ihtilafları ı,ızlaştırıcı yoltarla çözı,imleınek,
ç)Işveıeniıı ve çalışan ların hak vç, rnerıfiıatlerini cl en geleıneh,

cl)ÇaliŞanlarln ekononıik, sos,r,al ve külti,irel düzeylerini 1,,tihseltıııek. ııırıral ı,e ııcıtivasyr.ınu
aıltırarak daha verimli çalışmasıııı sağlamak, bilgi ve bscerisini geliştirmck. aynı işi yırpanlar
arasında dengel'i sağlaıııak. Çialışanların ekonoırrik, clenrokralik. hukuksal. scısyal lrak ve
çıkarları nı kt-ı ru,vrıp gel i ştiı:niekti r,

e)Sendika örgütltilültleri sayesinde çıılışaırların iş giivencesi riski cılı.ıraclan gelc1ıek kaygısı
olınirdıın giiı'erıle taraflaı,arasıırdaki aıılaşınazlıkları karşılıklı diyalog ycıluyla çözıırek.
1).lŞl"eı'lerinin delrrcıkratik bir çalışnıa ortaılrııra kııvrışması için gerekli çalışnıaları yapmak.

MADDE 5- SÖZI.EŞMI,NİN KAPSAMI vE YARARLANkIA KOŞULLARI
KAPSAM

IŞbu SözleŞııe SaraY'i3eledi,vesi ve I3ağlı Kuruluşlarıncla görev yapan çalışaırları kapsar.



A) YARARLANMA
a) Bıı sözleşnre hükünıleriııden Saray Bclecliyesi'nde "ÇALIŞANLAR" yararlanır.

b)Bu Sözleşı-ııeııin imzalaırıırasınclan sonra işe gireırler ile atıuianlar işverene yazılı olarak
başvurnraları halindç görtır,e başladıkları tarihten itibaren sosyal denge tazminatınclan
yararlaırırlar.Sözleşmenin inızalaı,idığı tffihte çaIışanlardan yazılı talepte bulı.ınırra şaülı aranmaz.
c) Iş bu Sözleşıırenin ),üriirlük siiresi içinde işveren. sendikasız çalışan 657 sayılı yasaırın 4-A
ınaddesine göre istihdarrı edilen persoırclin iicretlerine sözleşı,ııede öngörülen zanılarclaıı ayrı ve

ftırklı zam .vapamaz. vtlpması dııruırrı-ında bu zaıııdaır blitün sendikalı çalışantar da ek o}arak

a1.rıca vararlaırırlar.

d) ll'oplu Sözlçışnıeniıı imzalandığı tarihte ve 1.,iirürlükte olc|uğu 0l104/2019-3Ill2l2()2t)
dönemleri içerisincle heı'lızıngi biı, sendikaya üye ıılına şaı,tlaıını taşıdığı halde üye olmayan kamıı

ÇallŞaıılarının s<izleşmedeıı yaraılanması; sözleşnenin taratl olaıı sendikaya mtlmü tabiıil
ayhğıııın 0zI 'si oranıırda dayanışıria aidatı ödemeleri koşuluna bağlıdır.
e) Yasal olarak sendika ü.vesi olanrayaıılarıır sözleşıneden yarzula.ırmas|l mernur taban a,vlığının
0/o l' si ora nıırda cl ayanışn-ı a aidatı ijdeıııeleri ko şul una bağlıdır.

fl İŞ bıı sözleşnıeye taraf olan senclikıı üyeleri ile diğer senclikalara tiye olanlar üye olduklau
seirdikalara Taban aylığııun 9/ol oı,anında aidat ödenıeleri koşıılrına bağlııJır.
g) Doğuııı öncesi \,"ğ sonrast yasal doğun iznini htıilurtuı (Ücretsiz izin hariç) çahşaırlar bu
sözleşırıeden vararlanma_vıı devaıı cder.

C) YARAIILANNlA[tA:
a) 657 SıY,'ılı dcvlct ıneıııtırları kiıııununa göre giirevdcn uzaklaştırılzınlar açıkta kiı]dıkları srirece
bıı sözleşıı-ıetleki mali lıahlardan yararlaırdırılnraz, Ancak ırıırhkenre kararı iie gtjreve ıliiırmcleri
haliırde geril,e dönük 1üııı hakları kcndisine ödenir.

b)Ücretsiz iziıı alan]ar ıızak kalclıkları sürece bu sözleşmec]eki mali haklariJaıı yararlanclırılınaz
c) GeÇici görevlendirnle ilc lıaşka kurumda çalışan persoııel görevlcndirnre süresince
görevlendirildiei Yerde sözleşmeye bağlı herlraııgi bir aci altıııda ilave öcJeıne alıvorsa
bıısözleşıırecleki nıali l,ıakl;rrciıın yaı.arlandırılırraz.

d) Ç'alışanııı ailc içi şiddet ııyguladığı durunrlarda; belecliye sos.val hizmet uzmantnın yapacağı
değcrlendirmc Sonucu şiddet ııygııladığı tespit edilirse, lıu sözleşmedeki mali haklar nıağdur olaır
eşe ödenir.

N,{ADDE 6-UYG L|LA}IA E§ASLARI :

a) 'l'oPL[: iŞ sÖzı,ııŞl\,1lıSiNİN iüÜ'rÜNı,tlĞÜ: I]u Söz.leşme gerek maddelerin açık
aıılaıuları ı'c gerekse dc değindiği büti.in hususlarcla geçerlidir, Böltim vc madde başlıkları
maddeleriıı anlaırrıırı taırranrlar.

b) Y]ORUlVl: Btı SözleŞıırğ amacı dışıırda yortımlanaınaz, tara{lar yoruııla gerekli gilrdiikleri
naddelÇrl öncelikle aralarında görtişerek oıtak bir çciztim yolu hulıııaya çalışırlar. çalışaırlar ve
ö zgtirlültl eı,deıl yana 

)i ortın,ı esns ırl ıırı r.

c) TOP[,1-j İŞ sÖzı,ııŞııEsİNİN YÜntı'rÜıN{ESİ: |]u Sözleşnıerıin yi.irüttilınesi
iŞr'eren ve scndikayla birliltte sağlanır, Senclika, Geırel Merkez yönetinr Kı.ırulu, şube },önetiiir
Ktıı-ı-ılı.ı, İŞYeri Sendika Temsilcileri taratındaır temsil edilir. işveren, kendisi ya cla işveren vekili
tarafindan te ıns il,'öüİlir,



d) UYUŞMAZLIKLAIUN Cİlıgıtİ1,NıESi: Taraflar uyuşmazlıkları aralarında görüşerek
ÇözmeYe Çaba gösterirler. Bu amaçta yapılacak toplırntı çag.,rına karşı taraf rıyınak zorundaıjır.Çağrıda lıulııııaır taraf, görüŞülırıcsiııi istertiği konuları ve toplantının tarilıini en az beş güıröırceden karŞl tarafa bi|tjirir, 'lbplantıda, taraflar arasında u|rş., sağlaıramazsa, işveren ,esendika uyuşmazlık kontılarını görüşnıek üzerç oır gtin içinde yeniden bir araya gelir,Bu görüşmelerden sonuç alıııamadığı takdircle tarafların hukuki _yollarıı başvunııa lıaklarısaklıdır.

tiçüxcü ııöı,üıvı,I.4.IIAIiLAItIN 
HA K VE YÜKÜMLÜrÜ«ı-nııi

MADDu 7- İŞVERENİN HAK vE YtjKÜi\tı,tlı-tırrtnİ

a) IŞveren' iŞYerinde 6,33J saYılı İŞ Sağlığı ve Gtiveııliği Kanıınu kapsaııııırclır çalışanların sağlığıaçısında.ıı gereken lıer türlü önlemi alırıakla yükümlüdüı,.
b) iŞveren, ÇallŞanlarılı tün] lrakltırını zamanıııda ve ıroksansız olarak yerine getiımekle

1.,üktinılüdür.

c) İŞr'eren, seııdikal ÇalıŞıııalar konusunda çahşanlara ve sen<likaya, sendikayı temsil yetkisinesahiP kiŞilere her ıürlü kolaYlığı sağlar. Seııdika temsilcileı,i, kendi görev alanlarııia girenkonuları göriişmek tizere, işveı'en veya vekillerinden to laııtı talebin<le buluııabilirler.olağanilstü bir sebep olınadıkça. yazılı olarak başr,urdukları taı.ihlen itibaren çn kısa zanranclatalep yerine getirilir,
d) Çalışanların görevlerini yaparken özcl ve tiizel i.içünctl kişilere zaıa, ,trneleri halinclealeYhlerine aÇılacak Çia'alarda işvereır mevzlıat kapsamında hukuki destegi sağlar.e) Sendikal ÇalıŞı-ııaların sağlıklı ı'e kcıordineli olarak yürütiilnıu.si için tefı.iş ı,dilmiş biı. odasendikaYa tahsis edilir. Sendikal çalışmalar içiıı nulıtelif yerlcre ilan panoları ktınıılacali.ır.

MADDE 8_ SENDiKANIN vtjxÜruı,Üı,Üxıuırİ

o,,r." ""oika' 
üYelerinin SözleŞıneYe u,Vmayan clavranışlarını berunısemez ve gerekli önlemleri

,.ı,İ| 
Sendika, ÇalıŞnra barıŞınl korur. çıkacak anlaşmazlıkları görüşnıeler 1..oluyla çözıneye

c) Sendika, bu Sözleşıne kapsamında olan
ıemsilci]eriıri seçer ve işvereıre bildirir.

işl,crlerinde kendi tüzilğii ıioğrultusuııda işyeri

d) Sendika, kendilerine ait ilan Panosun«la scndika ve sendika şubelerince ilan edilecek yazı,afİş vb, mater_\.a] lerdeıı sorı_ıın] ı.ıdur,

e) Seııdika, ı,il'eleriniıı sosl'al. kültürel ve benzeri ihti;*aç ve ıaleplerinin karşılanmasınayönelik orgaııiza*syon ve çalışnralarcia işverene yardııncı olur.

OÖİİOÜNCÜ UÖİ-Üİİİ
Topl-u İş sÖzı-nşMEsi KoNusuNı iı-işxix Hü«üıvırıın

MADDE 9- BAŞvt RIJLARIN YANITLANMASI

Sendika, Şube veYa iŞYeri tc'msilcileriııin lıerhangi bir konuda işvereıı veya işverentenrsilcisine Yazılı olal'ak baŞr'urıııaları hqıliucle._ şvereır yeya işveren tenısilcisi vazılı başvuruya



en geç oıı beş güıı içerisiııde -vazılı vanıt ,erınekle yiiktinılüclür.
İŞvcreır veYa iŞr'ereır temsİlcisİııin herhangi bir konuda sendika şube veva teıısi]cilerine vazılı

olarak baŞvurınası halinde sendika şube veya teınsilcilere başvuruya on beş gün içerisinde yazılı
yanıt vcrınekle yükümltidür.

illADDIı 10- SosYAL ETKiNLi«ı,eRıı DESTDK VERİLMIiSi
lŞveren sendika ,vönetici vc işl,eri teırrsilgilerinin talepleri doğrultusuııda yapılacak eğitim.
seııriner vb. ÇalıŞmalarda salon tahsisi. ulaşım, araç ve gereçlerin krıllanımında her tüı.lti kolaylığı
sağlar,

MADDE ll- SENDiKA TEMSiLCİLiK ODASI VE İLAN TAI{TASI TAHsisİ
l. Sendikal ÇalıŞırıaların sağlıklı ı,e koordineli olarak _vürütülnıesi için teti.iş edilıniş bir o6a

seııd ikava talısis ecli lir
2.IŞvcreır. iŞYerlnde ÇalıŞanların kolayca görcbilecekleri elverişli bir ,verde scnclikanın ilan ve
duYurularln asılmasıııa özgü ilan muhtelif yerlere ilan panoları konulacakir. Sendikanın talebi
hal inde kurumuır drıy urtı araçlarınilaır lhl,dal andırır.,

MADDE l2 ÇALIŞANLARLA iı,ciri GENELGE YE YAYINLAI(
IŞr'ereıı- bu toPlu sözleŞne vc çalışanları ilgilen«Jiren iç genelge bilciirilerini elektronik

ortamda sendikaya bildirilir.

MADDE l3_ ÇALIŞANLARIN ı.İsrgsixİN VEI{iLMESİ

IŞveren, ÇalıŞanlarıır tiyeIik aiclııtı kesiııti listçsiıii 4688 Say,ılı yasa hüki.inıleriııe g()re
sendikal,a zırııı anında r c düzen Ii olarak ı crnıek le ytiküıııl ticJ tır.

I\{ADDE 11, SENDiKA YÖıınTici vE TEMsiLCiLERiNiN işvnııi SEND1KAL
Çı\LlŞMALARI

a)sendika ve ilgili şııbe .vöneıicileri ve işyeri tenısilcileri. işyerinıJe sençiikal çalışmatartla
bulunur. işı,ereır ve temsilcileri ile görüişıııeler vapar.
b)Sendikanıı] Ya da ilgili Şııbenin yöıretinıinde .ver alan çalışaı ve temsilciler, amirine bilgi
vermek koŞulu ile ııYgun sürelerle senclikaI faaliyetler içiıı işyerinden ayrılabilirler.
c)Sendika, Yöıietioi ve temsilcileri, işveren veya vekiline öırceclen haber vermek ve işi
aksatnlamak kaYdıY'la, iŞ saatleri iÇinde ve dışında üyelerle görüşebilir veva toplaı-ıtı yapabi|ir. Bıı
toplantılar işvereırin göstereceği ve amaca uygun bir ıııekAnda vapı|ır.
Ç) Scndikaııııı Genel kurı.ılları ile Başkanlar Kurulu toplantılarına Seuay Betecli1..esi tarafiııdan
otobüsyada rcsııri <ıto iıırkaıılar dahilintle ulaşıın içiıı tahsis e<lilecekıir.

IVIADDE 15, SBNDİKA VE ŞIJI}E yönoriciltRi iLE sENDiKA TEMsiLc]iLERi vE
YETKİLİ LERİN GÜVENCBSi

IŞYerindc ÇalıŞan sendika ve ilgili Şubcnin vönetinr, deıretinı ve ıJigcr zorrınlu kurullarıncla
görev alanlaı'la, sendika iŞYeri ıemsilcileri sen<lika| faaliyetleri nedeniyle cez:ılandırılamaz, işi ve
iŞYerleri kendi rızası olnıaclan değiştirilenıe7, iş,verj, 4688, sayılı Kanıın ve sair nıevzuatta
öngörülen seırdikal hak l'e lıüıri.vetlsrin kı,ıllanjlrnasında ıızami lııittat ve özeni göstp?ir.



MADDE l 6-SENDİKA üynınııiNiıı uaxı-aırı
Bu söz!eŞnre stircsi iÇerisincİe sendika i.ivesi olnıa.v,aıılara sözleşıne hüküınleri dışında

Yasalarla gctirilcn haklardan t'arklı ırlarali ınali kazanç sağlayan bir uygulanıa ,vapılması halintle
bu işlem Seııdika i.iyeleı.iıre dc uygulaııır.

MADDE ı7_ÜYDLiK AİDATI
İŞvercnce, sözleŞme hüktinıleı'inden yararlanan sendika üyelerinin taban aylıklarından % 1

oranıırda üYelik aidatı, Yasa gereği üye olaıırayanlardan taban aylıklanndan giı l, hiçbir sendikaya
iiye olamayan,lardırn taban aylıklarıırilaıı % 1kesilerek senıJika hesabııra vatırılıı.

MAD D t_i l 8-SEı- Di KAl. iZİNL[tt
Sendika tcıırsilci ve görevlileriııe kongre, konferans" seıniner, yönetim. clenetinı. denetinr.

geııel kunıl ve genel meclis gibi toPlantılara katıImaları içiır, sendjkanın ve_\,a şubesiı.ıin yazıIı
talebi üzerine, yılda t<ıplam 20 işgünü geçmemek üzere ücretli izin verilir, l]u izinler her bir tiye
iÇin olma,vıP, tüm iiYeler iÇinclir. Böylesi clurumlar için veriJecek izinler vasalarc]aır kal,naklaııan
izin[ere malrsııp ı,dilenıez ve -vasalarc]an kavıraklırnaıı hakları sak|ıdır.

uöıtuüxcü göLürvl
SOSYAL IiAKLAR

lvıAD DD l 9- so SYAL. Ç]ALIŞMAL ARDAN YARARLANM A
a) SaraY beledi-vesi Ve bağlı birimlerine aiı sosyal tesisleı,deıı çahşaıılat %30 inclirimlifaydalanacaklartlır
b) SaraY tseledi-vesi ve bağlı kurı.ıluşlarına ait tiim eğitinı ve saırat merkezlcri ilc sağlık hiznıeti

vcreıı biriınlerinden ÇalıŞan eş r,e çocııkları ikaınetgah şa_ılı aranmaksızın yareırlaırır.
c) SaraY Be|edi,v'esi ve bağh kı"ırulıışlarıııa ait spor merkezlerinin hizınetlerinden çalışaIı ğş vc

çoouk l arı ikunıetgdh r§a.rt l aranl l )aksı z ın ücı.c,tsiz ,,a larl anı r.

d) Saı'aY BclediYesi vc bağlı kuruluşları ktiltür nıerkezinde gerçeklcştiı-ilen efkinlik]erdeır
(Tiy"atro, Konser vs.) çalışanl ar oio50 inclirimli yararlaııır.

e) i ve bağlı kuru kendi varlıkları üzerincle kurı.ılu olupözel kurumlarc iit,spor. kültür ve benzeri tesislerdeıı
e çocukları i.icret

l) tı,ıru]acak kunıl ( Ka.nıp. Ettlt, Spor,Kültür) işveren vesendikaırın eŞit saYıda temsilcisi bulunrluırılur. Konıisyonıa.,n çaı,şnıa biçinri _yasa veyönetmelikler ile tarafların belirley.,eceği oıtak kartrrlara göre oluşturulur,
g) sendika taralrn<laıi saray l}elediyesi ve bağh kuruluşları arasında hentbol, basketbol tııtbolbasketbol vs, gibi etkinlikler düzenlenmesi taraflarca kararlaştırılarak yapılabi]ir. Buna aitorgaııizasytııı giderleri Sara1.. belecliyesince karşılaııır.
h) 'l'rıPlu konııt alaırı lemiııi: sendika ül,eleriniır kurmuş veya kuraciık cılduğtı kooperatitbiııkönlalı ııislıctiırde ra-yiÇ becleli tizeriı,ıde l0 yll süreli arsa tcıltin edilnıesi, belediyenin kendiiırık6nı 1'cık ise diğcr belecliy,-elerrleıı teıııin eclilıııesi yöntiıııJeki ça[ışııray.a işvereır iıırk^nları

ölçtistinde yardıırrcı i-ıl ur,



20-ULAŞlM
a) IŞvercır, ırresai saatleri dışıııda göteve çağırdığı personele araç tahsis etmek zonındadır.
b) 25i08i20l7tarihi ve 30l65 sa.vılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin geneline

ve hiznret kollarına yönelik ınali ve sosy,al liaklara ilişkin 20l9 ve 2020 yıllarını kapsayan 4.

Dönem Toplu Sözleşırre 4. Böltim (yerel Yönetim Hizıriet kokuıia ilişkin Ttıplu Sözleşnıc)
l2.Maddesiıre istinaden Saray ve bağlı kuruluşları çalışanları servis araçlarıırtlan yararlanırıa
inrkAnı olmayanlara aylık nesai işgünü sayısına göre giinlük 4 binişlik toplu taşıma araç
ücreti verilir.

2t_ DİĞDR HAKLAR :

a)8 Mart Dünya Katlın|ar Güııününde çalışan bayaırlzır idari izinli say.-ılacaklardır ve

kutlanıldığı hafta bcıl,uırca kadın çalışanların yapılan etkinliklere katılırıalau içiıı gerı.kli

kolaylık sağlanır.

b)3 Aralık Diiııya Engelliler güntinde Saray belediyesi ve bağlı birinılerindc- çalışan
engelliler idari izinli sayılacaktır. Engelli çocuğtı olanlara iziıı koırus1ında kolaylık

sağlanır

c)ÇııllŞaıılardaır, idari izinli vc görcvli izinli olıuıan gtinlerde maktıı nıesai r,e,vol yeıırek

kesintisi yapılııraz.

Ç) l MaYıs İŞÇi lJayramında Çalışanlara etkinliklere katılmak için ücretsiz eır az bir adet

cıtobüs talısis edilir. Aynı günün akşamında Sara5, Belecliyesi çalışanlarına sosyai

dayanışma aırraçlı yeıııek düzcnlenecektir.

d)Yılda iki defa.vı g.eçnremek üzere çalışanlara kültürel amaçlı !.urt içi geı,i

içiııiırıkaırlarotobüs ücrets i z o 1 arak tahsis etJi] ir.

e)SaraY" tıcıledi_vesi ve bağlı biriırıleriııde çalışaııların kendisi ve birinci derece

yakıırlarının cenazeleı,inde ticrctsiz ot<ıbiis imkinlar<lAhilindc talısis edileçektir.

f)I}tiYükŞehir belediYesi ve bağh birin'ıleriııde çahşanlarııı ken«li ve çocuklarının stinnet

ve evlilik düğLinlcriııilc ücrctsiz otiıbıis inikanlarcidhilincle tahsis cdilecekrir.

MADDE 22- SAĞI.IK ılizivınri
a) IŞveren. ÇalıŞanlara ilk kademe sağlık liizmeti verırrek üzere Kurıım Tabibi

bulundurabilir,

b) ÇalıŞanlara Saray Belediy-'esinin aıılaştığı hir sağlık kurı.ı|ıışı.ı tarafınclaır yılda bir
defal,a nrıÜsus ticretsİz checkup yaptırılır.

c) SaraY BelediYesiıice ııÇllaır kreş ve çocııkbakımevleriırclen çalışıınları ticretsiz
yararlan d ırı lacaktır.

d) Tedavisi Yull iÇindc vapılamaü,aıı çalışanlarıır yurt dışıır«la tc<lavisi gerekmesi
lraliııde tedavi giderleri ya"sal hüküıırler dAhilinde ilgili kunıluşlar tarafinclan
karşı lanırranıas ı lıal iırde i şr,eı.ence ka rşı laırı r.


