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Kararını şimdi ver!  

Toplu İş Sözleşmesi Ücreti  

ya da yasal asgari ücret: 8,50 

Euro 

 

Ücret Toplu İş Sözleşmesi (Lohntarifvertrag) 31 Ekim 2015 tarihinde sona 

ermektedir. İşveren tarafının yeterli olmayan teklifi, bir anlaşmanın 

sağlanmasını görünür kılmamaktadır. 

 
IG BAU üyeleri Ücret Toplu İş Sözleşmesi sona erse bile, şimdi olduğu gibi 

gelecekte de ücret sözleşmesinden faydalanabilecekler. 

 
31 Ekim 2015 tarihine kadar (Ücret Toplu İş Sözleşmesi’nin bitiş tarihi) üye 

olanlar, kendilerini güvence altına almış olacaklardır ve ücretlerini 

koruyacaklardır. 

 
 

31 Ekim 2015 tarihine kadar Üye Ol! 

 
 

Ücret Toplu İş Sözleşmesi’ne bağlı asgari ücret 31 Aralık 2015 tarihine 

kadar geçerli, bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacaktır. IG BAU üyesi 
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olmayan tüm işçiler için 1 Ocak 2016 tarihinden itbaren Toplu İş 

Sözleşmesi geçerliliğini yitirecek, yasal asgari ücret olan 8,50 Euro 

geçerli olacaktır. 

 
 



 

 

 

İşverenler yeni duruma ayak uydurmak için ve önceden tedbir alarak 

üyelerine, yeni iş sözleşmeleri imzalatmaktadırlar. Bu tür bir iş 

sözleşmesinden bir alıntı: 
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Bina temizlik iş kolunda geçerli olan asgari ücret uygulaması, genel uygulanabilirliğini yitirdiğinden 
itibaren, Toplu İş Sözleşmesi geçerliliğini yitirir ve yasal asgari ücret ödenir. (şu anda 8,50 Euro) 
Eğer yasal asgari ücretin genel uygulanabilirliği biterse, saat ücreti 5,20 Euro‘ya anlaşılmıştır. 
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ödeneklerler (zulagen), sadece Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 
içerisinde, gerekli olan koşulların sağlanması durumunda ödenecektir. Ayrıca tarif sözleşmesinde 
belirtilenden fazla ödenen, iş ağırlığı ödenekleri için de aynı koşullar fıkra 5’e göre gereklidir.     
(Nach Beendigung der Allgemeinverbindlichkeit des Mindestlohns in der Gebäudereinigung wird bereits jetzt zur Ablösung der Nachwirkung des Tarif-
vertrages die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns vereinbart. (aktuell 8,50 €).  
Sollte bei Beendigung der Allgemeinverbindlichkeit kein gesetzlicher Mindestlohn bestehen, wird bereits jetzt ein Stundenlohn  von 5,20 € vereinbart.  
Eventuelle tarifliche Zulagen werden nur für die Dauer der tariflichen Voraussetzungen der Zulage gezahlt.  Eine gleichwohl weiter gezahlte Zulage gilt als 
übertarifliche Zulage zum augenblicklichen Tariflohn gemäß Ziffer 5.) 
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