
EMEKLİLER ANTALYA’DA 
İNDİRİMLİ SEYAHAT EDİYOR

  Türkiye'deki belediyeler arasında 
sadece Antalya'da vatandaşlar, 
emekliliğe hak kazandığı andan 
itibaren toplu ulaşım hizmetlerinden 
indirimli faydalanıyor. Bu indirim 
emekli eşleri için de geçerli.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye'deki belediyeler arasında 
v a t a n d a ş l a r a  e m e k l i l i ğ e  h a k 
kazandığı andan itibaren eşleri ile 
birlikte indirimli ulaşım imkanı 
sağlayan ilk ve tek belediye olma 
özelliğini taşıyor. Emekliler ve eşleri 
otobüslerde tam biniş ücreti 2.60 TL 
iken, 2 TL, raylı sistemde ise 2.40 TL 
olan tam ücret yerine 1.90 TL ödüyor.
163 bin 530 emekli faydalanıyor. 
Bugüne kadar Antalya Büyükşehir 
Belediyesi'nin iştiraki Ulaşım A.Ş'ye 
163 bin 530 emekli kartı başvurusu 
yapıldı ve kartları teslim edildi. 
Antalyalı emekliler, toplamda 38 
milyon kez toplu ulaşımı kullanarak 
indirimden faydalandı.

BÜYÜK İŞVERENLER 
TEŞVİKLERİNİ İSTİYOR!

   T ü r k i y e  İ ş v e r e n  S e n d i k a l a r ı 
Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri 
Akansel Koç, “150 lira olan asgari ücret 
desteğiyle 5 puanlık SGK işveren 
teşvikinin, iş yeri ayrımı gözetmeksizin 
500 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerine de 
uygulanmasını istiyoruz.” dedi.
Koç, yaptığı açıklamada, sürdürülebilir 
büyüme hedefinin gerçekleşmesinin 
istihdam, ihracat ve katma değerli 
üretime öncelik verilmesine bağlı 
olduğunu belirterek, rekabet gücünün 
korunmasının da büyüme için en önemli 
koşullardan biri olduğunu söyledi.
İşverenlere verilen destek ve teşviklerin 
daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve 
daha fazla ihracat olarak ekonomiye 
yansıdığına işaret eden Koç, 51 il ve 2 
ilçede işverenlere sağlanan ilave 6 
puanlık sosyal güvenlik prim indiriminin 
y e n i  y ı l d a  d a  s ü r e c e k  o l m a s ı n ı 
önemsediklerini dile getirdi.
“Rakam ve oranların gözden geçirilmesi 
gerekiyor”

EMEKLİLERİN MAAŞ 
ZAMLARI BELLİ OLDU!

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
enflasyon rakamlarını açıkladı. 
Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 
2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. 
B ö y l e c e  S S K  v e  B A Ğ - K U R 
emeklilerinin Ocak ayı için alacağı 
zam oranı yüzde 10,19 oldu. Memur 
ve memur emeklisinin yıllık maaş 
zammı ise yüzde 10,69 oldu.
Memur ve memur emeklileri ise 
yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 
1 0 ’ u n  ü z e r i n d e  z a m  a l a c a k . 
Memurlara toplu sözleşme gereği 
bu yılın Ocak ayında yüzde 4 zam 
veri lecek.  Devlet  memurları , 
sözleşmeliler, geçici personel ve 
memur emeklileri, zamlı maaşlarını 
ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta 
alacak.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

SGK VE GSS PRİM BORCU ÖDEMELERİNDE SÜRE UZATILDI

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihinin 28 
Şubat'a uzatıldığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanuna 
göre SGK'ye olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin 
ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları 
bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının 
devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırmadan 
faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetinden de 
yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi.
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   Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, gelir vergisine tabi olanların vergilendirilmesine ilişkin tarife 
yeniden belirlendi. Buna göre, kapsam dâhilinde yer alan gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 14 
bin 800 liradan 18 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece ilk vergi dilimindeki artış yüzde 21 oldu. Yüzde 20 
uygulanacak tutar 34 bin liradan yüzde 17 artışla 40 bin liraya çıktı. Yüzde 27 uygulanacak tutar 80 bin 
liradan 98 bin liraya yükseltildi. Bu dilimdeki artış yüzde 22 gerçekleşmiş oldu. Yüzde 35 uygulanacak 
tutar 98 bin lira üzeri olarak belirlendi.

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 5 bin 400 lira, işverenlerce işyeri veya müştemilatı 
dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna 
tutarı 19 lira oldu.
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