
l0) Toplu iş sözleşmesine 46. madde olarak aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

MADDE 46- HİZMET ZAMMI:
Taral sendika üyesi işçilere çahşhkları Kamu Kurum ve Kuruluşunda geçirdikleri her

tam hizmet yılı için hiçbir ödemeyi etkilememek ve mtiktesep hak sayılmamak kaydıyla
01.03.202l tarihinden itibaren uygulanmak üzere brüt 7,00 TL/Ay hizmet zammı verilir.

696 sayıh KHK ile sürekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl başlangıcı sürekli
işçiliğe geçilen 02.04.20l 8 tarihidir.

rl) İş bu protokolün uygulanması sonucu oluşacak ücret ve diğer ödemelere
farklar kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir.

İşbu protokol taraflarca 27.08.202l tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.
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T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağh 17 no'lu "Sağhk ve sosyal hizmetler"
işkolundaki işyerlerinde uygulanmak izere 15.02.202l tarihinde akdedilen 0|.09.2020-
28.02.2023 yürürlük süreli işletme toplu iş sözleşmesinin tarafları Türk Ağır Sanayii ve
Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri
Sendikası (ÖZ SAĞLIK-IŞ) yetkilileri, 2'7 .08.2021 günü Saat | 4.00'te Kamu İşveren
Sendikası'nın Kuzgun Sokak No: l03 Çankaya./ANKARA adresinde bir araya gelerek toplu iş
sözleşmesinin "Ücret Zammı" başlıklı 3l. maddesi ile Geçici 2. maddesinde "2O2l Yı[ı Kamu
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" ne atıf yapılan maddelerini aşağıdaki

şekilde düzenIemişlerdir.
İşbu protokol hükümleri ile yapılan düzenlemeler 01.03.202l tarihinden ileriye doğru

hüküm doğurur. 01.03,2021 tarihinden önceye ilişkin herhangi bir fark ödemesi
yapılmayacaktır.

Buna göre;
1-) Toplu iş sözleşmesinin "Ücret Zammı" başlıklı 31. maddesi aşağıdaki yazılı

şekliyle diizenlenmiştir.

A- BIRINCl DoNE}l ZA§tNll (01.09.2020-28.(|2.2Q2!] l
01.09.2020 tarihinde işyerlerinde çalışmakıa olan işçilerin. 01.09.2020 tarihi itibarıyla

almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak izere o/o

5,75 (yüzde beş. yetmiş beş) oranında zam yapılacaktır.
Ancak Türkiye İstatisrik Kurumu'nun 2003- 1 00 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları

Türkiye Geneli Şubat 202l İndeks salısının. Ağustos 2020 İndeks sayısına göre değişim
oranının 7o 3'ü (Yüzde [lç) aşması lıa|inde aşan kısmrn tamamı.01.03.202l tarihinden geçerli
olmak üzere işçilerin 28.02.2021 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine zam olarak
uygulanacakıır.

B- iKiNCi DöNEM ücnEr ZAMMı (01.03.2021-28.02.2023):

I- TABAN UCRET:
01.03.202l tarihinde günlük brüt çıplak ücretleri l36,67 TLlGün'ün altında olan

işçilerin, günlük brüt çıplak ücretleri l36.67 TLlGün'e çekilecektir.

II- ÜCRET ZAN|LARI;
a) Ikinci Dönem Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı 0 t.03.202 ı-31.08.202 l
01.03.202l tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin ücretleri (I.) fikradaki taban

ücrete çekildikten sonra, 01.03.202l tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine. 01.03.202l
tarihinden geçerli olmak üzere ikinci dönem birinci yıl birinci altı ay için %l2 (On iki)
oranında zam yapılacaktır.

b) İkinci Dönem Birinci Yıl İkinci Altı .{1, Zammı 0 1.09.202 l -28.02.2022
01.09.202l tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 31.08.202l tarihindeki

günlük brüt çıplak ücretlerine,01.09.202l tarihinden geçerli olmak üzere ikinci dönem birinci
yı[ı ikinci altı ay için %5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak. Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyaıları Türkiye
Geneli Şubat 2022 indeks sayrsının. Ağustos 202l indeks sayısına göre değişim oranının %5
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(Beş)'i aşması halinde aşan kısmın tamamı. ikinci dönem ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı
oranına ilave edilecektir.

c) İkinci Dönem İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı 01.0-].2022- l. .2022
01.03.2022 tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 28.02.2022 tarihindeki

günlük brüt çıplak ücrellerin e, 0| .03.2022 tarihinden geçeıli olmak üzere ikinci dönem ikinci
yıl birinci altl ay için %5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003:100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye
Geneli Ağustos 2022 indeks sayısının, Şubat 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %o5

(Beş)'i aşması halinde aşan kısmın tamamı. ikinci dönem ikinci yıt ikinci altı ay ücret zammı
oranına ilave edilecektir.

d) İkinci Dönem İkinci Yıt İkinci Altı Av Zammı 0 1.09.2022-2ıt.02.2023
01.09.2022 tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 3|.08.2022 tarihindeki

günlük brüt çıplak ücretlerine. 01 .O9.2022 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci dönem ikinci
yıl ikinci altı ay için %5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003:l00 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye
Geneli Şubat 2023 indeks sayrstnın. Ağustos 2022 indeks savısına göre değişim oranının 7o5
(Beş)'i aşması halinde aşan klsmın tamamı. ikinci dönem ikinci yıl ikinci altı ayının son
günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.03.2023
tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 28.02.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretIerine)
ilave edilecektir.

C- Bu toplu iş sözleşmesinin yiirürlük başlangıç tarihinden itibaren kapsam
işyerlerine ilk def'a işe alınacak işçiler. asgari ücreıle işe başlatıhrlar. Bu işçilerin, deneme
sürelerini başan ile tamamlamaları kaydıyla. sendikaca üyeliklerinin işverene bildirildiği
tarihi takip eden aybaşından geçerli olnıak üzere, günlük brüt çıplak ücretleri: toplu iş
sözleşmesinin birinci döneminde (01.09.2020-28.02.2021) l00,00 TL/Gün'e yükseltilir. Bu
işe giriş ücreti sözleşmenin ikinci dönemi birinci yıl birinci altı ayında (01.03.202l-
31.08.202l) ve ikinci dönemi birinci yıl ikinci altı ayında (0l .09.202l -28.02.2022) işçilerin.
deneme sürelerini başarı ile tamamlamaları kaydıyla. sendikaca üyeliklerinin işverene
bitdirildiği tarihi ıakip eden aybaşından geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesinin "İş Primi"
başlıklı 37. maddesindeki gruplar esas alınmak kaydıyla aşağıdaki tespit edilen işe giriş
ücretlerine yükseltilirler

GRUP 0 1.03.202 l- 31.08.202l 0 1.09.2021 -28,02,2022

ı. GRLP l40,00 TLlGün l46,50 TLlGün

2. GRUP l39.00 TL/Gün l45.50 TL/Gün

3. GRUP l3ti.00 TL/Gün l44,50 TLlGün

Bu işe giriş ücreti sözleşmenin ikinci dönemi ikinci yıl birinci altı ay,ı ile sözleşmenin
ikinci dönemi ikinci yıl ikinci alı aylannda ise ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı
tarih itibariyle artırılarak uygulanır. İşe yeni alınan işçilere işe alındıkları döneın için
öngörülen ücret zamları aynca uygulanmaz. takip eden dönemlerin ücret zamlarından
yararlandırılırlar. Ancak, bu uygulama sebebiyle sonradan işe alınan işçilerin ücretleri hiç bir
şekilde emsali kıdemIi işçilerin ücretini geçemez. İşverence ilgiIi dönemde. işe giriş
ücretinden daha yüksek bir ücretle işe alınan işçilerin ücretinden indirim yapılmaz.
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2) Toplu iş sözleşmesinin "İlave Tediye Ve İkramiye" başlıklı 32. maddesi aşağıdaki
yazılı şekliyle değiştirilmiştir.

]\tADDE 32- iLAVE TEDiYE VE iKRAN!iYE,:
a) İşçilere, 6772 sayı|ı, Kanun Hükümlerine göre Cumhurbaşkanının tespit ettiği

günlerde ilave tediye ödenir.
b) Ayrıca işçilere, toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde (01.09.2020-28.02.2021\

ve Aralık ayında olmak üzere 8 günlük çıplak ücretleri tutannda ikramiye ödenir.
İkramiye ödemesi. ıoplu iş sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 0|.03.202l-

28.02.2022 tarihleri arasında işçilerin 30 günlük ücretleri tutannda yapılır. Bu ikramiyelerin
l5 günü Temmuz ayında. l5 günü ise Eylül ayında ödenir.

Bu ödeme. toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 0l .03 .2022-28 .02.2023
tarihIeri arasında ise işçiIerin 40 günlük ücretleri tutannda 1,apıtır. İkramirelerin 20 günü
Nisan ayında. 20 giinü ise Eylül ayında ödenir.

c) İkramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm usulü uygulanır ve ücretsiz izin günleri
hesaba katılmaz. Yıl içinde ödenen ikramiyeler. ikramiyelerin ödeme ıarihlerinde işçinin
çalıştığı süreyle orantıh olarak hesaplanıp ödenir. Ancak işten ayrıldığı tarihte ikramile
ödemesi yapılmayan çalışma süresi varsa. bu çalışmasına ıekabül eden ikramiye de
kıstelyevm usu[ü ile ödenir.

3) Toplu iş sözleşmesinin "Yemek Yardımı" başlıklı 33. maddesi aşağıdaki yazılı
şekliyle değiştirilmiştir.

İşçilereı işyerlerinde fiilen çalıştıkları günlerde bir öğün ücretsiz yemek verilir.
Ancak. Ramazan ayında oruç tutanlara. sağl* kurulu raporu ile perhizli olduğunu

belgeleyenlere ve yemek çıkarılması veya verilmesi mümkün olmayan işyerlerinde çalışan
işçilere fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin birinci döneminde (0l .09.2020-28 .02.202|\
brüt l0,00 TLlGün; sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl birinci altı ayında (01.03.202l-
31.08.202l) brüt l1,94 TL/Gün; sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl ikinci altı ayında
ise (01.09.202l -28.02.2022) brüt 12,54 TL/Gün yemek yardımı ödenir.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin ikinci yıl birinci ve ikinci altı
aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecektir.

4)Toplu iş sözleşmesinin "Birleştirilmiş
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sosyal Yardım" başlıklı 34. maddesi

NIADDE 34_ BiRLEŞTiRİLMis SOSYAL YARDIM:

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere. toplu iş sözleşmesinin binnci
döneminde (0l .09.2020-28.02.202l) her ay brüt 275,00 TL/Ay; sözleşınenin ikinci
döneminin birinci yıl birinci altı ayında (01.03.2021-31.08.202l) her ay brüt 392,00 TLlAy;
sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl ikinci altı ayında ise (01.09.202l -28.02.2022\ her ay
brüt 4l1,60 TLlAy birleştirilmiş sosyal yardım ödenir.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin ikinci yıl birinci ve ikinci altı
aylannda ücret zammr oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecektir.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıklan
sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz.
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5) Toplu iş sözleşmesinin "Giyim Yardımı" başlıkh 36. maddesi aşağıdaki yazılı
şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 36_ GİYİM YARDIMI:
Işçilere, toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde (01.09.2020-28.02.202l) her ay brüt

l8,00 TL/Ay; sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl birinci allı ayında (0l .03.202l -

31.08.202l) her ay brüt 21,49 "fLlAyı sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl ikinci altı
ayında ise (0l .09.202l -28.02.2022) her ay brut 22,56 TL/Ay giyim yardımı ödenir.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin ikinci yıl birinci ve ikinci altı
aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibanyla artırılarak ödenecektir.

Ancak. iş icap ve zaruretleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince veriImesi
gereken korulucu giyim malzemesi aynca verilmeye devam edilir.

6) Toplu iş sözleşmesinin "İş Primi" başlıklı 37. maddesi aşağıdaki yazıtı şekliyle
değiştirilmiştir.

}IADDE -]7- lŞ I'Rllltl :

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilerden. aşağıdaki işlerde
görevlendirilenlere müktesep hak olmamak ve diğer ödemeleri etkilememek kaydıyla fiilen
çahştıklan her gün için aşağıdaki tespit edilen miktarlarda iş primi ödenir.

I. GRUP: Sağlık teknikeri. tekniker, teknisyen. güvenlik amiri. aşçı başı. aşçı,
laborant, biyolog, diyetisyen, kimyager: Toplu iş sözleşmesinin birinci dönerninde
(0l .09.2020-28.02.202l ) brüt 5,00 TL/Gün, sözleşmenin ikinci döneminin birinci .vılı birinci
altı ayında (01.03.2021-31.08.202l) brüt 5,97 TL/Gün. sözleşmenin ikinci döneminin birinci
;-ılı ikinci altı ayında ise (01.09.202l -28.02.2022\ brut 6,27 TLlGün,

II. GRUP: Teknisyen yardımcısı, hasta bakıcı. büro personeli. güvenlik görevlisi,
marangoz. elektrikçi. inşaat işçisi. boyacı, klimacı. şel garson, garson. atölye personeli. tıbbi
birim destek elemanı ve şolör: Toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde (0l .09.2020-
28.02.202|) brüt 4,00 TL/Gün, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yılı birinci altı ayında
(01.03.2021-31.08.202l) brüt 4,77'fLlGiin, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yılı ikinci
altı ayında ise (0 l .09.202 t -28.02.2022\ brut 5,0l TLlGün

III. GRUP: Diğer işçiler: Toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde (01.09.2020-
28.02.2021) brüt 3,00 TLlGün, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıll birinci altı ayında
(01.03.2021-31.08.202l) brüt 3,58 TL/Gün, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yılı ikinci
altı ayında ise (01.09.2021-28.02.2022\brğt3,7 6 TLlGün

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin ikinci yılı birinci ve ikinci altı
aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibanyla artınlarak ödenecektir.

İlk defa işe alınan işçiler ile yukandaki gruplarda yer almayan unvanlarda çahşan
işçilerin sahip oldukları ehliyet ve liyakatleri dikkate alınarak ait oldukları gruplara işveren
tarafından yerleştirilir.

7) Toplu iş sözleşmesinin "Ek Ödeme" başlık|ı 38. maddesi aşağıdaki yazılı şekliyle
değiştirilmiştir.

\IADDE -]tl- EK ()DENiE:
a- İşçilere müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla,

toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde (0l .09.2020-28.02.202|) ve Kasım ayında ödenmek
üzere brüt 375,00 TL (U çyüzyetmişbeş) ek ödeme yapılacaktır
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b- Ek ödeme. toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 01.03.202|-28.02.2022
tarihleri arasında ve Mayıs ayında olmak üzere brüt E95,44 TL olarak ödenecektir.

Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 0l .03 .2022-28.02.2023
döneminde Mayıs ayında ve bir kez ödenmek kaydıyla ödendiği döneme kadar ki ücret
zamları (toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin birinci 1,ılının birinci altı ay zammı olan %l2
hariç) oranında arttırılarak ödenecektir. Ek ödemenin ödendiği tarihten sonraki ücret zamları
yeni dönem ek ödeme miktarına yansıtılacaktır.

c- Bu ödeme çalışılan süre ile orantılı olarak ödenir.

8) Toplu iş sözleşmesinin "Evlenme Yardımı" başlıklı 39. Maddesi aşağıdaki yazılı
şekliyle değiştirilmiştir.

1\lADDE -]9- E,\'l-E\i\l E YARD|\lI:
İşçilere. sözleşmenin birinci döneminde (0l .09.2020-28.02.202l ) evlenmeleri halinde

brüt 228,23 TL; sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl birinci altı ayında (0l .03.202l -

3 l .08.202l ) evlenmeleri halinde brüt 272,48 TLı sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl
ikinci altı ayında ise (0l .09,2021-28.02.2022) evlenmeleri halinde brüt 286,10 TL evlenme
yardımı ödenir.

Evlenme olayının toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin ikinci yıl birinci ve ikinci
altı aylarında gerçekleşmesi halinde bu yardım ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı
tarih itibarıyla artırılarak ödenecektir.

Evlenen işçilerin her ikisinin de aynı işyerinde çalışmalan halinde bu yardım her ikisine
de ödenir.

9) Toplu iş sözleşmesinin "Ölüm Yardımı" başhklı 4l.maddesi aşağıdaki yazıIı

şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 4l- öLÜM YARDIMl:
a) İşçinin. sözleşmenin birinci döneminde (01.09.2020-28.02.2021) ölümü halinde

kanuni mirasçılarına brüt 570,52 TL, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl birinci altı
ayında (01.03.2021-31.08.202l) öIümü halinde kanuni mirasçılanna brüt 681,15 TL,
sözleşmenin ikinci döneminin birinci yı[ ikinci altı ayında (0l .09.2021-28.02.2022) ölümü
halinde ise kanuni mirasçılanna brüt 7l5,2l TL,

b) İşçinin eş. çocuk.ana veya babasının sözleşmenin birinci döneminde (01.09.2020-
28.02.202|) ölümü halinde kendisine brüt 342,38 TL, sözleşmenin ikinci döneminin birinci
yıl birinci altı ayında (01.03.202l -31.08.202l ) ölümü halinde kendisine brüt 408,78 TL,
sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl ikinci altı ayında (01.09.2021-28,02.2022) ölümü
halinde ise kendisine brüt 429,22TL,

c) İşçinin iş kazası sonucu sözleşmenin birinci döneminde (01.09.2020-28.02.2021)
ölümü halinde kanuni mirasçılanna brüt 912,77 TL, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl
birinci altı ayında (01.03.2021-31.08.202l) ölümü halinde kanuni mirasçılarına brüt r.089,77
TL, sözleşmenin ikinci döneminin birinci yıl ikinci altı ayında (0l .09.2 021,28.02.2022)
ölümü halinde ise kanuni mirasçılanna brüI l.|44,26 TL

tutartnda ölüm yardımı yapılır.
Ölüm olayının toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminin ikinci yıl birinci ve ikinci altı

aylarında gerçekleşmesi halinde bu yardımlar ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı
tarih itibarıyla artırılarak ödenecektir.
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