
ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRME METNİ 

Ayedaş, Başkent ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde gelinen 
en son nokta aşağıdaki şekildedir. 

1- ÜCRET ZAMMI:  Üyelerimizin 01.03.2021 tarihinde almakta oldukları günlük brüt çıplak 
yevmiyelerine; 

Kıdem yılı;  

1 yıldan -2 yıla kadar olanlara: 1,50 TL, 
 2 yıldan -4 yıla kadar olanlara: 3,00 TL, 
 4 yıldan -6 yıla kadar olanlara: 5,00 TL, 
 6 yıldan -8 yıla kadar olanlara: 7,00 TL, 
 8 yıldan -10 yıla kadar olanlara: 9,00 TL, 
 10 yıl ve fazlası yıl olanlara: 11,00 TL, 
 

Kıdem zammı yapılması. 

1.Yıl  1.Altı Ay Zammı:Kıdem zammı yapıldıktan sonra yeni oluşan yevmiyelerine yine 
01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, %9 zam yapılması. 

1.Yıl  2.Altı Ay Zammı: 6 Aylık TÜFE oranında zam yapılması. 

2.Yıl  1.Altı Ay Zammı: 6 Aylık TÜFE oranında zam yapılması. Bu oran %4’ün altında kalırsa 
%4 zam yapılması. 

2.Yıl  2.Altı Ay Zammı: 6 Aylık TÜFE oranında zam yapılması. Bu oran %4’ün altında kalırsa 
%4 zam yapılması. 

3.Yıl  1.Altı Ay Zammı: 6 Aylık TÜFE oranında zam yapılması. Bu oran %4’ün altında kalırsa 
%4 zam yapılması. 

3.Yıl  2.Altı Ay Zammı: 6 Aylık TÜFE +1 puan oranında zam yapılacaktır. Bu oran %4’ün 
altında kalırsa %4 zam yapılacaktır. 

İşverenin nihai tek lifine göre, Üyelerimizin ücretlerine 1. Altı ay zammı 
uygulandıktan sonra;  

Kıdemi 1-2 yıla kadar olan üyemizin kök ücretindeki artış oranı sözleşmenin birinci altı ayında 
% 10,37 olurken, kıdemine göre bu oran artış göstererek kıdemi 8-10 yıla kadar olan üyemizin 
kök ücretindeki artış oranı sözleşmenin birinci altı ayında % 19,05 olacaktır. Bu artış oranı 
diğer yan ödemelerdeki artışlarla birlikte hesaplandığında kıdemi 1-2 yıla kadar olan üyemizin 
aylık  net kazancı sözleşmenin birinci altı ayında % 13,56 oranında,  kıdemine göre bu 
oran artış göstererek kıdemi 8-10 yıla kadar olan üyemizin aylık net kazancı sözleşmenin 
birinci altı ayında % 20,53 oranında artış gösterecektir. 

 



İKRAMİYE: Devir öncesi üyelerimize sözleşme süresince toplam 112 gün ikramiye; Devir 
sonrası üyelerimize ise sözleşmenin 1. Yılında toplam 44 gün, 2. Yılında toplam 48 gün, 3. 
Yılında toplam 52 gün olması. 

SOSYAL YARDIM:01.03.2021 tarihinden geçeli olmak üzere;   Devir öncesi üyelerimize 
580,00TL, Devir sonrası üyelerimize 200 TL olması ve bu tutarların sözleşmenin 2. ve 3. 
Yıllarında ücret zammı oranında arttırılarak uygulanması. 

YEMEK YARDIMI: Sözleşmenin 1. Yılında Net 25,25 TL/Gün olması, 2.Yılında Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca belirlenen vergiden istisna tutar net, 3.Yılında Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca belirlenen vergiden istisna tutar net olarak ödenmesi. 

BAKIM PRİMİ:Planlı bakım faaliyetini yürüten üyelerimize bakım primi %9 olarak 
uygulanması. 

 

İŞ GÜÇLÜĞÜ PRİMİ: 
 
Endeks Okuma’ da çalışan üyelerimiz 01.03.2022 tarihinden itibaren 1.Gruba dahil edilerek %8 
olan iş güçlüğü primi %10’a yükseltilmesi. 

İŞ GRUBU CETVELİ (EK-II) 
 

İŞ 
GRUBU 

POZİSYON  

1 BAŞ OPERATÖR 
2 UZMAN OPERATÖR 
3 KIDEMLİ OPERATÖR 
4 OPERATÖR 
5 İDARİ OFİS ELEMANI 

 

İşe giriş tarihinden itibaren Operatör pozisyonunda, her yıl Şubat ayı sonu itibarıyla, 5 yıllık 
hizmet süresini tamamlayan işçiler, 1 Mart tarihinden geçerli olmak üzere Kıdemli Operatör 
pozisyonuna geçiş yapılması. Sendika üyesi işçilerden, 28.02.2022’de, kıdemi 5 yıl ve üzerinde 
olanların, Kıdemli Operatör pozisyonuna geçişi, 01.03.2022 itibarıyla gerçekleştirilmesi. 

Uzman Operatör ve Baş Operatör pozisyonuna geçişler Madde 33 uygulanarak yapılması. 

 

 

 

 

 

 


