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GiRiş

MADDE- ı iş nu TOPLU İş sÖzııŞıılı,sİuİx HUKUK§Aı oaya.ııa,Ğı

ve özgürlüleri
l haklar; özgür

l olmak tizere büttin çalışanlann toplu sözleşme
YaPma hakkı, Uluslar arası ÇalıŞma Örgü$i'ntin (ILO) 8 temel sözleşme aras,oda saydığı 98 sayılıSözleşmesindc yer almaktadır.

TeŞkilatlanma ve Kollektif Miizakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmaslna Müteallik 98 No,luILO SözleŞmesinin 08.08.195l gtiıılü 58.34 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuş vel4,08,195l tarihli Resmi Gazetede yayımlanaral, vrİırİrğ. girmiştir.98 Sayılı Sözleşmenin 4.ınaddesi ıoPlu Pazarlık hakkını düzenİemektedir. Bu sozİeşme uyarınca tüm çalışanlann toplusözleşme halıkı vardır.
AnaYasa'nın 90,maddesinin Son fıkrası, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarasıantlaşmalaT kanuıı hükmündedir, bunlar hakkında Aniyasa,ya aykınlığı iddiası ile AnayasaMükemesine başv urul amaz.'' htiknıiinü içerm ektedir.

5170 sayılı yasa 22.05,2004 tarih ve 25469 sayılı
ir. Buna göre Anayasaıırn 90. maddesinin son
mel hak ve özgürltikIere ilişkin milletlerarası
ı htikümler içermesi nedeniyle çıkabilecekuYuŞmazlıklarü mil|etlerarası antlaşma hükümleri esas alınır," hiıkmü eklenmiştir.

AnaYasanın 90. mıddesine eklenen fıkra, yoruma gerek bırakual«şutn, ya§ı ile uluslar arısı
antlaŞmanın ÇeliŞmesi durumunda, antlışmaoro 

".as 
ılınacığı ve öncelikle uygulınacağı,

değiŞiktigin de konuYla ilgili "tereddütlerin giderilmesiamacıyla; yepıldığı betirtilmektedir.
AnaYasa'nııı ıınılan hüknıü gcreğince "sendikal hak ve orgtırıtıkİer], inİm haklarındandır. Bu

itibarla, AnaYasa'nın 90, maddesine uygun olarak onuraraİ, yürürlüğe konulan milletlerarası
sözleŞmeler iÇerisinde; İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ill.maaae;, İ.işiseı ve Siyasal Haklar
SözleŞmesi, Ekonorııik, Sosyal ve Kültiirel Haklar Llluslararası Sözleşmesi, Uluslaraİası ç.alışmaÖrgütiintin 87 sayılı Sendikn Ozgürllğu ve Senılika Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 sayılı
Örgüılenme Hakkı ve Toplu Pozarlık Sözleşmesi(4. madde) yer almakta olup, tüm bu uluslararası
anlaŞmalar temel İıısan hak]arı sözleşnıeleı,intlcn olup, ayrıca bu sözleşmeleri ulusal hukuka katan
özel yasal olmadan direkt uygulanabileceği Anayasa'nın 90, maddesi geİeğidir,

AYnca AnaYasa'nın 1l. maddesinde "Anayasa lı{ikümleri"nin, yaİama, yürütme ve yargı
organlannı, idare makaınlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağladığı tıuı<rnti karşİsmda; Anayasanİn
bağlaYıcılığınrn yalruzca Yasama, yürütme ve yatgt organlanyla sınırh olmadığını çok açık Üiçird.
oriaya koymaktadır.

AİHM İUincl Dairesi34503tg7 nolu dosyada işlem göreıı davada 21.11.2006 tırihli kırarı
İlc;"... Ulusal Mahkeme[er, başvuranlann bağlı olduğu sendikanın rüzel kişiliğini tanlmayı
reddettiklerinden ve sendika tarafından işverenle imzalanan'foptu İş Sozleşmcsinin giçersiz olarak
değerlendirilmesindcn dolayı AİHS'nin ll. maddesinin ihlal İaiıaİgi ..." gerekçesille Savunmacı
Devletin tazminat ödernesine karar vermiştir, Bu karara Hiikiiıııetin itiraz-ı ü;ri; dosya Büyük
Daireye intikal etmiştir.

AvruPa İnsro Hakları Mahkemesi Büyük Daire Kırarı 12 Kasım 2008 tarihinde oy birliği ile
aldığı, 47 AvnıPa KonseYi üye devletini bağtayan, kamu çalışarrlannın toplu scızleşme h'akkı
bakımlırdan iÇtihat niteliğindeki bir karar almıştır. Büyük dairenin .,DemirlBıykırı/Türkiye,,
davasıırda "oybirliği" ile verdiği karar ile; sendikal hak ve özgürlükterle ilgiti başlİca sözleşmeİere
Ve sözleŞmelerdeki kurallara göndennelerde bulunmuş, bununla da yetinmeyerek ienetim
<ırganlarının yerleŞik kararlarından alıntılar yapmıştır. Bunlar; Birleşmiş Mİlletlerin onayladığımız



ula Konseyinin Avrupa Sosyal
_Komisyonu ve Sosyal rlanu.
kal haklan konusunda ar-pa

nin tarai'olduğu yukanda anılan
ra§ı yargı kararlarının yanında
Resmi gaz-etede yayınlanan

ıya§anın 53. maddesİn€ .. ...
hakkını sahiptirler.'' lıkrı§r

lırı önünde engel olduğu iddia

nde 04.04.2012 t]arihli 6289
. Adı .'Kamu görevlileri
sayılı yasının''Mıhalli

ÇalŞan kımu görevtİlerini temsiten ilgili mahalli idıre 
.u".#'J"'l'J H ';il'-'rHİtl'i;sendika ile kurum amiri arasında. sözleşme yapılarak söz konusu kurumdıki kımugörevlilerine ekstra 

:|':.".lgt! r. *r.yrı haklar verilebiteceği belirtilmektedir.iıgııı bu YasadeğİŞikliğİyle rİk;; belediyelerıo ı.urrrrıarındı 4688 sayılı yasının 3.Maddesİ (a" flkrisında tanım, y"p,ır; kamu ğörevliıerıne ekstra ekonomik ve sosyıl haklar:ndika i|e. toplu sözleşme imzalayabiın.ıeii yasıl olırak daher hangi bir yasıl ıtayanak olı ,arg, ıaoi"sıylı belediyelerdee yöne|ik gerçekleştirilen i«lari ve ıali .o.uşro.rılar geçersiz
İş bu sözleşme hukuksal olara

doğrudan u. bn."ıiı,ıi olarak u., 90, Maddesi uyannca iç hukukıa
sözleşmeler ile nn.arasa",."'jı.' taraf olduğu anılan uluslararası
Sözlejme K".;;;; ıiayah ol iörevlileri Sendikatarı Ve Toplu
sonucundaki an|aşma netİcesinde irnzalarunıştır. sında]'Çi eŞit ve özgür pu.uİtrk

niniuci Böı.üM

MADDE I_TARAFL 
.t ARAFLAR, Arı{AÇ, KAPSAM VE YÜRÜRLÜK

-.rİ1:-|":l'1'J"İİ]' bağh kuruluŞları ve açılacak yeni birinııer için bağıttanaıı bu topıu iş
Çalışınlar ıdına : r,til|er;l Yönetim Ç_ahşanlan Sendikası (TÜM-YEREL-.EN)Işveren Adını : Çorlu Bclediye Başkanlİgı.dır.

MADDE 2- TANIMLAR
_ Bu Toplu İş S«izleşrrıesincte;
Tüm Yerel Yöneti m Çalışanları Sendikası (TİİM-YEREL_SE1ü,,,SENDİKA,,
Çorl u lJeledi yesi, İŞvl)REN,



etkili kişi,,,İŞVEREN TEMsİLcİsİ»,
"§UBE,,

unu.nuıı 4'üncü maddesinin A benıii
un 49'uncu maddesi kapsamında Tam
,

ak yeni birimlermevcut bulunan ve sözlesme
işyerlerinin bağlantı ve eklentilel, 1.1-Şvuİİİ"

İTŞi,iTşiİ"nl$İ,',oiyesi 
ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çalışanlan kapsar.

i'nde ('ÇALIŞANLAR'' 
yararlanır.

şe gireııler ile atananlar işverene yazılı olarak
tarihten itibaren sosyal denge tazminatından

aranmaz. 
'ihte ÇalıŞanlaıdan yazılı talepİe bulunma şartı

c) IŞ bu SözleŞmenin Yiiiülük süresi içinde işveren. sendikasız çalışan 657 sayılı yasaııın 4_Amaddesine göre istihdam edilen personelin ücretlerine sözleşmede öngörülen zamlardaır ayn vefarkh zam YaPamaz, YaPmasl durumunda bu zamdan büttın sendikalı çalışanlar da ek olaraıkaynca yararlanırlar.

e olduğu
u çalışan
aylığının

leşmeden yararlanması memur taban aylığınııı
uluna bağlıdır.
ile diğer sendikalara üye olanlar üye olduklan

ödeme koşuluna bağlıdır.
ini kullanan (Ücretsiz İzin hariç) çalışanlar bu

4.2_YARARLANMAMA
a) 657 SaYılı devlet memurlan kanununa göre görevden uzaklaştırılanlar açıkta kaldıklan sürecebu sözleŞmedeki mali haklardan yararlandınlİıaz. ancak.rhkem. taran ile goreve dönmelerihalinde geriyc dönük tüm haklankeırdisine ödenir.
b) Ucretsiz izin alanlar ıuak kaldıkları siirece bu sözleşmedeki mali haklardan yararlandınlmaz.c) GeÇici görevlendirme ile başka kurumda çuİ,ş* personel görevlendirme süresince



rhangi bir ad altında ilave ödeme alıyorsa bu

MADDE S-UYGULAMA ESASLARI:
üĞü:
arı ve gerekse de değindiği bütün hususlarda
anlamını tımamlar.

, taraflar yonrma gerekli gör<lükleri
u bulmaya çalışırlaı.

Bu SözleŞmenin Yünitülmesi iŞveren_ ve.sendikayla birlikte sağlanır, Sendik4 Genel MerkezYönetim. KYgl', Şube Yönetim Kurulu, işv.İİ §.rolı,. ,l,emsilcileri 
tarafından temsil edilir.Işveren. kçndisi ya da işveron vekili mrafından teınsil eclilir.d) UYUŞMAZLIKLARIN cİupnİı,nıosİ:

iriışci nörüıvı
TARAFLARIN HAK VE YÜKüıvıı,Üı, Üxı,nnİ

MADDE o- İşvrırrNiN HAK vE yÜKüıııiiıüxruni
ı) İŞveren, 

Ş Sağhğı ve Gtıvcnlİgi Kun*u kapsamında çalışanlann sağlığıaçısından ge almatla yükümlüdürl
b) İŞveren, klarını zamanıntJa ve noksansız olarak yerine getirmekteyüktimlüdür.
c) İşveren, sendikal çalışmalar konusunda
sahip kişilere her türlti kolaylığı sağlar. Send
görüşınek üzere, işveren veya vekillerinden
olmadıkça, yazılı olarak başvurduklan tariht
d) Sendikal çalışmaların sağlıklı ve koordinc
stircsince uyguıl [ıir yer tenrini sağlanır.

MADDE 7_ SEN DİKANIN vÜrciırvıı,Ü ıÜxınnİı) Sendika, üYelerinin SözleŞmeye uymayan davranışlannı beııimsemez ve gerckli önleınleria|ır.
b) Sendika, ÇalıŞma banŞını korur, çıkacak anlaşmazlıklan gönişmeler yoluyla çözmeye çalışır.c) Sendika, bu SözleŞme kaPsamın<la olan işycrlerin,Je kendi ti.izüğü doğnıltusunda işycritemsilcilerini seçer ve işverene bil<lirir.



İt ffill1i.lİ:İ'.İ"İİİ:f'Panosunda sendika ve sendika şubeıerince iıan ediıecek yazı, afiş

3*j,}1h;I;Tilil""".'#;*T:H',]J:,Tffi,Lintiyaç ve taıepıerinin karşııanmasııra yöneıik

üçtrxcü nöı,üM
T.PLU iŞ sÖzrgşrvıEsl K.NUS.rNa İıİŞxİıı uÜ«Üpıı,Bı

MIDD__E 8- BAŞWRULAR IN YANI.I.LANMASI
Senclika, Şube veya işyeri tcmsiı.iı.İnin herhangı bir konuda işvereııyazılı olarak başvurmalan halinde, işr.,rn vcya işvereıı tcmsilcisi vazılıgün içerisİnde yazılı yanıt vermekle ytlkUnıltlOUr.
Işveren veya işveren tenısilcisinin herhangi bir konuda sendika şubeolarak başvurması tıa|i1$-e ,.rolı,u şuiJ veya temsilcilere başvuruya onyanıt vermekle yüktimlü Jür.

MADDE 9 - SOSYAL HiZMETLERDEN YARARLANI}IA
IŞveren' sendika Şube veYa iŞYeri temsilcilerinin talepleri rto§ultusunda yapılacak eğitim, seminervb' Ça|ıŞmalar iÇin salorı, araÇ Ve gereçlerin kullanımı konusunda her ttirlü kolaytığı sağlar.MADDE 10- ÇALIŞANLARJN ıİsrgsİNİu vEnİı,unsi
işveren, Çalışanlann üyelik aidatı kesinti tistesini 4688 sayılı yasa hüktimlerinc göre sendikayazamanında ve düzenli olarak vermekle yükümIüdür.

MADDE ll- SENDİKA YÖNı':rici vrrEMsiı.cirnniııiru işvtııi şEND1KALÇALIŞMALARI
a) Sendika ve ilgiti Şube Yöneticileri ve işyeri tcmsilcileri, işyerinde sendikal çalışmalardabulunur, işveren ve temsilcil.ri il. görüşmeler yapar.b) sendikanın ya da ilgili ş
vennek koşulı,ı ile uygun sıırel lŞ&n Ve temsilcİler, amirine bilgi
c) Sendiİa, yönetici ve teı nden aynlabilirter.

aksatmamak'uyaıyıa, iş saatl : önceden haber vermek ve işi
toplantılar lşr.r.*n gösterece iŞebilir veYa toPlantı yapabilir. Bıı
d) Sendikanın Genel kurulla ıPılır.

Otobüs ya da resmi otomobil iı anna ÇOrlU Belediyesi tarafından

MADDE ı2- sENDıKA vE İ ;H',',1"Hlİ'sıı,cıınni vnYETKİLİLERİN cirvrxcrsİ
İŞYerinde ÇallŞan sendika ve iİgili şubenin yönetim, denetim vc diğer zorunlu kurullannda görevalanlarla, sendika iŞYeri temsilcile,"ri ,*n.ııı.uı tbaliyctlerİ".o.riyı. .öıunJ,.,i'u^*,işi ve işyerlerikendi nz,ası olnıadan d,eğiştirilemrr, işj"rı, 4688 sayılı «rruİ ve sair mevzuatta öngörtilen şendikalhak ve hürriyetleriıı kul|anı]nıas,ndu azrmi dikkat.,. or*ilort.ı.

MADDE I3-SENDıKA ı;yEınnİNİN Haxı.,ARı
Bu sözİeŞme süresi iÇerisinde sendika üyesi olmayanlara sözlcşme htikümleri dışıncla yasalarla

§:İİ,tİ-}""İlllİ:İ"'X}ilİi* mali ka,anç sağlayan bir uyguıama yapııması haıinde bu işıem

MADDE ı4- ÜYELİK AİDATI
Işverence, sözleşme sendika üyelerinin taban aylıklanndan % loranında üyelik aidatı y an taban aylıklannın %l, hiçbir sendikaya üyeç|mayanlardan taban ayl ika hesabına yatınlır,

veya işvereıı temsilcisiıre
başvuruya en geç on beş

veya temsilcilerine yazılı
beş gttn içerisindc yazılı



DöRDtJNCü söı,üM
SOSYAL HAKLAR

MADDB ıs-snxuixıı, izixı,nn
Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, denetim, genelkurul ve genel meclis gibi toplantılara-katılmalan için. ,"naikanın veya şubesinin yazılı taletıiüzerine, mevzuat hükümleri doğrultusunda ücret]i izin verilir. Bu izinler ıer bir üye için olnıayıp,ttim üYeler iÇindir, BöYlesi cİurumlar için verilecek izinler |usaı*auo kay ıaklanan izinlerc müsupedilemez ve yasalardan kaynaklanan haİları saklıdır.

MADDE 16- SOSYAL ÇALIŞMALARDAN YARARLANMAa) Çorlu BelediYesi ve bağlı kuruluş|arına ait tüm eğitim vc sanat merkezleri ile

§,. l :]li]: "*: ı 
j 

:i 
; ıü; ö;i:, iil' i.H :[H ilHJLXH:,?,Tİ:Hiilf " n" u h i zm et i

?^""Ç,:1[q'|%o'::',]J^:,ble,'],k§'uşlanna 
ait spĞ m"rtezıerinin hizmeİıerinden Beıediy e zabıtaYönetmeliği 29.maddesi ll

edilir. Awıca bu konuda bel

Hük ümleri gereğ i nce zabıta p..ro* l i ti...trir- 1r*İİİ---.,===--"'c) Çorlu Belediyesi ve bağlı kuruluşları ktııtu. merkezinde
(Tiyatro, Konser vs,) çalışanlar imkinla. oahiıiro. yararlandınlır.
o1. Çorlu Belediyesi ve bağlı kuruluşlan mülkiyeti ve kendi
belediye ya da özel_ kurumlarca işletilen, kamp, etüt, spor,
çaIışaıılann eş ve çocukları imkdnlar dihilinde yuruiion.ı,rİı,r.'

gerçekleştirilen etkinliklerden

varlıklan üzerinde kurulu olup
kültifu ve benzeri tesislerden

MADDE, 17 -ULAşIM
a) İŞveren, mesai saatleri dıŞında göreve çağırdığı personele araç tüsis etmek zorundadır.

MADDE 1t_DİĞER HAKLAR
ı) 8 Mart Dünya Kadınlar Gününiin do
şekilde ve birim amirinin yetkisi ddhilinde
hafta boyunca kadın çalışanların yapılan etkinli
b) 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Çorlu
idari izinli sayılacaktır. Engelli çocuğu o|anlara
c) ÇalıŞanlara kurumca uygun görülecek bir tarihte yılda bir defaya müsus olmak t2eredayanışma amaçlı yemek dıizenlenebilir.
d) Çorlu BelediYesince aÇılan kreş ve çocuk bakıınevleri konusunda ilgili mevzuat hi,ikifunlerinc
göre Çalışmalar yapılacaktır. var olan yada açılaoak kreşlerden Belediye-personeli öncelikli olarakyararlandırılacaktır.

BEşİNcİ nÖı,Üıvı
MALI HAKLAR

Iş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara; aylık tavan
: mzıa! katsavısı ile garpılması sonucunda hesaplanan
listede gösterildiği şekitde sosyal denge tazminatı

MADDE 22-SosYAL DENGE TAZNIİNATI
0|104120|9 tarihinden itibaren iş bu Toplu

tutarı en ytiksek Devlet Memuru aylığının aylık
hıtarın ( ek göstergc dahil) aşağıda belirtilen
ödenir;

-0l Nisan, 14 Haziraıı 20|9 dönemleri arasında ttim personele %100 oranında sosyal denge
tazınİnatı ödemesi yapılacaktır.
-l5 Haziran 20l9 aYından itibaren Belediye Başkan Yardımcılan ve Müdürlere (asaleten müdiir
kadrtısunda bulunan, tedviren ve vekaleten Mücülük yapanlar dahil olacaktır.) %l00 oraııncla
sosYal denge tazminatı ödemesi yapılacak olup geriye kalan diğer nıemurlara ise %80 oranında
sosyal deııge tazminatı ödeınesi yapılacaktır,



.t"İ.'r:'.r'İf.o'h,İ::'*«tuğu ilgi|i organlarca 1espit edi|en çalışana sosyal denge tazminatı

MADDE nn j(9^g_

Bu sö DEĞişiKLix vryn nx »üznxLEMf,
arasında . ueYa SözleŞrneYe ilave edi]ecek .ı. ,nuİa.ı.r, sendika ile işveren
MADDE zı yüııüR.u* rr'J§" 

ile YaPılır.

ı) Bu ToPlu iŞ SözleŞmesi, oı,o4:0l91arihinde.bşlur, 31.12,20|gtarihinde sona erer.b) Yeni SözleŞme görüŞm'ı'ın' .rti sözleşmenin uirİ,,,,uriırınden 30 gttn önce başlanır.c) Yeni sözleŞıne Yapılıncuyu kuar.evcut sözleşme h üttımleri geçerlidir.M{DPE 25 _ UYUşNIAZLIKLARDA YETKiBu Sözleşmeıien doğan h,,k*i ;;;;mazlı klarda Çorl u Mahkemeleri yetkil idir.MADDE 26- SÖZLIŞMENiN KABULÜ irvızı
Bu Sözleşme (26) maddedeıı ibaret olup Çorlu Belediyesi Mectisinin l4.04.20l9 tarih ve 20lgl45sayılı yetki karanna istinaden hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

SBNoİxa yorrİı,isİ:

Arap MUCUR
Gene] Sekreter

I§\ıERDN yBTKİLİSİ:

")#,g4",
iş#İ4lmsiıcısi

Çötiry'SAYGI _*
Ge n e l Hirk,/. rlrP'lvŞef.t}t..l
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