
2013 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 
ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ  

(23/07/2013)

Yürürlük başlangıç tarihleri 2013 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmelerinin (TÜRK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve 
yetki aldığı işyerlerine ilişkin olarak) aşağıdaki esaslar dahilinde sonuçlandırılmaları 
kabul edilmiş ve işbu protokol düzenlenerek 23/07/2013 tarihinde imza altına 
alınmıştır.

1- İYİLEŞTİRME:

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri;

a) 1.100 TL/Ay’m altında olanların aylık brüt çıplak ücretleri 1.100 
TL/Ay’a yükseltilecektir.

b) 1.850 TL/Ay’m altında olanların aylık brüt çıplak ücretlerine, 1.850 
TL/Ay’ı geçmemek üzere 200 TL/Ay, iyileştirme yapılacaktır.

Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30’a, saatlik ücret sisteminde 225’e 
bölünmek ve bulunan rakamın kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek 
suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacaktır.(Örnek: 200 TL rakamı günlük ücret 
sisteminde 6,67 TL, saatlik ücret sisteminde ise 0,89 TL olarak yazılacaktır.)

2- ÜCRET ZAMLARI:

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
işçilerin (1.) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin 

yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük 
başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci altı ay için %4 (Yüzde dört) 
oranında zam yapılacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
işçilerin birinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, 

(aylık/günliik/saatlik) ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere %4 
(Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı 
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2013 indeks sayısının. Haziran 2013 indeks 
sayısına göre değişim oranının % 4!ü (Yüzde dördü) aşması halinde aşan kısmın 
tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek 
yürürlük başlangıcı 01.01.2013 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci 
yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin 
yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde T.C. 
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Türkiye Geneli 
indeks sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir.



c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl ikinci altı ayının son günündeki 

(aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl birinci altı ayının birinci 
gününden geçerli olmak üzere %3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı 
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2014 indeks sayısının, Aralık 2013 indeks 
sayısına göre değişim oranının %3 ’ü (Yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı, 
ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük 
başlangıcı 01.01.2013 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın 
birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük 
başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde T.C. 
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Türkiye Geneli 
indeks sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir.)

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayının son günündeki 

(aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl ikinci altı ayının birinci 
gününden geçerli olmak üzere %3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı 
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2014 indeks sayısının, Haziran 2014 indeks 
sayısına göre değişim oranının %3’ü (Yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı, 
ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden aym birinci gününden 
geçerli olmak üzere ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2013 tarihi 
olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılm ikinci altı ayında gerçekleşecek 
enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak 
suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 
2003=100 Temel Yıllı Türkiye Geneli indeks sayısındaki altı aylık değişim oranına 
göre belirlenecektir.)

NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin madde 
metni esas alınarak düzenlenecektir.

3- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER-ORANSAL ÖDEMELER:

Toplu iş sözleşmelerindeki ücrete bağlı olan (ikramiye vb.) ödemeler ile ücretin 
% ’si (ücretin yüzdesi) ile ifade edilen ya da ücret artışına bağlı olarak artan 
ödemelerde herhangi bir artış yapılmayacaktır.

4- MAKTU ÖDEMELER:

Toplu, iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan 
ödemeler, doğum, evlenme'yardımları, giyim yardımı, yemek yardımı, prim, tazminat 
v.b ödemeler) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı 
tarih itibariyle artırılarak ödenecektirv ^  ( ) ... -



5- Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2005 yılında Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile İl Özel İdarelerine devredilen işçilerden dava açmamaları 
kayıt ve şartıyla Köy Hizmetlerinde Mevsimlik İşçilik statüsünde çalıştıkları sürelerin 
derece ve kademe terfiinde dikkate alınması yönündeki Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 
18.03.2013 tarih ve 2013/ 5910 Esas, 2013/3266 Sayılı Kararı emsal alınarak gerekli 
intibak işlemleri ilgili kuruluşların toplu iş sözleşmelerinde yapılacaktır.

6- SOSYAL YARDIM :

Süresi biten Toplu İş Sözleşmelerinin ikinci yıl ikinci altı ayında (enflasyon 
farkları dahil) sözleşmelerin yürürlük sürelerine göre brüt 155,58 TL/Ay ile 158,58 
TL/Ay arasında ödenen Sosyal Yardım, brüt 180 (Yüz seksen) TL/Ay’a yükseltilecek 
ve birinci ve ikinci yılda ücret zamları oranında artırılacaktır.

Ancak, mevcut sosyal yardım ödemesi süresi biten kamu toplu iş 
sözleşmelerinin genelinde öngörülen miktarın altında olan toplu iş sözleşmelerinde ise 
bu ödeme, yukarıda belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla sözleşmenin birinci altı 
ayında %20 oranında, ikinci altı ayı ve ikinci yılında ise ücret zamları oranında 
artırılacaktır.

Toplu iş sözleşmesinde birden fazla isim altında ödenen sosyal yardım var ise 
bu ödemelerin toplamı yukarıdaki miktarları geçemeyecektir.



7- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI:

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret 
ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kuramların bütçe imkânları göz önüne alınarak 
gecikmeden ödenecektir.
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GENEL BAŞKAN
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GENEL MALİ SEKRETER
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TARIM-İŞ GENEL BAŞKANI
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MUSTAFA ÖZTAŞKIN 
PETROL-İŞ SENDİKASI GENEL 
BAŞKANI
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EYÜP ALEMDAR
KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL
B A ŞK A İI

HAŞAN O Z T ü R R ------
SAĞLIK-İŞ SENDİKASI GENEL 
BAŞKANI

BAYRAM BOZAL
T.HARB-İŞ SENDİKASI GENEL 
BAŞKANI


