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Toplu İş Sözleşmesi 
2018 – 2020
İsviçre’nin almanca konuşulan kantonların-
da çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları

Unia nasıl bir sendikadır?
Unia, yaklaşık 200 000 üyesi ile İsviçre’nin en büyük sendi-
kasıdır. Unia Toplu iş sözleşmeler yapar –çalışanlar adil  
ücretten, iyi çalışma koşullarından ve sosyal haklardan fay-
dalanırlar. Unia aynı zamanda bir çok hizmet sunuyor:  
Biz, sizlere meslek eğitiminde danışmanlık hizmeti veriyoruz, 
işyerindeki sorunlarda, işsizlikte yardım ediyoruz, işverene, 
sosyal sigorta kurumlarına karşı ve mahkemede işçileri  
temsil ediyoruz. Unia İsviçre’nin her bölgesinde aktif ve ge-
lişmiş iyi bir yapıya, iyi bir ilişki ağına ve yetenekli personale  
sahiptir. 

Unia Zentralsekretariat
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
031 350 22 81
info@unia.ch
www.unia.ch

  Unia senin yakınında:
Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

Çalışma saatlerinizi yazıyor musunuz?
İster elektronik ister elle olsun - günlük çalışma saatlerinizi 
kayıt edin. İşyeriniz aşağıdaki bilgileri yazılı olarak kaydettir-
mekle yükümlüdür:

   İşyeri veya nesne
   Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi (seyahat süresine 
bağlı olarak)

   Ödenmeyen iş molası 

Her zaman, çalışma saati çizelgenize bakma hakkınız  
vardır. Sadece, çalışma saatleri doğru yazılmış ise imzala-
yınız.
Eğer çalışma saatiniz yazılmamış veya yanlış yazılmış ise, 
çalışma saatlerinizi, kendiniz yazın ve Unia’ya başvurun.
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Hastalık durumunda ücretin ödenmesi
Haftada en az 12,5 saat mi çalışıyorsunuz? Bu durumda 
hastalık anında kazanç kaybına karşı sigortalısınız.  
Hastalık parası en son ödenen ücretin yüzde 80 ni veya 
son altı ayda kazanılan ücretin ortalamasıdır. Hastalık 
parası, hastalığın 3. gününden itibaren en fazla 730 gün 
ödenir.

Haftada 12,5 saatten az mı çalışıyorsunuz? Bu durumda 
ilk çalışma yılında, hastalık durumunda üç hafta hasta-
lık parası alma hakkınız vardır. Çalışma süreniz arttıkça, 
hastalık parası ödeme süreside uzar. Ödeme süresi  
kantonal yasa ile düzenlenmiştir. Bölgenizdeki Unia’ya 
başvurarak bilgi alabilirsiniz. 

Yol süresi
Her zamanki işyerinden, müşteriye giderken geçen yol 
süresi, ödenen yol süresi olarak kabul edilir  (yol süresi 
ve yol giderleri). Dışarda çalıştığınızda, işvereniniz, yol  
paranızı ve giderleri öder. Bu ödeme çalışma yerinden 
veya işverenin ikamet yerinden, çalışma yerine kadar 
olan mesafe için yapılır. İkamet ettiğiniz yerden, herza-
manki işyerinize giderken geçen yol süresi ödenmez. 

Öğlen yemeği
Günde en az altı saat mi çalışıyorsunuz? Ve öğlen yemeği-
nizi her zamanki iş yerinizin haricinde bir yerde mi yemek 
zorundasınız? Bu durumda işvereniniz size günlük 16 Frank 
öder. 

İş elbisesi
İş elbiseniz işveren tarafından sağlanır. Yıkanmasından ve 
tamirinden çalışan kişi sorumludur. 

Kıdem (hizmet süresi) hediyesi
Tüm çalışanlar, on yıl hizmet süresinden sonra ve her beş 
yıl sonrasında kıdem hediyesi olarak, aylık ücretin dörtte 
birini alır.  

Uygulama masrafları aidatı
Bu TİS ile temizlik alanında çalışan işçilerin meslek içi eği-
tim yapması teşvik edilmek ve çalışma ve ücret koşulları  
iyileştirilmek isteniyor. Bunu başarabilmek için meslek içi 
eğitimi ve firmaların kontrolünü finanse etmek zorunda-
yız. Bunun için uygulama masrafları aidatı (Vollzugskosten-
beitrag) mevcuttur. Bu çalışanlar için maaşın yüzde 0,4’ü 
ve işverenlerin bordrolarının yüzde 0,2’sidir. Çıraklar ayda 
1 frank öderler. Siz Unia üyesi olarak, payınıza düşeni geri 
alacaksınız.

Çalışma saatlerinin  
yazılması!
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Yeni Broşür
Kısaca en önemli  
bilgiler

Eğitim Önemlidir
Temizlik branşı üçlü komisyonu (PariKo) Almanca konuşulan 
kantonlarda vasıfsız olarak çalışan işçilere iş yerinde mes-
lek eğitimi sunuyor. Ücretsiz olarak verilen bu meslek eğitimi 
80 dersten oluşuyor. Eğer eğitimi bitirirseniz, daha yüksek 
asgari ücret alma hakkınız vardır (tabloya bakınız). Eğitime 
katılabilmek için yeterince Almanca konuşmalısınız. PariKo 
bu konudada size yardımcı olur: Almanca hazırlık kursu. Bu 
Almanca kursu 100 franktır. Unia üyesi olarak, ödediğiniz 
parayı geri alırsınız.

Araba temizliğide TİS tarafından karşılanmaktadır.
Araba temizliği de, GAV kapsamındadır. Bu sektörde çalışan-
lar şimdi yeni asgari ücret ve 13. maaş alıyorlar.

Gece ve pazar günü çalışması için ödenen mesai  
ücreti iyileştirildi. 
Araba ve hastane temizliği işinde çalışanlara yeni mesai 
zammı ödenir:
   Düzenli olarak asgari ücretle gece işinde çalışanlara  
% 10 zaman ve % 15 ücret artışı 

   Araba temizliğinde çalışanlara tatil ve pazar çalışmaları 
için % 25 

   Ev temizliğinde çalışanlara yeni % 1.5 ek tatil ücreti

Daha yüksek asgari ücret
Tüm temizlik sektöründe asgari ücret arttı («asgari ücret»  
tabelasına bakınız).

TİS kimler için geçerlidir?
   Temizlik işi yapan, beşten fazla işçi çalıştıran tüm  
firmalarda, ustabaşı ve bakım sorumlusu dahil bütün  
çalışanlar için

   Ücret düzenlemesi, beşten az çalışanı bulunan şirketler 
için 2012’den itibaren geçerlidir

   Yarı zamanlı çalışanlar için

Tatilde yardımcı işçi olarak çalışan gençler TİS kapsamında 
değildir.  

Asgari saat ücreti  
Kategori*

2018 den  
itibaren

2020 den  
itibaren

Bakım temizliği I 18.80 19.20
Bakım temizliği II 19.80 20.20
Özel temizlik I 20.90 21.50
Özel temizlik II 21.90 22.50
Hastane temizlği I 19.50 20.00
Hastane temizlği II 20.50 21.00
Araba temizliği I 20.20 20.90
Araba temizliği II 21.20 21.90
Asgari ücret EBA ile 22.00 22.00
Asgari ücret EFZ ile 24.75 24.75

*  Kategori I: Üçlü komisyonun temizlik branşındaki tanınmış meslek 
eğitimini yapmamış olan işçiler 
Kategori II: Üçlü komisyonun temizlik branşındaki tanınmış meslek 
eğitimini yapmış olan işçiler 
EBA: İki yıllık meslek eğitim diploması (Eidgenössischer Berufsattest) 
EFZ: Üç-dört yıllık meslek eğitim diploması (Eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis)

Önceki maaşınız garanti edilir
Yeni ödeme kategorileri ücret kesintilerine yol açmaz. Yeni 
GAV’da düşük kategoride mi yer alıyorsunuz? Buna rağmen 
hala önceki maaşınızı alma hakkınız vardır. 

13. Maaş
Tüm temizlik personeli 13. maaş alır. 

Çalışma saati
Normal haftalık çalışma saati en fazla 42 saattir. Eğer  
fazla mesai yaptıysanız, mesainin yapıldığı yılı takip eden 
yılda, 30 Nisana kadar bunu denkleştirmek zorundasınız, 
veya işvereniniz mesai ücretini size yüzde 25 zamlı olarak 
ödemelidir.

Tatil
   Beş hafta (25 iş günü) 20 yaşına kadar ve 20 yaşı
   Dört hafta (20 iş günü) 21 yaşından itibaren 
   Beş hafta ( 25 iş günü) 50 yaşından itibaren (en az beş 
yıl hizmet vermiş)

Tatil günleri
Ücretli tatiller 1 Ağustos ve 8 kantonal tatil.

Annelik izni
Doğumdan sonra annelik izni 16 haftadır. Anneler bu süre 
zarfında tazminat alırlar. Bu tazminat son ayda kazanılan  
ücretin yüzde 80 ni veya son altı ayda kazanılan ücretin 
ortalamasıdır. Annelik tazminatı alma hakkı olmayan anne-
lere, TİS düzenlemesi kapsamında 8 hafta süresince  
aldığı ücretin yüzde 80 ni ödenir.   

Ödemenin yapıldığı devamsızlıklar
   eş, baba, anne veya çocuğun ölümü: 3 gün
   kardeş veya kayınbaba, kaynana ölümü: 1 gün
   kendi evliliğiniz: 3 gün
   kendi çocuğunuzun doğumu: 1 gün
   askerlik muayenesi: 1 gün
   aşınmak: yılda bir gün
   seçilmiş sendika yetkilisi:1 gün

   Bana Almanca kantonlar temizlik branşı toplu iş sözle-
mesini gönderin

   Benim sorularım var. Lütfen, benimle iletişime geçin 

   Unia’ya üye olmak istiyorum

   Bana Unia hakkında ek doküman gönderin

Soyisim

İsim

Adres

Posta kodu/yer

Tel.

E-Posta

Temizlik branşı için yapılan yeni toplu 
iş sözleşmesi (TİS) yürürlükte. 
Bu broşürde çalışan biri olarak bilme-
niz gereken yeni asgari ücret ve diğer 
yeni düzenlemeler hakkında bilgi  
veriliyor.

Sizinde meslek yaşamınızda 
güçlü bir sendikaya  
ihtiyacınız var – Unia’ya üye 
olun!

Toplu İş Sözleşmesi 
2018 – 2020
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