
2D2|YIL| KAMU TOPLU IŞ SOZLEŞME_LERI
ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLU

Yiirttli,ü başlaıgıç tarihleri 2021 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu lş Sözleşmelerinin
(TÜRK-İŞ ve IIAK - İŞ Konfederasyonlanna üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve yetki aldığı
işyerlerine ilişkin olarak) aşağıda belirtilen esaslar göz öniine almarak sonuçlanünlmaları kabul
edilmiş ve 2021 Yı|ı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü taraflarca
diizenlenerek I l 10812021 tarihinde imza altına alrnmrştır.

I- TABAN ücnr,r

Toplu iş sözleşmelerinin yiiriirlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 4.100,00
TL'nin altında olaı işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 4.100,00 TL'ye çekilmiştir.

Giiniilk ücret sisteminde bu rakamlar 30'a, saatlik ücret sistemİ-ııde 225'e böliinmek ve
bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş
sözleşmeleriıe yazılacaktır. (Ömek: 4.100 Tl'lik rakam; giinliik ücret sisteminde 136,6'7 TL,
saatlik ücret sisteminde ise 18,22 TL olarak yazılacaklır.)

II-ÜCRET ZAMLARI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:.

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücıete çekildikten sonra, toplu iş sözleşmesiniı
yiiriirlük başlangıç tarihindeki (ayhVgiintiik/saatlik) brüt çlplak ücretlerine, ytiriirliik başlangıç
tarihinden geçerli olmak iizere birinci altı ay içinYo 12 (On iki) oraırnda zam yaprlacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altr Ay Zammı:
işçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl birinci altı ayının son giiniindeki brüt çıplak

ücretlerine, (aylık/gtinliik/saatlik) fünci alt ayrnrn birinci giiniinden geçerli olmak iizere % 5 (Beş)

oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003:100 Temel Yıllı Tfüetici Fiyatları Tiirkiye
Geneli Aralık 2021 indeks sayrsrnn, Hazirarı 2021 indeks sayrsına göre değişim ortıı[nın
% 5 (Beş) i aşması halinde aşan kısmrn tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave
edilecektir. (Bu ömek yüriirliik başlangıcı 01.01.202| tarİhİ olan toplu İş sözleşmelerİ için
yapılmıştır. Birinci yılın ikinci altı ayında gerçelıJeşecek enflasyon oranr; her toplu iş sözleşmesinin
yÜtirlııl. başlarıgıç tarihi dikkate ahnmak suretiyle iş bu ömeğe uygun biçimde Tiirkiye İstatistik
Kurumunun 2003:100 Temel Yılh Tiiketici Fiyatlan Tiirkiye Geneli İndeks Sayısındaki altı aylık
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c) Ikinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl ikinci allı ayırun son giiniindeki
(ayhk/gilnlilVsaatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl birinci altı ayının birinci giiniinden geçerli
olmak iizere % 5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Tüıkiye İstatistik Kurumunun 2003:100 Temel Yıllı Tiiketici Fiyatları Tükiye
Geneli Haziran 2022 indeks sayısrrun, Aralık 202l indeks sayısına göre değişim oranrnrn
% 5 (Beş) i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave
edilecektir. (Bu ömek yiiriiıliik başlangıcı 01.01.202l tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için
yapılmıştır. İkinci yılın birinci altı ayında gerçekleşecek en{lasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin
yilrilrliü başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu ömeğe uygıın biçimde Tiirkiye İstatistik
Kurumunun 2003:l00 Temel Yılh Tiiketici Fiyatlan Tiirkiye Geneli İndeks sayısındaki altı aylık
değişim oranına göre belirlenecekıir).

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

(aylıVgiinliiVsaatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl ikinci altı ayının birinci giintinden geçerli
olmak tlzere % 5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Tiirkiye İstatistik Kurumunun 2003:100 Temel Yıllı Tiiketici Fiyatlan Tiiıkiye
Geneli Aralık 2022 indeks sayısrnrn, Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim orıııunn
% 5 (Beş) i aşması haliıde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci alt ayııun son giiıiindeki ücrete
takip eden ayın birinci gtinünden geçerli olmak iizere ilave edilecektir. (Bu ömek yiirürliik
başlangıcı 01.01.2021 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın ikinci altı ayında
gerçekleşecek enflasyon oranr; her toplu iş sözleşmesinin ytiriirli,ik başlangıç tarihi dikkate alınmak
suretiyle iş bu ömeğe uygıın biçimde Ttiıkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yılh Tiiketici
Fiyatları Ti.irkiye Geneli İndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

NOT: Yüanda belirlenen zam oran-lan her toplu iş sözleşmesinin madde metni esas
alınarak diizenlenecektir.

l- Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gtin sayısl toplu iş
sözleşmesinin birinci yıhnda 30 giinden az olan işyerlerinde, 30 giinü geçmeyecek şekilde ikramiye
giin sayısı 30 giine tamamlanacaktır. Toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında ise 40 giinü geçmeyecek

şekilde ikramiye giin sayısı 40 giine tamamlanacaktır.

2- 2020 yı|ında ilk defa imzalanan toplu iş sözleşrnelerine dercedilen Birleştirilmiş Sosyal
Yardım maddesi i|e 2021 yılında ilk defa imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerine dercedilecek
olan Birleştirilrniş Sosyal Yardım; 350,00 TLIAY olarak belirlenmiştir. Bu ödeme 2021 yılı Kamu
Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamlarr oranında ve ücretin zarnlandığı tarih
iıibanyla artınlarak ödenecektir.

3- 2021 yıhnda ilk defa imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerine dercedilecek olan Yemek
Yardımı. Ek Ödeme. Giyim Yardımı. Vasıta Yardımı. İş Primi. Evlenme Yardımı ve Öti,iırn Yardımı
maddeleri 2020 yılında ilk defa imzalanan toplu iş sözleşmelerindeki son miktarlar (Enflasyon faıkı
dahil) esas ahnarak belirlenecek ve bu ödemeler 2021 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile
belirlenen ücret zamlan oranrnda ve ücretin zarn-larıdığı tarih itibanyla
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Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olrnayan ödemeler; doğum,
öliim, evlenme ve yol yaıdımlan, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim yardımı ile prim, tazıürinat,
yemek, ek ödeme vb. ödemeler) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranrıda ve ücretin
zamlandığı tarih itibanyla artınlarak ödenecektir.

5- YETKi UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN iŞYERLERİ

Yetki uyuşmazhğı devam eden işyerlerinde çalışan işçileıe işbu "Çerçeve Ar aşma
Protokolü" ile belirlenen ücret zamlarr, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş
sözleşmesi farklanndan mahsup edilir.

6) iŞ\TRiNE/ İŞLETMEYE özcü sontrxr,an

7- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAI\ KAMU TAŞERON
işçiı,nnixix DAiMi KADRovA GEçiRiLMEsi

696 sayıh KHK kapsamı dışında bırakrlaı alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve
Kuruluşlannda istihdam edilmesi ile ilgili çahşmalara devam edilecektir.

8- GEÇICI §ÇILER
Kamu kurum ve kuruluşlannda çahştınlan geçici işçiler kanuni diZenleme yapılarak daimi

işçi kadrolarına geçirilmesi yöniinde gerekli yasal diizenleme çalışmaları başlatrlacaktrr.

9- 696 SAYILI KHK iLE KADROYA GEÇEN iŞÇiı,nnİıi Özr,Üx rr.cKLaRI

İşçilerin iş ve işyeri değişikliği ile özltik haklan (hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb.
zorunlu nedenler) konularında gerekli yasal diizenleme çalışmaları başlatılacaktır.

10- DiĞf,R HUSUSLAR

a) 202l Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokoliine istinaden
imzalanacak olan "Ek Çerçeve Anlaşma Protokoliiniin" ytirtirlük başlangıcı aksine bir diizenleme
yoksa; toplu iş sözleşmelerinin yiiriirliik başlangıç tarihi ile aynı olacaktır.

b) Hizmet Zanmr: Toplu iş sözleşmeleriıe deıcedilmek kaydıyla taraf sendika üyesi
işçilere çahştıtlan Kamu Kurum veya Krıruluşunda geçirdikleri her tam hizrnet yılı için hiçbir
ödemeyi etkilememek ve mfütesep hak sayılmamak kaydıyla brüt 7,00 TLlAy hizmet zammı
verilir. 696 sayılı KHK ile stirekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl başlangıcı siiıekli
işçiliğe geçilen 02.04.2018 tarihidir \
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4- MAKTUönBıınınn

İşletme veya işyerine özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin taraflan arasında görüşülerek
çöziime kaııışturulur.
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a) Toplu iş sözleşmelerinin yüriirlfü tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer
ti.im ödemelere ilişkin farklar kurumlann bütçe imk6nlan göz öntine ahnarak geciktirilıneden
ödenecektir.

b) 696 sayılı Kanun Hiikmiinde Karamamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun
Hiikmi.ınde Karamameye eklenen geçici 23 iincü madde kapsamında süekli işçi kadrolarına
geçirilen işçiler ile işe ilk defa alınan işçileıe işverence yapılan ödemeler ile yeni dönem de

imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi ile yapılacak olan ödemeler miikerrerliğe yer vermeyecek

şekilde mukayese edilerek mahsuplaşma işlemi yapılacaktır. Bu işlem sonucunda işçi lehine fark
doğması haliıde oluşan farklar, kurumun büıçe imkıAnlan göz öni,ine alınarak gecikmeden
ödeneceklir. Yeni dönem toplu iş södeşmelerinde dtizenlenmeyen herhangi bir ödeme veya
uygulama varsa bu ödeme veya uygulamaya yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren
son verilecektir.
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