HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

696 sayılı KHK ile kadroya geçmiş bulunmaktayım.
Bu vesileyle sürekli işçi kadrosuna geçmemizde emeği geçen başta
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere tüm
hükümet üyelerine teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum.
Kadroya geçen işçilerin ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK
gereğince geçiş tarihinden önce yüksek hakem kurulu tarafından bağıtlanan
ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine
göre, altışar aylık dönemler halinde % 4 olarak belirlenmiştir.
Bu ücret zamları ve sosyal haklar, yüksek hakem kurulu tarafından
2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup tekrar gözden
geçirilmesinin gerektiğine inanıyorum. Çünkü enflasyon (tüfe oranı) 2018
yılı sonu itibariyle %20,30 olarak açıklanmıştır.
Bu nedenle satın alma gücümüzün büyük bir kısmını kaybetmiş
durumdayız. Hükümetimizin çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceği
kararlılığına dayanarak, biz işçilerin enflasyon karşısında korunmasını talep
ediyorum.
Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve
sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış / zam yapılmasını talep
ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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İş Yeri:
İmza:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin kapsamı belirlenmiş olup
kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan biz işçiler kadro kapsamı dışında
bırakıldık.
Kadro kapsamı dışında olan biz işçilerin ücret ve sosyal hakları, ihale
sözleşmeleri ve yetkili sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmeleri ile
belirlenmektedir. Toplu iş sözleşmeleri, Yüksek Hakem Kurulu tarafından
karar bağlanmaktadır.
Bu ücret zamları ve sosyal haklar, yüksek hakem kurulu tarafından
2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup tekrar gözden
geçirilmesinin gerektiğine inanıyorum. Çünkü enflasyon (tüfe oranı) 2018
yılı sonu itibariyle %20,30 olarak açıklanmıştır.
Bu nedenle, satın alma gücümüzün büyük bir kısmını kaybetmiş
durumdayız. Hükümetimizin çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceği
kararlılığına dayanarak, biz işçilerin enflasyon karşısında korunmasını talep
ediyorum.
Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve
sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış / zam yapılmasını talep
ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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