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    Taşeron işçilerin kadro almasıyla 
beraber, İzmit Belediyesi’nin temizlik 
firmasında taşeron işçisi olarak 
çalışan 400 işçi, belediye kadrosuna 
geçti. Ancak Kadroya geçmenin 
sevincini yaşayan taşeronlar hiç 
b e k l e m e d i k l e r i  b i r  p r o b l e m l e 
karşılaştı.  Temizlik firmasında 
müteahhit elemanı olarak çalışan 
taşeronlar, daha önce aldıkları fazla 
mesai ücretlerini artık alamadıklarını 
söyledi.
Belediye taşeron işçisi iken kadroya 
geçen 400 işçi,
“Müteahhit elemanıyken, fazla mesai 
ücretlerimizi eksiksiz alıyorduk. Ama 
belediye kadrosuna geçtikten sonra 
nisan ayından beri mesai ücreti 
alamıyoruz” diyorlar.
İ z m i t  B e l e d i y e s i ’ n i n  t e m i z l i k 
hizmetlerinde çalışan ve artık kadroya 
geçen temizlik işçileri kaybettikleri 
haklar ının  eksiks iz  ödemesini 
istiyorlar.

GENÇLERE AYDA BİN 950 TL 
HARÇLIK VERİLECEK

İşbaşı eğitim programlarına katılan 
gençlere İŞKUR aylık bin 950 liraya varan 
ödeme yapıyor. 3-9 ay sürecek programa 
katılanlara istihdam fırsatı da sunuluyor.
İşbaşı eğitim programlarına katılan 
gençlere İŞKUR aylık bin 950 liraya varan 
ödeme yapıyor. 3-9 ay sürecek programa 
katılanlara istihdam fırsatı da sunuluyor.
İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı 
eğitim programlarına katılan gençler 
destekleniyor. Halen işbaşı eğitim 
programlarına katı lanlara İŞKUR 
tarafından günlük 61,65 lira ödeniyor.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun 
geliştirme uzmanı ve kodlama gibi 
geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı 
eğitim programlarına katılan gençlerin 
günlük ödemesi ise 75 lira.. Söz konusu 
tutar öğrenciler için 46,23, işsizlik 
ödeneği alanlar için ise 30,82 lira. Devlet, 
programlara katılan gençlerin iş kazası ve 
meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası 
primleri giderlerini de karşılıyor.

TORBA KANUN’DA SAĞLIK 
REFORMU!

   Hükümet, Meclis’e sunduğu torba 
yasa i le  sağl ık  alanında dev 
reformlara yer verdi. Kanuna göre 
sektör çalışanlarının emekli aylığı 
yükselirken, ek ödemeler artacak.

Bedelli askerliğin de yer aldığı torba 
yasa teklifinde Hükümet, binlerce 
hekim, hemşire, eczacı ve sağlık 
personelinin yüzünü güldüren 
reforma imza attı. Buna göre diş 
hekimi ve tabip emeklilerine, emekli 
aylıklarına ilaveten ek ödeme 
yapılacak.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

HAZİRAN’DA MÜRACAAT EDEN İKRAMİYESİNİ ALIR

  Bayram öncesi verilecek bin lira ikramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Her 
çalışanın hayali emeklilik. Emekli olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, 2 
önemli imkana daha kavuşacak. Emekli olanlar hem dini bayramlar öncesi biner lira 
ikramiye hem de 600 liraya varan banka promosyonu fırsatı yakalayacak. Bayram 
ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor.
Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. Emeklilik tarihini 
izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar. Emekli aylığı 
bağlananlar, bankasını seçip 3 yıllık dönem için 600 liraya varan promosyonu da cebine 
koyabilecek.
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 Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığı iddialarını 
yalanladı.

SGK’dan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Hükümetin Ücretsiz Kanser Tedavisi 
Vaadinin Altından Ne Çıktı?” başlığı altında kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına 
ilişkin asılsız haberlere yer verildiği belirtilerek, “Sosyal Güvenlik Kurumu; hastalarımızın menfaatleri 
doğrultusunda en doğru ilaca en uygun maliyetle ulaşmalarını sağlamak, akılcı ilaç kullanımını teşvik 
etmek ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, geliştirilen yeni ödeme yöntemleri ile firma ya da ilaç 
özelinde hızlı ve etkin politikalar üretmek, Türkiye’de ilaç yatırım, üretim ve araştırmalarının 
geliştirilmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir ilaç bütçesi oluşturmak gibi amaçlar gütmektedir” 
açıklaması yapıldı.
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