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 Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yukarıda açık adı yazılı işveren vekili ile yine açık kimliği yazılı işçi arasında 
tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları 
ile bu konfederasyonlara bağlı sendikalar, kamu işletmeleri işverenleri sendikaları arasında 23/07/2013 ve 25/07/2013 
tarihlerinde imzalanan, yürürlük başlangıç tarihleri 2013 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili 2013 
Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinde mutabakata varılan esaslardan, yetki ihtilafı nedeniyle toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine başlanmaması nedeniyle, Maliye Bakanlığınca bireysel iş sözleşmesinin imzasından ileriye 
doğru uygulanması konusunda uygun görüş verdiği aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak bireysel iş sözleşmesi 
yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır. 
 

 Madde 1- Bu sözleşme; işveren ve işçinin imza tarihi itibariyle başlamış olup, işveren adını (Kamu İşletmeleri 
İşverenleri Sendikası) KAMU-İŞ ile yetkili sendika arasında yapılacak görüşmeler sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
bağlı işyerlerinde uygulanacak Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde kendiliğinden sona erecektir. 
 

 Madde 2- İşveren işçiye, 01/01/2013 tarihindeki brüt çıplak günlük ücretine; Çerçeve Anlaşma Protokollerinin 
birinci maddesinde belirlenen miktarlarda iyileştirme yaptıktan sonra yine anılan Protokollerin ikinci maddesindeki 
dönemler itibariyle belirlenen oranlarda zam yapacaktır. Bu ücretten her türlü kanuni kesintiler yapılacaktır. 
 Madde 3- İşveren işçiye, süresi biten toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeleri (ücrete bağlı olmayan 
ödemeler, doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, yemek yardımı, sosyal yardım vb ödemeler) anılan 
Protokollerin ikinci maddesinde belirtilen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırarak 
ödeyecektir. Bu ödemelerden her türlü kanuni kesintiler yapılacaktır. 
 

 Madde 4- İşveren işçiye, süresi biten toplu iş sözleşmesi uyarınca ödenen sosyal yardım 180 TL/Aya 
yükseltilecek ve anılan Protokollerin ikinci maddesinde belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih 
itibariyle artırarak ödeyecektir. Bu ödemelerden her türlü kanuni kesintiler yapılacaktır. 
 Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde belirlenen sosyal yardım miktarının, işçiye halen uygulanmakta olan sosyal 
yardım miktarının altında kalması halinde yüksek olan sosyal yardım miktarının ödenmesine devam edilecektir. 
 

 Madde 5- Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde belirlenen zamlı ücret ve diğer ödemelere ilişkin yapılacak her türlü 
ödeme iş bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren ileriye yönelik olarak uygulamaya konulacak, 01/01/2013 tarihi ile bu 
sözleşmenin imza tarihi arasındaki dönem için herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır. 
 

 Madde 6- Bağıtlanacak olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi uyarınca geriye dönük olarak yapılacak ücret ve 
diğer mali haklara ilişkin olan farkların hesabında, iş bu bireysel iş sözleşmesiyle verilen artışlar mahsup edilecektir. 
 

 Madde 7- İş bu bireysel iş sözleşmesinin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda 
iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
 

 Yedi maddeden oluşan iş bu sözleşme, 15/08/2013 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak 
müşterek imza altına alınmıştır. 
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