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SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

 
İlgi : 06/09/2018 tarihli ve 869 sayılı yazınız.

 
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilen

işçilerin, mali ve sosyal haklarına dair ilgide kayıtlı yazınız Bakanlığımız görev alanı çerçevesinde
incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK ' nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici
23 ve 24'üncü maddeler ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesinden
yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar belirlenmiştir.

Yüksek Hakem Kurulunun 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen
işçilere yönelik olarak 02.04.2018 tarihinden sonra karara bağladığı toplu iş sözleşmelerinde çocuk
yardımı ile ilgili daha açık bir hükme yer vererek ilgili hükmü "işçilere üç çocukla sınırlı olmak
üzere her bir çocuk için her ay 25 TL/Ay çocuk yardımı yapılır. Ancak evlenen çocuklar, 18 yaşını
dolduran veya yükseköğrenime devam etmesi halinde 25 yaşını dolduran çocuklar ile kendi
hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat
karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim görmekte iken tatil devresinde çalışanlar ile staj veya mesleki
eğitim görenler hariç) için bu yardım ödenmez. Eşlerden ikisinin de aynı toplu iş sözleşmesi
kapsamında çalışması halinde bu yardım eşlerden yalnız birine ödenir." şeklinde değiştirmiştir.

Bu kapsamda çocuk yardımı ile öğrenim yardımı hesaplanırken uygulamada birlikteliğin
sağlanması için Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan toplu iş sözleşmelerinde yer alan yeni
hükmün emsal olarak alınıp eşlerden yalnızca birine ödenmesi gerektiği, yakacak yardımıyla ilgili
olarak da işçilere doğrudan ödenmesi gereken sosyal yardım kapsamında olması nedeniyle her
işçiye eş durumuna bakılmaksızın ayrı ayrı ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 

T.C.
Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon No: +90 (312) 296 60 00  İnternet Adresi: www.csgb.gov.tr/cgm
Kep Adresi: csgb.cgm@hs01.kep.tr

Bilgi için:Enis ŞAHBAZ
Çalışma Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 296 59 06

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 3a8d9a2b-8a06-4547-b8c1-74dc6d9d1a34 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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