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ÖZÜ                                      İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET ARTIŞI. 

 

 

            Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 

 

            696 Sayılı KHK gereğince belediyemizin hizmet alım yoluyla çalıştırdığı 915 taşeron işçi 

2.4.2018 tarihi itibariyle, yüzde yüz hissesi Antakya Belediyesi’ne ait Antakya İnşaat Temizlik ve 

Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kadroya alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 375 Sayılı KHK’nin geçici 24. Maddesi uyarınca işçi 

statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali sosyal hakların belirlenmesinde esas alınacak 

Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri yayınlanmıştır. 

 Konu ile ilgili tereddüt oluşması sebebiyle Hatay Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden 

22.05.2018 tarih ve 41 sayılı yazımızda Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş 

sözleşmesi hükümlerinden şirketimizde çalışan işçilerimizin faydalanıp faydalanmayacağı 

sorulmuştur. Hatay Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden alınan 22.06.2018 tarih ve E.28026 

sayılı yazıları ekindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 

13.6.2018 tarih ve E.45149 sayılı cevabı görüş yazılarında “geçişten önce çalıştıkları alt işveren 

işyerinde toplu iş sözleşmesi bulunmadığından bireysel iş sözleşmesi ile işçi kadrosuna geçen 

işçiler ile yararlanmakta oldukları toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süreleri sona eren işçilerin ise 

geçiş tarihleri itibariyle ve herhangi bir sendikaya üyelik yada dayanışma aidatı ödenmeksizin 

Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanan söz konusu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden 

yararlanabilecekleri” belirtilmiştir. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş yazısı,  

Belediye Başkanlığımız Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilerek konu ile ilgili hukuki görüşleri 

istenmiştir. 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden alınan 19.6.2018 tarih ve 770 sayılı cevabi yazılarının son 

bendinde “yapılan düzenleme, 696 sayılı KHK uyarınca ilgili tüm kurumları bağlayıcı bir 

düzenlemedir. Kadroya geçen taşeron işçilerin 31.10.2020 tarihine kadar alacakları tüm ücret 

zamları ve sosyal hakların ödenmesinde bu kararlar esas alınacaktır. Buna göre ilgi sayılı yazıya 

konu ve Belediyemiz şirketinde istihdam edilmeye başlanılan işçilerimizin herhangi bir sendikaya 

üye olmadan ve dayanışma aidatı da ödemeden yazınızda bahsi geçen toplu iş sözleşmesi 

hükümlerinden faydalandırılmasının mevcut mevzuata uygun olduğu mütalaa edildiği” 

belirtilmiştir. 

 Bu nedenlerle; 375 Sayılı KHK’nın geçici 24. Maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen 

işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş 

sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinden ilk altı aylık %4 zam dâhil olmak 

üzere 01.07.2018 tarihinden itibaren Antakya İnşaat Temizlik ve Ticaret Limited Şirketi 

personellerinin yararlandırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.  
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