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2017 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 

ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ 

 

Yürürlük başlangıç tarihleri 2017 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş 

Sözleşmelerinin (TÜRK – İŞ Konfederasyonuna üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve yetki 

aldığı işyerlerine ilişkin olarak) aşağıda belirtilen esaslar göz önüne alınarak 

sonuçlandırılmaları kabul edilmiş ve işbu protokol düzenlenerek 03/07/2017 tarihinde imza 

altına alınmıştır. 

 

I-İYİLEŞTİRME 

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 3.000 TL’nin 

altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 3.000 TL’yi geçmemek üzere 90 TL/Ay iyileştirme 

yapılacaktır. Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30’a, saatlik ücret sisteminde 225’e bölünmek ve 

bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş 

sözleşmelerine yazılacaktır. (Örnek; 90 TL’lik rakam;  Günlük ücret sisteminde 3,00 TL saatlik ücret 

sisteminde ise 0,40 TL olarak yazılacaktır.)  

II-ÜCRET ZAMLARI 

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: 

İşçilerin (1.) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç 

tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak 

üzere birinci altı ay için %7.5 (yüzde yedi buçuk) oranında zam yapılacaktır. 

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: 

İşçilerin birinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, 

(aylık/günlük/saatlik) ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere %.5 (yüzde beş) 

oranında zam yapılacaktır. 

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 

Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2017 indeks sayısının, Haziran 2017 indeks sayısına göre değişim 

oranının %5’ü (yüzde beş’i) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı 

oranına ilave edilecektir.  (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2017 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri 

için yapılmıştır. Birinci 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 Tüketici Fiyatları 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 %3,5(yüzde üçbuçuk) oranında zam yapılacaktır. 

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 

Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2018 indeks sayısının, Aralık 2017 indeks sayısına göre değişim 

oranının %3,5’ü (yüzde üçbuçuk’u) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret 

zammı oranına ilave edilecektir.  (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2017 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. 
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Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları 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 %3,5(yüzde üçbuçuk) oranında zam yapılacaktır. 

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 

Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2018 indeks sayısının, Haziran 2018 indeks sayısına göre değişim 

oranının %3,5’ü (yüzde üçbuçuk’u ) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının 

son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. (Bu 

örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2017 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 Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli indeks sayısındaki altı aylık 

değişim oranına göre belirlenecektir.)  

Not: Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin madde metni esas alınarak 

düzenlenecektir. 

1-MAKTU ÖDEMELER: 

İşbu protokolde düzenlenmiş bulunan Ek Ödeme ve Yemek Yardımı maddeleri hariç toplu iş 

sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler; doğum, ölüm, evlenme ve 

yol yardımları, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim yardımı ile prim, tazminat vb. ödemeler) toplu iş 

sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.     

2-YEMEK YARDIMI: 

Süresi biten Toplu İş Sözleşmelerinin “Yemek Yardımı” başlıklı maddesinde yer alan yemek 

yardımı bedeli toplu iş sözleşmelerinin birinci yılı için 1,5 TL/gün artırılarak uygulanacaktır. Bu 

bedel toplu iş sözleşmelerinin ikinci yılında ise ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih 

itibariyle artırılarak ödenecektir.  

3-EK ÖDEME: 

İşçilere müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla, yılda bir defa 

Mayıs ayında brüt 750 (Yediyüz elli) TL ek ödeme yapılacaktır. Bu ödeme yıl içinde çalışılan süre ile 

orantılı olarak ödenir.  

4-İŞYERİNE/İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR: 

İşletme veya işyerine özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek 

çözüme kavuşturulur.  

5-ALT İŞVEREN SORUNLARI: 

Alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili 

çalışmalara devam edilecektir.  
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6-GEÇİCİ İŞÇİLER: 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan geçici işçiler Kanunun öngördüğü süre ile 

çalıştırılmaya devam edilirler. Bu işçilere gördürülen işler alt işveren (taşeron) işçilerine 

gördürülemez. 

7-TİS YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇ TARİHLERİ: 

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin bitiş tarihleri Şubat sonu olarak düzenlenecektir. 

8-GEÇİCİ ÖDEME: 

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihlerinde iyileştirme ve ücret zammı 

yapıldıktan sonra oluşan aylık ücret ve bu ücretle birlikte ödenen, prim, tazminat, birleştirilmiş sosyal 

yardım, yemek ve yol yardımı gibi her türlü aylık nakdi ödemeler ile ikramiye, ilave tediye, ek 

ödeme, giyim yardımı gibi ödemelerin aya düşen miktarı ve aylık asgari geçim indirim tutarının 

hesaplanması sonucu oluşan aylık net gelirin (kişiye ait özel kesintiler hariç) 2.600 TL’nin altında 

kalması halinde aradaki fark tazminat olarak işçilere ödenir. 

9-EK MADDE: 

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere; bakmaya mecbur 

olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile 

kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu 

hallerin Hekim raporu ile belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz 

izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir. 

10-FARKLARIN ÖDENME ZAMANI: 

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm 

ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir. 

 

 

 

 

 


