
sAĞLıK-şEN
(Sağlık ve Sosyal 1-1izmet Çılışaıılırı Scndikası)

PE_RSONEL YÖi\{ETME LİG İ

1.BÖLÜM
GENEL trÜxÜıvıırıı.

ANtAÇ
Madde-l: Bu Yönetmeliğin amact, Sağlık-Sen Genel Merkez ve şubelerinde,4857 sayılı İş
Kaııunu'na göre çalıştırılacak personelin, Sendikaya olan hak ve yükümlülükleri ile çalışma
koşul ların ın genel prensiplerini düzenlemektir.

KAPSAM
L{arldş-2: Bu Yönetmelik, Sağlık-Sen Genel Merkezi'nde ve şubelerinde yasa, kanunlar, tüzük ve
yönetmelikler uyarınca, yürütülmekle yükümlü hizmetlerde; belirli, belirsiz ve kısmi süreli iş
sözleşmesi ile çalıştırılan ücretli personeli kapsar.

DAYAI\AK
Ltadde--3: Bu Yönetmelik; 4857 sayılı İş Kanunu ve Sağlık-Sen Tüzüğünün l9lh maddesine
dayan ı larak hazırlanmıştır.

r öNrrıvıgLiKTE Gf, çEN TERiilrLER
Madde{: Bu yönetmelikte geçen;
Sağlık-Sen : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasını,
Sendika : Sağhk ve SosyalHizmet Çalışanları Sendikasını,
Şube : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası şubelerini,
Yönetim Kurulu : Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunu,
Genel Başkan : Sağlık-Sen Genel Başkanını,
İşveren : Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunu,
İşveren Vekili : Sağlık-Sen Genel Başkanını,
Genel Sekreter : Sağlık-Sen Genel Sekreterini,
Personel : Sağlık-Sen Genel Merkezi ve şubelerinde ücret karşılığı çalışan personeli,
İşyeri : Sağlık-Sen Genel Merkezi ve şubelerinin, iş ve işlemterinin yürüt'üldüğü büroları,
Hizmet Sözleşmesi : Personel ile yapılan iş sözleşmesini,
Tüzük : Sağlık-Sen Tüzüğünü,
Yönetmelik :Sağlık-SenPersonelYönetmeliğini,ifadeeder.

z.nÖı,tivı
iııani ı"ıüKüMLER

BiRİMLER
il{adtlş-S: İşin görüleceği birimler:

a) Teşkilatlanma
b) Mali İşler
c) Basın ve İletişim
d) Mevzuat ve Hukuk
e) Eğitim ve Sosyal İşler
0 SASAM Enstitüsü
g) İdari ve Destek Hizmetler

İlgili birlmlerde çalışan personelin görev yerlerinin değiştirilmesi, genel başkanın uygun görüşü ile
mümkündür.

9-|



işn ııııı
Maddş6: Sendika Genel Merkezine personel alınması, Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile
mümkün olur. Şubelere personel alınması şube yönetim kurulu kararını şube başkanının üst yazı ile
Genel Merkeze sunması ve yönetim kurulu'nun da olumlu kararı ile mümkün olur.

işn ı.ııvıı şARTLARı
Mırdde-7: Sağlık-Sen'de çahşacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir:

Genel şartlar;
a. T.C. Vatandaşı olmak ya da Türkiye'de oturma izni almış olmak,
b. l8 yaşını tamamlamış olmak,
c. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
d. Yd,z kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahküm

edilmiş bulunmamak,
e. İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip olmak,
f. Sağlık-Sen Genel Merkezi, şubesi veya başka bir işte çalışırken, 4857 sayılı İş Kanunu'nun

25lII maddeleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
g. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü

bulunmamak,
h. Erkeklerde, askerlik görevini tamamlamış olmak veya uygun görülen sürelerde tecilli olmak,
i. Daha önce sendikal haklar aleyhine bir suç işlememiş olmak veya bu amaçta olan dernek veya

diğer kuruluşlara üye olmamak,
j Yukarıda belirtilen işe alınma şartları, işe alınacak adayın veya görülecek işin özelliklerine

göre, gerekli durumlarda Sendika Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Özel şartlar;
Personelin, görevlendirildiği alan ile ilgili eğitim, öğrenim, bilgi ve iş deneyiminin yeterli olması
gerekmektedir. Uzmanlık pozisyonunda çalışacak personelin, yeterli ve gerekli sertifikasyona ve
belgelere sahip olması gerekmektedir. Gerek duyulduğunda,yazılı veya sözlü mülakat yapılabilir.

işıı nı,ıNıCAKLARDAN isTENir.rN BILGnLER
Macldrtl: Sendika Genel Merkezi ve şubelerinde göreve başlayacak personelden, aşağıda belirtilen
belgeler istenir:

a. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi
b. 7.maddenin (c) ve (f ) fıkrasında yazılı suçlardan biri ile mahküm olmadığına dair,Cumhuriyet

Savcılığından alınacak belge,
c. Öğrenim durumuna ilişkin diploma, mevcut tüm sertifikalar,
d. Varsa önceki işyerinden verilen çalışma belgesi,
e. Askerlik durumunu bildirir belgenin aslı veya örneği,
f. Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf,
g. Yerleşim yeri belgesi,
h. Referans olabilecek iki kişinin ad, soyadı, unvanı, adres ve telefon numaraları,
i. Daha önceki çalıştığı kurum/şirketten referans mektubu.
j Nüfus kayıt örneği
k. Personelin acil durumlarda ulaşılmasını istediğiyakınının telefon numarası ve adresi.

işn nışı,.q.NlADA I]stJL vE DnNEME StjRESi
}laılde-9: Sağlık-Sen Genel Merkezi ve şubelerinde işe alınacak personel ile ilgili kadro pozisyonu,
bütçe doğrultusunda uygun ise işe alma süreci;

a. Uygun araçlarla (Yaygın basın ve internet aracılığıyla ilan verme veya eleman temin eden
kuruluşlar aracılığı ile bulmak)

b. Genel Merkezde istihdam edilecek personel için başvurular, Sendika Genel Merkezinde,
şubelerde istihdam edilecek personel için başvurular ise şubelerde yapılan değerlendirmeye
göre alınır.
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c. Değerlendirme sonucunda alınacak karar, şubelerde yönetim kurulunun kararı ile şube
baŞkanın Genel Merkeze yazılı başvurusu, Genel Merkezde ise Yönetim Kurulunun onayına
sunulur.

d. Personel, Genel Merkez yönetim kurulu kararına müteakip, kendisine verilen süre içerisinde iş
başı yapmak zoruııdadır.

e. Sendikada işe başlaması uygun görülen personel, işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) ay
si.ire ile denemeye tabi tutulur. Yönetim Kurulu kişinin özelliğine göre deneme süresini
4 (dört) ay'a kadar uzatabilir veya kısaltabilir. Bu süre içerisinde, tİraflar hiçbir gerekçe
göstermeksizin, bildirimsiz olarak hizmet akdini feshedebilir.

KİMLiK KARTI
}tadde-l0: İŞe alınan personele, Sağlık-Sen personeti olduğunu gösteren fotoğraflı kimlik kartı
verilir. Personel, iŞe giriŞ-çıkış ve yemek için kimlik kartını kullanaİaktır. Kimlik-kartı ticari amaç,
referans vb. durumlarda kullanılamaz. Ku|lanıtdığı takdirde, Sağlık-Sen hükmü şahsiyetini herhangİ
bir taahhüt altına sokmayacağı, personel tarafından peşinen beyan ve kabul edilmiştir.

«işisrı, giı,çiınnDEKi DnĞişiKl,ixı,nn
}Iaddo*l1: Personel ev adresi, telefon numarast, medeni durum vb. kişisel bilgileri beyan etmekle ve
bunlarda meYdana gelecek değişiklikleri, değişikliği müteakip 7 (yedi) gün içJrisinde var ise konuya
iliŞkin belgeler ile birlikte yazı|ı olarak Sendikaya vİya şubesine UiİOirmel< zorundadır.

HiznıET sözırş*ırsi
jVladde*l2: Genel Merkezde veya şubelerde görev yapan personel, kendisine tebliğ edilen bu
Yönetmeliğin tüm hükümlerini okuyup kabul etmiş ve işbu Yönetmelik kapsamında hizmet
sözleŞmesi imzalamış sayılır. Aksi bir durumda, kendisine tebliğ edildikten itibaren l(bir) hafta
iÇerisinde, iŞbu Yönetmelik hükümlerini kabul etmediğini yazı|ı olarak Genel Merkeze beyan etme
hakkına sahiptir.

YAKIN DERECE AKRABALARIN İsrilırauı
Vlııdcle-l3: İŞe alınacak adayın, Genel Merkez veya şubelerde çalışan personel ile eş veya
YaklnIığının değerlendirilmesi, Yönetim Kurulunun inisiyatifindedir. Ancak, işe alınacak personel, 6u
durumu iŞe baŞlamadan önce veya kendisi de sonradan öğrenmiş ise en g.İ ılui4 hafta içerisİnde
yetki l i lere bildirmek zorundadır.

3.BÖLÜM
GÖREV Vf, SORUMLULUKLAR

PERSoNELix çÖıır v TANIMLARI
§tadde-l,4: Personelin görevleri; bu Yönetmelikte ve hizmet sözleşmesinde yer alan hususlarla
birlikte, Sendika tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan diğer talimatİara göre beıirlenir.

PERSONELİİİ S«)RUİİ LU LU KLARI
Maılde-l5: Genel Merkezde istihdam edilen personelin Sendikadaki ve birimindeki yetki ve
sorumlulukları, genel baŞkanın onayı ile aynca yazılı olarak kendilerine tebliğ edilir. §ubelerdeistihdam edilen personelin görev ve sorumluluklarını ise şube başkanı belirler.

Personelin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a. Görev aldığı birimde iŞlerini en optimal şekilde yapmak, görev ve yetkilerini kötüye
kullanmamak.

b. Görev aldığı birimde iŞveren, işveren vekili ve çalışma arkadaşları ile uyum içerisinde olmak.c. Görevi ile ilgili aksaklıkları, problemleri en kısa sürede üst makama ileİmek.d. SendikaYı zora düŞürecek olayları öğrendiğinde, durumu biran önce işverene veya işveren
vekiline iletmek.
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e. işvereırce belirlenmiş ve belirlenecek olan çalışma saatlerini kabullenmek ve ÇalıŞma

saatlerinde işyerinde bulunmak, çalışma süresinin tümünü işi ile değerlendirmek.

f. Kılık-kıyafetine özen göstermek.
g. Her peİsonel, kendİ biriminin işlerini yapmakla görevlidir. Başka birimlerin iŞlerini
- 

kendiİiginden yüklenemez, başka birimlerİn işlerine karışamaz. Hizmetlerin etkin ve hızll

yürütüĞbilm"r] urnu", ile peİsonele, başka birimlerin desteklenmesi ve yardım edilmesi

gereken başka görevler de verilebilir.
h. İşye.ine ilişkiİ ınalzemeleri tasarruflu kullanmak, günlük olarak bakımlarını yapmak,

malzemeleri işyeri dışına çıkartmamak.
i. personelin, işyeri Etik Davranış Kurallarına Uymaları beklenir.
j İşyerine, alkol ve uyuşturucu alarak gelmemek,

k. reıılil<e arzeden bir durumla karşılaştığında, arkadaşlarını derhal haberdar etmek,

l. cerektiğinde ve işveren veya işveren vekilinden gelen talep üzerine, verilen diğer iŞleri maddi

menfaat talep etmeden yapmak.
m. Bu yönetmelikte yer almayan, ancak görev tanımında yer alan tüm hususlara uYmak.

n. İşverence veya başka kuruluşlar tarafından yapılan toplantılara, eğitim_lere, seminerlere,

işverenin ,yğr, görmesi halinde katılmak, bu çalışmalara katılması nedeni ile maddi ve

manevi talepte bulunmamak.
o. personel, SÖndika üyeleri ile ilişkilerinde dürüstlük ve vakardan ayrılmamak şartıyla, gerekli

sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet ifa etmek ve Sendika üyelerine eşit işlem yaPmakla

görevlidir.
p. §endikadaki görevi herhangi bir nedenle sona eren personel, saklamakla sorumlu olduğu Para

ve para htıkhtındeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri yerine gelecek veya

gösterilecek kimseye nok.unr,, devir ve testim etmedikçe görevinden ayrılamaz. Aksi
takdirde, Sendikanın uğrayacağı zarardan sorumlu olur.

r. Hizmeti aksatacak şekilde, birkaç personel birlikte görevden çekilemez.
s. Sendika ile ilgili konularda yay,n yapamaz, demeç veremez. Ancak, Yönetim Kurulu ve Genel

Başkanın yetki vermesi halinde, bilgive demeç verebilir.
t. peİsonel, görevleri dolayısıyla öğreneceği Sendika bilgilerini ve Sendika üyeleri baŞta olmak

üzere üçüncü kişilere ait her türlü bilgiyi, hiç bir kişi ve kuruluşa açıklayamaz, kendisi veya

başkası yararma kullanamaz, gizli bilgilere dayanarak beyan ve yayında bulunamaz.

u. peİsoneİ, yaptığı bütün işlerde Sendika yararlarını birinci planda tutmak ve Sendikayl zarara

sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

v. Kalite politikaları çerçevesinde iş akışını sürdürmek. Kurumsal ve kişisel iŞ hedeflerini

belirlemek ve bunlarla ilgili verileri toplayarak, ulaşılma oranlarını tespit etmek zorundadır.

y. iş arkadaşları ile sözlü veya fiili çatışmalara girmeyecek, İş arkadaşlarının ve ÇalıŞma

ortamının huzurunu bozacak hal ve hareketlerden kaçınacaktır.

işvııırN vEyA işvrnnN vEKiLiNİN yETKi vE şORSMLSLIIKLARI
}İadde-l6: İşveren veya işveren vekili ile gerektiğinde yetki verilmiş kiŞilerin Yetki ve

sorumlulukları, yönetmeliğin l5'inci maddesinde belirtilen hususlardan baŞka;

a. Personelin, verimli ve uyumlu çalışmalarının sağtanması için yapılan çalışmaları denetlemek.

b. personelin çalışmaları sİrasında eksikliklerinin tespiti halinde, o anda giderilmesi mümkün ise

o anda yardımcı olmak, hizmetlerin aksamdan yerine getirilmesi amacıyla, durumu genel

sekretere bildirmek.
c. yasal düzenlemeler ile bu Yönetmetik ve ferdi hizmet sözleşmesİ İle verilmİş tüm görevlerİ

yapmak.
d. Hal ve hareketleri ile diğer çalışanlara örnek olmak.

e. işveren vekili için de, bu Yönetmelikte veya yazılı ferdi hİzmet sözleşmesİnde Yer alan

hususlar uygulanır.
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+.nöı,tjıvr
çALışMA »üzrNi

siciı, DoSyASI
Madde--l7: Sendika çalışanı lrer personel için bir sicil dosyası açılır. Bu dosyada, iş başvuru formu
ve fotoğraflar, istenen belgeler, atama, yükselme, disipline ilişkin karar ve yazışma örnekleri, sağlık
dunımuna ilişkin belgeler, izin, takdir ve ödüllendirmeye ilişkin onay ve yazışmalar, medeni durum ve
aile durumıı bildirimleri, performans değerlendirmeleri, ferdi hizmet sözleşmesi ve personele ilişkin
olarak yapılan her türlü yazışmanın örnekleri bulunur.

Herhangi bir sebeple Sendikadan ayrılan personelin sicil dosyaları arşive kaldırılır, saklanır. Sendika
Genel Merkezinde bu dosyaların tutulmasından işveren vekili sorumlu olup, şubelerde ise şube
başkanları sorumludur.

(]ALIŞ]\{A siinEsİ
]\{aclde-l8: Çalışma süreleri, haftada toplam 45(kırkbeş) saattir. Haftalık iş günü, 6(altı) iş günüdür.

Çalışma saatleri, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında, hafta sonu Cumartesi günü l0:00-16:00
saatleri arasındadır. Ancak yaz, kış dönemleri ile izin ve işyerinin durumuna göre veya genel ihtiyaç
duyulması durumlarında, Yönetim Kurulu günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarında
değişiklik yapmaya yetkil idir.

s.nÖıüıvı
iziu

iziN
}taılde-l9: İzin, personelin yazılı başvurusunun onaylanması ile kullandırılır, Acil günübirlik izin
talepleri en az l(bir) saat öncesinden. günübirlik ve saatlik izin talepleri en az l(bir) gün öncesindm,
yıllık izin talepleri ise en az 1(bir) hafta öncesinden yazılı şekilde yapmalıdır.

Saatlik ve günlük izinler, ilgili genel başkan yardımcısı bilgisinde ve genel sekreter planlamasıyla,
yıllık izinler; genel sekreter planlamasında ilgili genel başkan yardımcısı bilgisinde, genel başkan
vekilinin uygun görüşü ve genel başkan onayı ile mümkündür. Personel, iznini geçireceği yerin adresi
ve telefon ılumarasını, izin dilekçesinde bildirmek zorundadır. Kullandırılan izinlere ilişkin bilgiler,
personel takip programına iş|enir ve ayrıca personelin dosyasına kaydedilir. Şubelerde izin, rapor ve
diğer benzer tüm işlemler, şube başkanının takibi ve onayı ile yürütülür, Şube başkanları, verilen tüm
personelizinlerini, en geç 3(üç) gün içerisinde GenelMerkezeyazı|ı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Y ILLIK Ücırrrrİ İzİNırıı
Madde-20: Personelin yıllık izinleri,4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre verilir. İzinler, hizmet
birimlerin işlevsiz kalmaması için Yönetim Kurulunun belirleyeceği sıra ve tarihlere göre kullanılır.

Hizmet süresi;

. l (bir) yıldan 5(beş) yıla kadar olan personele (5 yıl dehil) l4 (ondört) gün,

. 5 (beş) yıldan fazla, |5 (onbeş) yıldan azolan personele 20 (yirmi) gün,

. lS(onbeş) yıl (ddhil) veya dahafazla olan personele26 (yirmialtı) gün, yıllık ücretli izin hakkı

veri lmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 50 ve daha büyük yaştaki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süreleri, 20 (yirmi)
günden az olamayacaktır.

MAZBRtrT iziNı-nni
Madde-2l: Personelin evlenmesi, eşinin doğum yapması, çocuğunun, ana, baba, kardeş ve kardeş

çocuklarının ölümü veya evlenmesi hallerinde, her biri için 3 (üç) gün ücretli izin verilir. Bu
mazeretler, usulüne göre belgelenir. Ölüm halinde, l(bir) hafta içinde kullanılmayan izinler verilmez.
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Evlilik nedeni ile kullanılacak izinlerde, izin süresi düğünün l(bir) gün öncesinde başlar. Kadın

personelin doğum yapması halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Bu izinlerin

dışındaki mazeret izinleri, lO(on) günü geçmemek üzere, genel başkan vekİlİnin planlaması, uygun

göriişü ve Yönetim Kurulunun onayı ile ücretsiz olarak verilir.

iziNnnx GEç GELME
.ilIadde_22: Herhangi bir şekilde izin alıp, iznin bitiminde geçerli bir mazereti olmadan görevi başına

dönmeyen personele, disiplin cezası uygulanır. 3 (üç) gün zarfında geçerli mazereti olmaksızın görevi

başına dönmeyenler, görevden çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar. Ücretsiz izin süresinin bitiminde,
görevinin başına dönmeyen personelin işine son verilir.

öı.tlıvı v[] işT[N AyRILI\IALARDA yILLIK iziN
foIıdclş-23: Hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmadan ya da kullandırılmadan işten çıkarılanlara,
istifa etmek suretiyle işten ayrılanlara ve emekli olanlara, hak ettikleri yıllık izin süresine ait ücretleri,
işyeri ile ilişkilerinin kesildiği tarihte ödenir.

SAĞLIK İŞınwrınnİ
}tadde-24: Muayene için aile hekimi, sağlık ocağı veya hastaneye başvuran personel, kurumdan veya
hekimden aldığı çahşabilir veya çalışamaz k6ğıdını, aynı gün işveren vekiline teslim eder.

o.ııöı.tjıvı
PERSONEL DEĞERLENDİRPIE VE ÜCRET

PiİRSONEL DEĞERLENDiRMB
Madde-25: Personel, Yönetim Kurulunca aşağıdaki kriterlere göre 4 (dört) ayda bir, yılda 3(üç) defa
(Nisan, Ağustos, Aralık aylarında) değerlendirilir. Şubeler de, bu usulü uygulayabilirler.

l-Kurum Kurallarına Uyum
Kurum bünyesinde oluşturulmuş, yazılı veya sözlü olarak belirtilmiş veya kendiliğinden
kurum kültürü çerçevesinde oluşmuş kurallara uyum yeteneği

2-Takım Çalışmasına Yatlınhk
Günlük çalışma hayatında, işin yapılışı sırasında, ortak çalışma platformu yakalama, ortak
hedefleri başarma gayreti, bireysel olarak işin daha hızlı gerçekleşeceği duygusunu yenebilme
3-Stres Altında Çalışabilme
İş yoğunluğu, yönetici baskısı, iş arkadaşlarının veya gelen misafirlerin baskısı vs. nedenlerle
oluşan stres altında soğukkanhlığını koruyarak çalışma, tavırları ile stresi dışa vurmadan
kibarlığını koruma, sesini yükseltmeme, etkin sonuç elde edebilmek için kıvrak çözümler
oluşturabilme

4-Öğrenme ve Kendisini Sürekli Geliştirebilme
İşinin bir parçası olarak ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmak için araştırma, kendisini
geliştirme fırsatlarını değerlendirme, bunları işine tatbik etme konusundaki çabası

5-0dak Noktasını Dağıtmadan Çalışma
Günlük faaliyetlerini gerçekleştirirken, önceden tespit edilmiş veya görev olarak verilmiş
hususlar dışında, zaman hırsızları ile odağın yitirilmemesi
6-karar verme performansı
Kendi sorumluluk alanı ile ilgili inisiyatif kullanabilme, verilen kararlarda doğruluk oranı ve
karar verme hızı
7-Iş Disiplini
Görev ve sorumluluklarına birebir uyma isteği, verilen talimatları önemseme, davranışları ile
disiplinini çevresine yansıtabilme

8-Mesai Saatlerine Uyum
Tanımlanan çalışma saatlerini önemseme, çalışma disiplinin bir parçası olduğunun farkına
varma ve günlük iş hayatında açıkça tatbik ederek çevresine hissettirme
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9-Teknoloji Odaklı Çalışma Prensiplerine Uyum
Teknolojik araç ve gereçlerin kullanımının, çalışma
do Ve bili ve mekanik sistemlerini

alanlarının birçoğunda yaygınlaşmasından
ed kuIlanabilme becerisi

Telefonda iletişim yeteneği (Kurum dışı kişilerle telefondan iletişim sırasında kullandığı ses
tonu, cümle kurgu tarzı ve doğallığı)
Yazılı iletiŞim yeteneği (Kurum içiveya dışı yazılı iletişimde imla, format ve kurgu açısından
sergilediği performans)
Beden dili iIe iletişim yeteneği (Kurum içi veya dışı iletişimde, beden dilinin kuIlanmadaki

SeV

l0- Yeteneği

l l-Dürüstlük ve Güvenitirlik
Günlük lıayatta, iş ortamında ve kurum iledışı çevre madd ukon ardankurduğu letişimde,

Vedürüstlük Ven liklir
l2-Açıklık
Kendi işinin Slkalite seV nveya ln tarafınperformans daıı ed eSlm ınlıyesl yönetim takip

amacl le sistematik ve f usözl
1 Çalışma

kendisinden beklens in/iş yaşamında beklenmesin etkin elar etmeklde ozverlsonuç için
farkına liozver|gerektiğinin kendi,arma,

çalışmanın bilmeetiğiiş koşullçln olduğunu

revleri14-Gö nl Yve Getirmerlne eAlgılama Çabası
Kend Slne ifade edilsaç r/ed kendiıkça rlarıSlnllmesin, alabilecekgörev içinde konularıyer

ama bVe unları ne

larına örnek olmailebakımlı ve özenli kılık-
l5-Dış Görünüm

16-5orumluluk Alma
Günlük hayatta, görev tanımı dah ilinde d Sorum u uk ın fVeVa şında alma, kullanabilmeisiyati

birVe likte bu davranmasını özendirme
l7-Kurum Mal Varlığının Korunması nem Derecesi
kuruma ait her türlü var korunınasına

Gösterdiği
len önem

l8-Verilen Görevleri Başarma İsteği ve Kabiliyeti
Kendisine verilen görevleri, motivasyon unsuru olarak al,gılama ve hızlı reaksiyon gösterme

19-Yaptığı İşi Benimseme
severekGörev alanı her ne olursa

20-Öğretme ve Yetiştirme
ortak sonuca hızlı u ından rmeBirlikte

ücıı_urı.rır
l!tıdde-26: Genel Merkezde ve şubelerde istihdam edilen personel için ücret artışları, 12'şer aylık
dilimler haIinde, Yönetim Kurulu kararı ve bütçe esasları doğİultusunda belirlenir.

ıx Önrırır
Madde*27: BaŞarılı sendika persone|inin takdir edilmesini sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu
kararıYla ek ücret verilebileceği gibi Yönetim Kurulu Sendika perİoneline dini bayİamlarda ek ödeme
YaPılmasını kararlaştırabilir. Ödenecek meblağlar, Yönetim Kuİulunca kararlaştırılır.

YOLLUKLAR
Maddc'*28: Personele, görev merkezinin bulunduğu il sınırları dışına yapacağı seyahatler ile ilgili
olarak, aYrlca Yolluk ödemesi yapılmaz. Ancak; konaklama, y...k, ulaşım gi6i yapııan masraflaİın
fiŞ, fatura veya makbuz karşılığı ibraz edilmesi halinde, kendisİne ödeme yapılİr.
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7.BÖLÜLI
»isipıix ııüxtiırııııi

nisipı,iN tiyc tJLAMAsI
Madde-29: İşverenin, 4857 sayılı İş l(anunu'nun 25 ve 26'ıncı maddesi ile ilgili hakkı saklıdır.
Disiplin hükümleri ile ilgili her türlü işlem, yazılı olarak yapılır. Personel ile yapılan yazışmaların bir
sureti, sicil dosyasında saklanır.
Disiplin cezalarından;
a-) Yazılı ihtar cezası; Genel başkan (şubelerde şube başkanı),
b-) Ücret kesintisi cezası; Genel başkan (şubelerde şube başkanı),
c-) İşten çıkarma cezası; Yönetim Kurulu (şubelerde şube yönetim kurulu ) tarafından verilir.
Verilen cezanın personele bildirilmesi, genel sekreterin (şubelerde şube başkanının) görevidir.

»isipı-iN CIızALztRI
Maddş-30:
A) Yazılı İhtar: Yazılı ihtar, öncelikle personele olumsuz olan durumunyazı|ı olarak sorulup savunma
hakkı verilmesi ile gerçekleşir. Ardından, savunmanln yetersiz görülmesi halinde, cezanın
uygulanmasıdır.
Cezayı gerektirecek fiil ve hareketler ise şunlardır:
l ) Mazeretsiz olarak geç gelmek, bunu 3 (üç) kez ve daha fazlayaparak alışkanlık haline getirmek,
2)Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
3) Mesai arkadaşları ile işyerinin huzurunu bozacak şekilde sözlü tartışma yapmak.
Yukarıda belirtilen suçların işlenmesi halinde, genel başkan (şubelerde şube başkanı), yazılı ihtar
cezası verir.

B) Ücret Kesintisi:
Ücret kesintisi cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
l) İşyerine aitaraç, gereç demirbaş eşya ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya
zarar vermek (Sendikanın, tazminat talep etme hakkı saklıdır.),
2) Personelin, yapmakla yükümlü bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde, yapmamakta
devam etmesi,
3) Personelin, mesai arkadaşları ile işyerinin huzurunu bozacak şekilde, sözlü dışında fiili şekilde de
kavga etmesi.
4) Aynı konuda, 2(iki) defa yazılı ihtar almak.
Yukarıda beliıtilen suçların işlenmesi halinde, genel başkan (şubelerde şube başkanı), 16 (onaltı) saate
kadar ücret kesme cezası verir.

C) İşten Çıkarma
İşten çıkarmayı gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
l) İş Kanunu'nun25lII hükmünde yer alan fiiller,
2) Zimmet, irtikap, rüşvet, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal,
hırsızlık ve devlet aleyhine olan suçlan işlemek,
3) İşyerine ait defter, dosya, evrak veya kayıtları kasten yok etmek,
4)Yazıh ihtar gerektiren işleri, en az3 (üç) defa tekrarlamak,
5) İşverenin güvenini kötüye kullanma, meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa
uymayan davranışlarda bulunmak,
6) İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın, ardı ardına 2(iki) iş günü veya bir
ayda 3(üç) iş günü işine devam etmemek,
7) Yazılı ihtarı 4(dört), ücret kesintisini gerektiren işlemleri ise 2 (iki) defa tekrarlamak,
8) Taksirli suçlar hariç, yüz kızartıcı olmasa dahi, işiyle ilgili veya işinin dışındaki bir fiilden dolayı
tecil ve paraya çevrilmeyen 1 (bir) haftadan fazla hapis cezası almak,
9) İşyerine sarhoş gelmek ve işyerinde içki içmek,
l0) Sendika yöneticileri hakkında, asılsız iddia ve iftiralarda bulunmak,
Yukarıda belirtilen fiillere ilaveten, iş akdinin feshini gerektiren durumlarda ilgili yasa hükümleri
uygulanır.
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İşten çıkarma disiplin cezaları, Yönetim Kurulu (şubelerde şube yönetim kurulu) tarafından verilir.
İşten çıkarma cezası, İş Kanunu 25l|I'yi gerektirdiği durumlarda, olayın öğrenildiği tarihten itibaren
6(altı) iş günü içinde Yönetim Kurulunca uygulanır. Şube personeline verilecek işten çıkarma cezası,

şube yönetim kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir.

8.|ıÖLÜM
»iĞnır rıtırtjıııırır

rĞiı,iııı işırıri
jMadd*-.3l: - Bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm personel, Sendikanın belirleyeceği eğitim
programları dahilinde hizmet içi eğitime tabi tutulabilir. Gerektiğinde bu eğitim, Yönetim Kurulunun
kararı ile lıerhangi bir şube öncülüğünde yapılır.

l_}YGULAi\{A
Madde-J2: Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Yönetim Kurulu gerekli görmesi
halinde, Yönetmeliği kısmen ya da tamamen değiştirmek, ya da uygulamadan kısmen veya tamamen
kaldırmak yetkisine haizdir.

[rüKüM oLMAlvIAsI İ{ALİ
Maclde-33: Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, iş hukuku mevzuatı hükümleri
uygulanır.

yüH.tjnı-üx
Mıdde-3.1: Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 31.0|.20lı7 tarihli ve 4l4 sayılı kararı ile
01 Haziran 20l 7 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

yijntirıvın
MaddçJ5: Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür
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