
AGİ VE İŞSİZLİK ÖDEMELERİNE 
ZAM!

   Ocak ayıyla birlikte herkesin geliri 
artacak. Özellikle asgari ücretteki artış 
ş i m d i d e n  g ü n d e m e  o t u r d u . 
Sendikalar, artışın Ocak beklenmeden 
yapılmasını talep ederken; halen bin 
603 lira olan net asgari ücret için 2 bin 
l i r a  ( b r ü t  2  b i n  5 3 2 )  s e v i y e s i 
konuşulmaya  baş landı .Asgar i 
ücretteki artış, çalışanlara ve işsizlere 
yapılan ödemeleri de artıracak. 
Çalışanlara her ay verilen Asgari 
Geçim İndirimi’nin (AGİ) tutarı 
çalışanın medeni durumuna, çocuk 
sayısına göre değişiyor. AGİ tutarı 
halen 152,21 ile 258,76 lira arasında 
bulunuyor.Asgari ücret brüt 2 bin 532 
lira olursa, AGİ 189,90 ile 322,83 lira 
aralığına yükselecek. İşsizlik maaşı da 
halen en düşük 805,63 en yüksek bin 
611 lira 28 kuruş olarak uygulanırken; 
brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa 
en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en 
yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa 
çıkacak.

ADIM ADIM KIDEM TAZMİNATI 
REFORMUNA

   2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı yayımlandı. Programda kıdem 
tazminatı reformu dikkat çekti. Programa 
göre yeni sistemde sosyal tarafların 
mutabakat aranacak. Tüm işçilerin 
erişilebilirliğini güvence altına alınacak. 
Reform bireysel hesaba dayalı olacak.

Programda kamu görevlileriyle yapılan 
toplu sözleşme hükümlerine göre memur 
maaşları ve memur emekli aylıklarının, 
2019 yılının Ocak ayında yüzde 4, 
Temmuz ayında yüzde 5 oranında 
artırılması, ayrıca 2019'un Ocak ve 
Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık 
d ö n e m l e r d e  o l u ş a c a k  e n f l â s y o n 
farklarının ilâve edilmesi plânlanıyor.
Ayrıca İşsizlik Sigortası fonu varlığının 
2019'da 148.5 milyar lira ile milli gelirin 
yüzde 3.3'üne ulaşması hedefleniyor.
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü geliştirilecek. Bu alanda yeterli 
sayı  ve nitel ikte uzman personel 
yetiştirilecek.  

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 
500 TL YARDIM

   Eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli 
olmayan kadınlara devlet ödeme 
yapıyor. Ödeme 2 ayda bir 500 lira.
Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar 
resmi ikametgahlarının bulunduğu 
il/ilçe sınırları içinde olan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) 
Vakfı’na (kaymakamlık içinde 
bulunuyor) başvuru yapınca süreç 
başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı 
d ı ş ı n d a  h e r h a n g i  b i r  b e l g e 
istenmiyor..
Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira 
olarak yatırılır.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

2019 SAĞLIK İÇİN DÖNÜŞÜM YILI OLACAK

   2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre İlaç ve tedavi harcamaları daha 
akılcı hale getirilecek.
SGK ile protokolü olan üniversite ve kamu hastaneleri ile sözleşmeli eczanelerde 
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne (BKDS) geçilecek.
Hastalara gereksiz tetkik ve tahlil işlemlerinin yapılmaması sağlanacak. tetkik ve tahlil 
paylaşım projesi olan medula hayata geçirilecek.
Tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan bir geri ödeme sistemi 
oluşturulacak. Geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin sağlanması için 
tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında iş birliği protokolü 
imzaladı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ILO tarafından "Herkes 
İçin Sosyal Koruma Tabanları Küresel Programı" kapsamında Cenevre'de düzenlenen "Üçüncü Çok 
Paydaşlı Ortaklık Toplantısına" katıldı. Toplantıda, ILO üyesi ulusal paydaşların sosyal güvenlik 
sistemlerinin yönetimini güçlendirme ve kapasitelerini artırma hedefleri doğrultusunda hazırlanan iş 
birliği protokolü ele alındı.
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