
EMEKLİNİN İKRAMİYE TAKVİMİ 
BELLİ OLDU! 

  Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban 
Bayramları öncesi bayram ikramiyesi 
alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram 
ikramiyesi alan emekliler, bu yılki 
ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta 
cebine koyacak.
Biner lira bayram ikramiyesinin ilkinin 
27-31 Mayıs'ta, ikincisinin de 5-9 
Ağustos'ta ödenmesi beklenirken, bu 
imkândan sadece mevcut emekliler 
değil, yeniler de yararlanacak. Mayıs 
sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar, 
bu yıl 2 bin TL ikramiye alabilecek.
İ k r a m i y e d e n  y e n i  e m e k l i l e r  d e 
yararlanabilecek. Bu yıl Ramazan 
Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 
Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da 
hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle 
e m e k l i l e r e  b i n  l i r a l ı k  b a y r a m 
ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi 
bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira 
tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 
27-31 Mayıs arasında yatırılacak. 
Böylece emekliler bu yılın ilk bayram 
ikramiyesini almış olacak.

İŞÇİLER KAYMAKAMDAN 
YARDIM İSTEDİ! 

  Çaycuma ilçesi Organize Sanayi 
Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir 
mobilya fabrikasında çalışan 50 işçi 
ç ık ı ş lar ı  ver i ld iğ i  ve  hak lar ın ı 
alamadıkları gerekçesiyle Çaycuma 
Kaymakamı Serkan Keçeli ile görüşmek 
is tedi .  Kaymakamlık  b inas ında 
Kaymakam Keçeli 'nin olmaması 
n e d e n i y l e  i ş ç i l e r  b i n a  ö n ü n d e 
mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 
Burada 3 aydır maaş alamadıklarını 
ifade eden işçiler "Dün itibariyle çıkış 
yapıldı. İşveren 'Bizim size verecek 
işimiz yok. Herkesin çıkışını yapıyoruz' 
dedi. Bugün sabah fabrikaya gittik. Hiç 
kimsenin çıkış belgelerini vermediler. 
O işler öyle olmuyormuş, dediler. 
SGK'da duyduk ki verilen çıkışları gelip 
geri alıyorlarmış. İstiyorlar ki işçiler 
kendileri çıksın. ya da 3 gün sonra işe 
gelmediğimizden dolayı tebligat 
çekerek haklı sebeplerimizi ortadan 
kaldırmaya çalışıyorlar." ifadelerini 
kullandı.

EMEKLİLERE YAPILAN 
YARDIMDA USULSÜZLÜK 

DAVASI

  Adana'da, emeklilere odun ve 
kömür yardımında usulsüzlük 
yaptıkları iddiasıyla haklarında 
60'ar yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açılan 6 kişinin 
yargılanmasına devam edildi.
A d a n a  9 .  A ğ ı r  C e z a 
Mahkemesindeki  duruşmaya 
tutuksuz sanıklar katılmazken 
tarafların avukatları salonda yer 
aldı.
Mahkeme savcısı,  duruşmada 
SGK'dan sanık Ş.A'nın Türkiye 
Emekliler Derneği üyeleri adına 
satmış olduğu kömür bedellerinin 
2015 yılı için tutarının sorulmasını, 
hangi  bankaya yat ır ı ldığının 
belirlenmesini ve bankadan hesap 
ekstrelerinin istenmesini talep etti.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDAKİ İDARİ ANLAŞMA PROTOKOLÜ 
BAŞLADI!

   Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz 
başkanlığındaki heyet, İtalya Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan idari anlaşma 
görüşmelerine katıldı. 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye ile İtalya 
arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulamasına yönelik olarak gerçekleşen 
İdari Anlaşma müzakerelerinin ilk tur görüşmeleri 29-31 Ocak tarihleri arasında 
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşti. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü 
İsmail Yılmaz Başkanlığındaki Türk heyeti ile İtalyan yetkililer arasında idari 
anlaşmanın kapsamı ile tarafların talepleri hakkında yapılan karşılıklı görüş 
alışverişinden sonra idari anlaşmanın yürürlüğe girmesine karar verildi.
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   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
İstanbul Kartal’da 2 gün önce çöken 8 katlı bina nedeniyle Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu’nda 
oluşturulan kriz merkezine gitti.Bakan Selçuk ve Bakan Soylu, kriz merkezinden son durum 
hakkında bilgi aldıktan sonra arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde 
bulundular. Bakan Selçuk, 45 saat sonra bir gence sağ olarak ulaşılmasından mutluluk duyduğunu 
dile getirdi. Bakan Selçuk, “İki gündür yaşadığımız acı, elim durumdan en büyük tesellimiz tabii 
vatandaşlarımıza ulaşabilmek oldu. Göçük altında kalan diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya 
çalışıyoruz. Bütün bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde, tüm ihtiyaçların giderilmesi noktasında 
bütün gayretleri gösteriyoruz. Sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımızla bu alanda koordineli 
olarak çalışmaktayız." dedi. www.sgk.com.tr   |   0216 359 75 75

  

                            BAKAN SELÇUK ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILAN İNSANLARI ZİYARET ETTİ!
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