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MADDE 2s- SözLEşMEDE DnĞişirıix vTyA EK »üztııı:nıt

Bu Sözlcşmede değişiklik veya Sözleşmeye ilave edilecek ek maddeler, sendika iIe

işveren arasında akdedilecek "Ek Sözleşıne" ile yapılır.

MADDE 2c YÜR{IRLİft rrg sÜnB
a) Bu Toplu İş Södeşmesi,0l 0l 20lE tarihinde bşlar, 30 03 20l9 tarihinde sona

erer.

b) Yeni Sözleşme görüşmelerine eski sözleşmenin bitim tarihinden 30 gün önce

başlanır.

c) Yeni Sözleşme imzalanıncaya kadar, eski sözleşme h0himleri geçerlidir

MADDE 27- SÖZLEŞMENiN KABULÜ

_ Bu toplu sözleŞme 27 maddeden ibarel olup Muratlı 8elediye Meclisinın 09/04/2019
taıih ve 76 yetkl kararına istinaden hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır,

sendikı yettililcıi
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cintş
MADDf- l h Bu TOPLU İŞ sÖzı,rŞrvıpsİıvİN suxt Ksıı, »nYarıaĞı

kırnu emekçilerinin sendikal haklan hemen hemen bijnin ewensel insan hakları veözgurlükleri ile ilgili belgelerde yer alma!ıadır. Te ı- ı.l.""ı,"iı..ı içcrisinde ycr
ilffiffil,iaklar; 

özgür biçimde orgiitlenme-, ıııplu ,ı.ir,. y.pii ve ,rev hakkın:

Bu haklar içerisinıJe kamu çatlşanları dı dalil.-:lmak uzcre bütün çatışanlar(n ıop]usözlşıne yapma hakkı, Ulus|ar arası Çnlışma Örgıitü'nün (ILO) S ı.r.İ ,o.|.ş.c araşındasaydığı 98 sayılı .Söz-leşmesinde yer almaktadır

TŞkilatlanma ve Koltektif Müzakere Hakkı Prtnsiplcrinin tJygıılanma§ına ir{üıeallik 98No'lu ILO SözlEmesinin 08.08 l n ,şve 14.08.195 t ısfihli Resmi rl
Sözteşmenin 4. maddesi toplu pı " ılt

çalışanların loplu «izleşme hakh vırdır_ m

son fikasç '.Usulüne göre yıırürlüğe konutmuş mi|letlerarasır, bun]ar hak}ınü.Arnyısa'ya ayİ,rıl,gı İaOlası ile Anayasıükınünü içrmekt«Jir.

Aynca Arıayasanın bazı maddelerini değişıiren 5r70 sayılı yax,2?05.?004 tarih ve 25469sayılı Resmi Gazcterje 
..yayırnlanarak yururluge girmiştir. tluna g6re Anayasanın 9O,rnaddesinin son fık.rasına "usulüne göre yurürtöğJ klnr']lu. temel hak ve özgürluklere ilişkinmilletlerarası antlaŞrnalarlı kanunlann'ayn, k"onrda l,arklı hülaımlcı içeimesi nedeniyleÇüabilecek uyuşmazlıklarda m1lletlerarlı anllaşma hükumleri e..s alınır ,, hükmücklenmişıir

Anayasanın 90 maddeşhe eklenen fıkr4 yonıma gerek bırai.maks|zın, yass ile ulııslararasl antlaşmanın çelişrnesi durumunda, antlaşmanın esas alınacağı ve öncelikle uygılanacağı,değiŞikliğin de konuYla ilgili "tereddütlerin giderilmesi amacıy[a,:ya;,ld;;';;lini|.ehedir
Aııayasa'nın anılaı hukmu gereğince "sendikal hak ve ozgrirlükle/, insaıı haİlaıındırıdııBu itibulq fuıayasa'run 90 maddesine uygun olarai, onanarak, yüruılüğe konulanmillellerarası xızleşmeler içrisinde; İnsan Hakt'a7ı Avnıpa sözlşmesi (l l madde), kişisel veSiyısıl Haklar SÖleŞmesi, Ekonomik, Sosya| ve KüItürel Haklar ulusıaraia., so.ıeşmesi,Uluslararasl ÇalıŞma Örgutünün 87 sayılı ,ıerraıı- özgirıiiEti ı Sendıko H)M,uu, Kcr-*nas,Sözleynesi ile 98 sı.yılı Örgı,ılennİ Hakiı ve Toplu Pazar 

etalmakla o[up, tüm bu ulı.ıslaıı ası anlşmalu. lemel insan hayrıca bu sözleşme|eri utusal hukukı karan özet yasa| olrn P'
Anayasa'nın 90. maddesi gereğidir. --- /--' v'l'l 

ğl

Aynca Anayasa'nın I l.. macldesinde "Anayasa hükiimlcri'nın, yasama, yurutme Ve yar*lorgan,larını, idare ma,çaınlarını !. diğeü: ku;lu; ve kişileri u"ğird,ğ, lJiıü karşısınd1;

ff;Tl[,LTl'J,l.,]Jİ'ijH''l:,rT 
yu,",4 yııruıme ye yar,r organıanyıa sıııırıı oımadıgını

*rr, İ"'İ' 
ikİnci Daİresi ı4503lg7 nolu dosyada işlcrn gören davada 2ı.ı1.2006 tarihıi



" Ulusal Mahkemeler, başwranl
ıanırnayt reddeııikl erinde n ve send ika tarafı n
geçeniz olarak değerlendirilmesincteo dol
gerekçesİyle Savunnıacı Devletin taznıinat
İtirazı ijzerine dosya Büyılk Daireye intikal etmıştır.

Avrupn insın [Iıklırı Mahkcmşi Büyük Dairt Kırarı 12 Kasım 2008 ıarihinde7 Avrupa Konseyi üye devletini bağlayan, kamu çaIışanların|n toplu

[l',İrf ::[l1,1,eJl§,;ii:*, 
bir karaı al mıştır n,,y,k dui,.nin " Dem i r_

ere ve sözleşmelerdeki l
yeiinırıeyerek denetim organlarının yerle
Birlqmiş Milletlcrin onayladığımız''ikiz
sözlşmeleri, Avnıpa Konseyinin Avnıpa Sos
Şaııı ile ILO Uzınanla.r.Komisyonu ve Sosyal Haklar Avrupa Kortıiıesinin kaıartarıdırAyrlca, kamu görevlilerinin sendikal hakları konusunda Avrupa Kunseyin" üye clevletIerclckiolumlu gelişmeleri de anımsatmıştır.

'lurkiye'nin de tuıii olduğu Avrupa Ins
olarak gören Büyük Dıire özetle bu
engclleomesi ('Iüm Bel-§en'in tüzel kişil
sOzlşmesinin gcriye elkili o|arak geçen
§onucunı varmıştır. Büyük Daire toptusözl
scndikalır iÇin dng6rütcn scndikıl faatiyetlerc kıtılma hakkının doğasında bulunanunsurlgrdın birisi olduğunu özellikle vurgulıınık suretiyle nıküme'tin scnılikınııza20,500 curo tazminat 6demesine kırır vırnıişlir.

Kımu çalışanlarının Toplu Sözleşrne h
anılaı ulustararuı $zleşme ve belgelcr ilc
kararlarının yanırıda l2.09 20lO tarihli halkoyl
gazelede yayınlanan s<.ıııuçlarına göıe ka|ıul eıl
§3. mıddesinc * .., Mernurlır ve diğer kıın
sahiptirler." fıkrısı cklenmesi.ncdeniyle kımu görcvlilerinin Toplu sözleşme yıpma!ırıönünde cngd olduğu iddia edilcn rne uat aeglşİirllmŞtlr.

Yukarıda beiirtilen AnaYasanın 90ıncı ve 53üncü maddeIeri çerçevesincle 0404.2Ql2tarihli 6289 sayılı yasa ile 4688 sayılı yasada da değişiklik g.,ç.tı"şİırıırişıir aoı ''Kaınu
ayılı yısının
diyelcr ve il
rumunda en
söz konusu

btıırlilmtkt.dır, tonomik ve sosyat haklır verilebileceği

İgili bu yasa değişikliğiyle ülkemiz be|e<li
Maddcsi "a" lıkresıotla ı,anımı yapıten
hıkjar verilıncsine yöncIik. yctkiti send
o|arak dı güvenceye alınmış ve geçmişıe her
bclediyclerde yapılmış olan toplu sözleşrnc



sorıışıurmılc r geçersiz kılınmıştır.

BiRiNci BöLüM
TARArLA& AMAÇ, KAFSAM Vf, YÜRÜRLÜI(

llıADDE z-TARAFLAR

ML|RATLI Be|ediyesi ile bığlı kuruluşları ve açılacak ycni birimler için bağıılanan
toplu iş sözleşınesİnin taraİları ;

Çılışıntar adını; Tüm Yere| Yönetim Çalışanlurı Sendikası (TÜM.lTREL-st N)
İşvereo Adını MIJRATLI B elediye Başkanlığı' dır,

MADDE } TANIML]4,R

Bu Topfu İş Sözleşmcsinde;

a) Tüm Yerel Yönaim Çalıgnluı Serujikası (TlrM- [EREL_SEN), .SENDiKA,,,
b) MIjRATLI Belediyesi, IŞVEREN,
ğ İşyerinin tamamını işvercıı adına sevk ve idıreye yetkili kişi. ''IŞVEREN

TEMSİLCisi,,,

o TÜM-IER[..L-SEN'e bağlı ilgili Şube Başkanlığı, ,,ŞUI}E,,,

e) Bu toPlu iş södeşmesi, .SÖZLEŞIV{E"

0 MURATLI BelediYesin'de 657 sayılı l)evlet Memurları Kanunu,nun 4,üncü
rnaddesinin A bendi kıpsaıııırıda çalışanlu ile 5]9] uyılı Belediye Kanunu,nun 49,uncu
maddesi kapsamında Tam Zımanlı Sözleşmeli oluak çalışaı personeller, "ÇALIŞAN' 

,

s) MURATLI Belediyesi'ne bağlı kuruluşları vc açıtacak yeni birimler mevcut buluıranve sdzlşme döneminde h.ırulacak olın bütün işycrleriyle, bu işyerlcrinin bağlantı ve
eklenıileri, "İŞ Vnnf otarık tanımlarunıştır

MADDE + sÖzLEşIvlDNiN AMACI

Bu Toplu İş So.zJeşmesinin amıcı,
ı) sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve §on8 ermesi ite ilgiti hususlaıı

duzealemek,

b) Kaışılık[ı iyi niyet r.e giıvenle iş tııııiın: ızğ|an-,2/



cl Taraflaı arasında drığabilccek ihıilafları uzla$ırlcı ;ıollarla çözumlernek,d) [şverenin ve çalışanlann hak ve ınenfaatlerini dcııgcleme(
e) Çatışantarın ekonomik, sosyal ve kultüret düzeylerini yı.ıkseltmek, nıora| vcmotiıasyonu antırarak daiıa verirnli çalışmasını sağlamalq bilgi ve beçerisini gcliştinnek, aynıişi yapnlar aıasında dengeyi sağlamak

0 Çalışanların ekonomilc, denokraıik, hukuksal.
koıuyıp gel i şt i rmel,ı i r.

9 sendika örgu(lülükleri sayesinde çalışanlaıın iş güvencesi riski olmadan getecekkaygıı olmadan givenle tıraj]ar arasındaki anlaşmazlıkları kaışılıklı ciiyalog yoluyla çoznıekh) lşyerlerinin derrıokaıik bir çalışma orınmına kavıışrnası için gerekJi çalışmalarıyaprnak,

MADDf, + SÖZLEŞMENİN KAP.sA}lt VE YARARLANMA K.ŞULLARJ

A) KAPSAM
Işhr Sözleşme MURATLI Bele/iyesi ve Bığlı Kuruluşlarında giırev yapan çalışanlarlkapsu

B) YARARL.{^IMA
a) Bu sözleşme hühimlerinden MLIRATLI

yarar[anır.
Belediyesi'nde''ÇAllŞANLAR''

sosyal hak ve çıkarlarını

b) Bu sözJeşmenin imzalanmasından sonra işe girenler ile aıananlar işverene yazıiı
otarek baŞwrınalaIı halinde güre'e başlad*|an ıarihteıı itibaren so.yı a"rıg. tae.minalındanyararlanırlar. Sözleşmenin imza.landığı tarihıe çalışanlardan yazılı ı.l"pıI brırnn.., ş-t,ııranmaz

c) Iş bu SOzleŞınenin yüürlük suresi içinde işveren, sendikasız. çalışan 65? sayılıyasanı. 4-A maddeşine göre isdhdam edilen personelin ücretlcrine ruzleşmede öngdıülenzamludan ayrı ve larklı zam yapam&z-, yapma§ı durumunda bu zamdan bütun sendikalı
çIışanlar da ek olarak Eynca vararlantr|ar,

d) Toplu SözleŞmenin imzalandığı tanhte ve yürürlühe rılduğu OtioIl20l7_]0/0_}/2019
d.nemleri içerisinde herhangi bir sendikaya ,ye oı.a ş(larını taşıdı6ı halde üye o|ınayankemu çalışanlunnın söz!eşmcden yaıiırlanması, sözleşmenin taratl oian scndikaya rnemurtaban ayIığının %l'si oranında dayanışma aidatı ödemcleri koşuluna bağlıdır

e) Yasa| olarak sendika uyesi olamayanl
ay[ığırıın %ol'si orarıında dayanışma aldat,-oae 

sı' nıcınur taban

0 İş uu sozleşmeye taraf olan sendika .. 
1e o|anlar üyeolduklan sendikalaıa Tıban aylığının %l oranı 

u]

g) Doğum oncesi ve sonrası yasal doğum izninı kııilaııııe Gjc,r.t;ü1 
'.',, 

J"'l'ro;şanlar busözlEmeden yara,.|anm aya <Ievam ed er.



C) Y^R ARLAI{MAMA:
a) 657 Sayılı devlet me na aşıırılanlar açıha kaidıklıırı
süreçe bu sözleşmedeki yaI mahkeme kırarı ile göfeve
dönıneleri halindegeriye ırı
b) Ücretsiz izin alanlar uzak kaldık|arı sürece bu sözieşmcdeki mali haklırdan
yarulandırılmaz

c} GeÇİti gdrtvltndlrmc ile başkı kurumdı çnlışıo ptnoncl g6revlendrime süresiııce
görev|cndirildiği yerde sdzleşmeyt bığlı herhıngi bir ıd ıttındı ilıvt 6deme alıyorsı bu
sölşmodeki mali haklaıdan yarırlandırı l maz.
d e iÇi Şiddcı uYguladığı durumlarda; belediye sosyat hizıneı uzrnanının yep6ğaüı
d sonıJcu Şidd« uygulıdığı tespit edi|irse, bu sözlşrnedeki mali hakla.ı mağdur
o

MADDE IUYGULAMA ESASLARI:

a) SINN BÜTUNLÜĞÜ: Bu SözJeşme gerek madde|erin açıkanlaml tği bütün hususlarda geçerlidir. Bolüm ve madde bşlıkları
madde

Bu oıı.ımlanamaz, taıaflar yorurrıa gerekli
eri ön oruk bir çözilm yolu bulmaya çalışırlar.
rlük]c

o UYUŞMAZLIKLARIN GİDERtI.MESI:'l'arai]tr uyuşmazlıkları aralarında

Bu görüŞmeleı'den sonuç alınamadığı tuktiıdc tarafların hukuki yollua başwrma hakları
saklıdır



üçüxcü söı,üIvl
TARAFLARIN HAK vE vixtnıı,üıüxı,sRi

MADDE z- işwnruix EAK vE yüxğırı,üı,üxr,nni

a) İŞvereq iŞYerinde 633 l sayılı İŞ Sağlığı ve Guvenliği Kanunu kapsamında çtlışanların
sağlığ ıçısından gereken her türtü önlemi almakla yükuınlüciur

b) lŞveren, ÇolıŞnların tüm haklarını zamanında ve noksansız rılarak yerine gctirmeklc
yilkümlüdür.

itibaren 3 (Uç) işgtlnü içinde talep yerine getirilir.
d) ÇatıŞanlann görevlerini yapaıken özel ve ttizrl üçüncü kişilere zaıar vermeleri halinde

davalarda işveren ki desteği sağlar
c) ın sağlıklı ve koor için teüiş «lilıniş tıir

is edilir. Sendikal yerlere ilan panoları

f) Çahşanlar, liyakat esasıyla kadro ünvını, sınıfi ve derecelerine gore çalışıırılır.

MADDE s_ SENDİKANIN YtIK ÜMı"ÜıÜxınnİ

a) Sendika, üYelerinin SözleŞmeye uvmayan davranışlarını beninısemez ve gerekli
önlemleri alır-

b) sendika, çaltşma barışıru korur, çıkacak anlaşmazlıkları göruşıneler yoluyla çözmeye
çalışır

c) §endika bu SödeŞme kapsamında olan işyerlerinde kendi tiizı.ıği doğultıısunda
işyeri lemsilcilerini seçer ve işverene bildirir_

d) Sendik4 kendilerine ait ilan pancısunıJa sendika ve scndika şubelerince ilan cdilocek
yazı, afiş vb. materyallerden s<ırum|udur_

e) Scndik4 üYclerinin sosyal, külturel vc berızcri ihtiyaç ve taleplerinin kaqılanmasına
yönelik organizasyon ve çalışmalarda işvcrene yardımcı olur,



nön»trNci} aöLtiM
TOPLU İş sÖzı,gŞrvışsİ rolıusuııl İr,İŞ«İı uÜxÜıııınn

MADDE 9_ BAŞ WRULARIN YA N ıTL.4,NMA SI

§endika şıbe veya işyeri ıemsilcilerinin herhangi bir konuda işveren veya
tenrsilcisine yazılı olarak başwrmaJorı halinde, işveren ve-va |şveren temsilcisi
başwruya en 8eç on beş gun içerisinde yazılı yanıt vermekle yülaimlüdür

işveren veyı işveren temsi|cisinin herhangi bir konuda sendika şutıe veya
yaz-ılı olarık başwrması halinde sendika şube veya ıemsilcilere başwruya
içcrisinde yazı l ı y an ıı vermekle yukunı l ı.ldür

lşveretl

yazı l ı

temsilciIerine

on beş gün

MADDE tG sosYA L rrrİnı,h<rERE Dü}STE K yERiLM_Esİ

lvcren Şcndikı Yönetici vo iŞyeri leınsilcileriniıı tılcpltri doğrultusunda yapılacık
eğitİm, seminer vb. Çılışmalardı seton tabsisi, ulaşım, ırıç yt gcrcçlerin kullanımında
her türlii kolaylığı sığlar.

II{ADDE ll- sEI{DixA TEMSİLCİLİK ooe,sı \T iI.{N TAIITASI,tAEsisi
l, Sendikal ÇalıŞmalann sağlıklı ve koordineli otarak yurutülmesi için telriş edilmiş bir

oda sendikaya tahsis eılilir
2.İŞvere4 iŞYerinde ÇatıŞnların kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendikanın ilan

ve duYurulann asılmasına özgu ilan muhtelif yerlere ilan ponoları konulacalı:tır. Sendikanın
lalebi halinde kurumun duyuru araçlanndan faydalaııdınr

Iü,IADDE ı2 ÇALIŞANLARLA İı,cİıi GnNELG8 vE YAYINLAR
lŞvcreq bu toplu sözleşme ve çalışanları ilgitendiren her türlu yasq yönetırıelik.

genelgo, bildirileri elekroruk ortamda sendikaya bi ldiriliı

MADDE ı3- ÇALIşANLARIN LİsTEsiıüiN VERİLMLSİ

İŞveren, ÇalıŞanlann üYelik aidatı kşinri tistcsini 46E8 Sayılı yasa hııhinıterine göre
sendikaya zamanında ve düzenlı olarak vermckle yükümludür

MADDD 14 SENDİKA vÖııeric-.i vE TDMsilcİınniıvİıı İşvrni SENDiXAL
ÇAİ,IŞMALARI

a) Sendika ve ilgili Şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri. işyerinde sendikıl
çılışmalarda bulunur, işveren ve tenısilcileri ile gcirüşmeler yapar

b) Sendikanın Ya da ilgili Şubenin yönetiıninde yer alan çalışan ve temsilciler, amirinc
bilgi vermek koŞulu ile uygun siirelerle sendikal [aaliyetleı.için işyerinden ayııiabilirler

c) Sendlka" Yönetici ve ıcınsi|çileri, işveren vuyı,'rİ{ılinc önceden haber vermek vc ışi



aksatm8mak kıYdıYla, iŞ xatleri içinde ve dtşında üyelerlc goruşebilir veya toplantı yapabıliı
tsu toplantılar işverenİn goslercc€ği ve amaca uygun bir mckanda yapılır.

Ç) Sendikanın Oenel kurulları ile Başkanlar kurulu toplantılarına katılımJarda Belcdiye
tJlışım imkaılanndan yaralanılıcahır.

MADDE ıı SENDİK^ yE şuBn yÖNETİcİLERİ tLE sENDixA l.nMsiLcİL[Rİ
vE ITTıdLİLERİN GÜyEN cnsİ

IŞYerinde ÇalıŞan sendika ve ilgili Şubenin yonetirr\ denetirn ve diğer zorunlu kuru|larında
görev ılanlarla, sendika işyeri ıemsilcileri sendikat faaliyetleri nedeniy|e ceza|ındın|amaz, işi
ve iŞYerleri kgncl] 11ııq1 olmadan değiŞtirilemez. \yeri. 4688 sayılı l(anun ve sair mevaıatta
öngörulen sendikal hak ve hürriyetlerin kullanılmasında azami dikkaı ve özeni göstcrir

}1ADDE t6_sENDiXA üyıı.nnİxiı HAKI,A RI
Bu sözleŞrne süresi iÇerisinde sendika uyesi olmayan|ara sozleşme hülctımleri dışında

Yasalarla getirilen haklardan farklı olarık mali kaıınç sağlayan bir uygulamı yapılnıası
halinde bu iş|em Sendika ilyelerine de uygulanır

MADDE ı7- tJYELil( AiDATI
İŞverencı, sözleŞme hükümterinden yararlanan sendika uyelerinin ıaban aylık|an ndzno/o I

oranında üyclik aidatı, yasa gereği üye olamayanlardan ıaban aylıklarından % t, hiçbir
sendikaYa üYc olamayanlardan taban aylıkiarından % 2 kesilerek sendika hesabına yatınlır

MADDE ı&SaNDiKAr, İzirıı.un

Sendika te n'ısilci vc görevlilerine kongre, konferaıs, seminer, yonetim, dçneıim,
denetim, genel kurul ve genel meclis gibi toplanıılara katılmaları için, scndikanın veya

Şubesinin yazılı talebi üzerine, yılda top|am 20 işgünü gçnemek uııere ücretli izin verilir, Bu
izinlcr her bir üYe iÇin olınayıp, ıüm üyeler içindir. l}oylesi durumlar için verilecek izinler
Yasaludan kaYnalclanan izinlere mahsup dilcmez ve yasılardaıı kaynalclanan haklaıı saklıdır

DöRDüNCU söLü]vr
SOSYAL IIAKLAR

MADDEI9_ §oSYAL ÇAL§MIiRDAN YARARLAN Iü.tA

Muratlı betediyesi ve bağlı birimlerine ait sosyal tesislerden plışanlu %]0 in<Jirimli
faydalanacaklard ır
Muratlı Belediytsi ve bığlı kuruluşlarına aiı tum eğitim vs sanat merkezleri ile sağlık

hizmeıi veren birinılcrinden çalışan eş ve çocukları ikameıgalı şanı aranınaksızın

yararlanır

Muratlı BelediYcsi vc bağll,kuruluŞlarına aiı1ıpgr,nıuıkeılcti;ıiıı hizmetIeıinden çalışan

b)

c)



§ ve çooıklan ikametgah şrtı aranmaksızın ücretsiz yararlanır

d) Muıatİı Belediyesi ve bağlı kurutuşlaıı kültür merkezinde gerçekleştirilen etkin|iklcrclen
(Tiyatro, Konstr vs ) çıiışanlar %50 indirinıli yarar|ınır

c) Munıtı BetediYcsi ve bağlı iruruluşları nıulkiyeıi vc kendi varlıkları üzcrinde kurulu
oluP belediYe Yada özel kuır.ımlaıca işletiien lo.jmaq kanıp, etuı,spori kultür ve benzcri
tesisleıdcn çalışanların cş ı,e çocukları ücretsiz yanrlanır

t) lşyerlerinde oluşturuIacak kurul yada komisyonlarda (iojman, Kamp, Etüt,
SPor,Külnir) iŞveren ve sendikanın eşit sayıda tcmsilcisi bulundunılur Komisyonlarıı.ı
9alıŞn8 biÇimi Yasa ve Yönetmeliklcr ile ıaraflann belirleyeceği oııak karırlara göıc
oluşfurulur

g) Sendikı hrafından Muntl Bel«liycsi ve bağlı kuruluşluıı arasında hentbol, baskeıboI
futbol vs. gibi etkinlikler düzenlenınesi ıarailarca kararlalıntarak yapılabitir tluna uir
oıganizasyon g iderl eri M urat|ı Belcdiyesi ıara_fndaı kırşılanı r

h) Toplu konut alanı temjni: Ça|ışanlardan kendisine vc eşine ail konutu bulunmayaq
ÇaİıŞınların (yapılan kt-ıılutlarda adına tüsis edilenlcr hariç) ıolcbi hatinde; sendika
üYelerinin kurmuŞ veYa kuracık olduğu kooperaıilc imkinlırı nispetinde rayiç tıedeli
üzerinde l0 yıl sÜreli arsa temin ec|llrnesi, belediycnin kendi irnkanı yok ise diğer
belediyelerden temin edilme5i yönündeki çalışnuya işveren imkanları ölçüsünde
yardımcı olur.

2trULAŞIM
a) işvcrcn, çalışan|ırın işyerine gctiş gidişleri için emsal kurumlardaki örnekleri de

dlkiate atarak şehiı içi toplu §ıma<lan sorumıu belediyenin ıoplu tsşıma -
sisteminder/araÇlanndan ücresiz olarak yararlarırnasını sağlar Bunun o|ntaınası
durumunda, belediye kendi çalışonlarının ulaşımıııı sağlamak arnacıyIa ııygun
görmasi durumunda servis araçını hizmeıe koyar Tüm çılışanlır bu hjzmeıten
ücre]siz olarak faydalırur. oüzergih sendika temsilcisi ile ortak bclirlcnir

b) lşvuen, mesai saaıleri dışında göreve çığırıJığı personele afaç ıa.tısis etmek
zorundadır.

2ı- DiĞER EAKLAR :

E Maıt Dünya Kadınlar Gününun de çalışan bayanlar idui izinli
sayılacaklaıdır ve kullanıldığı hafta boy.ınca kadın çalışanların yapıtan
etkinliklere katılma|an için geıckli kolaylık stğlanır

J Aralık Dunya Engelliler gunünde Muratlı belediyesi ve bağlı
birimlerinde çalışaıı engellilcr idari izinli sayılacahır Engclli çocuğu
olanlaıa izin konusundı koloylık sağlanıı

çalışanlard;ın, idari izinli ve gorevli i:ınlı,oluniııı grinlerde maktu nıcsai

a)

b)

c)



ve yol yemck kesinıisi yapı[ırı;u

d) l Mayıs Işçi Bayramında Çalışanlara etkinliklere katılmak için ücreisiz cn

az bir adel otobus tahsis edilir Aynı günün akşamında Murallı Belediyesi çalışanlarına

bütçe imkınları doğrultusunda sosyal dayanışma amaçlı yemek düzonlenebilir

e) Murıtlı Belediyesi çalışanlarına hlltürel amaçlı yurt içi gezi için imkanlar

ölçüsünde ücretsiz otoblis tahşis edilir

j) ivluratlt Belediyesi ve bağlı birimlerinde çalışanlann kendisi ve birinci

dercee yaiınlan nın cenazeleıi nde ücretsiz otobü s tahsi s edilçcckrir.

k) Muratlı Belediyesi ve bağlı birimlerinde çalışanların kendi ve

çoçukJarının §ünnel vğ cvlilik düğunlerinde ücrçt§z otobuş tüşis edileccktir.

MADDD 22. sAĞLtK nİzrvıBrİ
a) lşveren, çalışsnlafa ilk kademç sığlık hizmcti vcrmck üzere Kurum Tıbilıi

bulundurıbilir.

b) Çalışanlaıa Muraü Bılcdiyeslnln anlaştığı bir sağlık kuruluşu laıafından yılda

bir defıya mahsus üçrelsiz çekap yaptırılır.

c) Mırrılı Bclcdiyesinct açıtan kreş vc çooık bıkınıevlerİnden çalışnları ücıetsiz

yarulandınlacakıır

d) Tedavisi nırt içindc yapılamayan çılışanların yurt dışında tedavisi

gerekmesi hatindc tcdavi giderleri yavl hükurnler dalıiIinde ilgili kuıuluşlar

tarafından karşılan maması haliıde işverencc karşılanı r

MADDE 2J- 8BLEDiYE ORGANI.ARINDA c,Özı,gNtcİ BULUNDURMA
Bclediye Meclislerinde, Kent Meçlislçrindo vc komisyorılarda sendikadan bir

gödemci bulundurulur

BEşİNci BÖLÜM
MALi tIAl(t,AR

MADDE 2+sosYAL DENGE,tAZI{iN ATl

l) 0l/0l/?018 tarihinden itibaren iş bu 1'oplu lş SöıJeşmesi kapsomındaki 657

seyılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlğJa; Başkan Yardımcısı, Müdür ve

Bunların vekillerine [Bir uvı geçcn) ay}ık ıavan tuı,an en yuksck Dev|et N.{emuru

aylığının ( ek gOsterge dahit) Yo l00 ü, bunun dışında kalan Devleı Memurları

Kanununa gore çalışanlua %96'sı oranında sosyal denge taz.minaıı ödenir
2) Ça.|ışaıılara Yıllık izinlerinde 657 sayılı devtçlçı:ıııılııı kanununa göıe en ız

iki en fazla dört gun yol izııi verileçektir


