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ÇALIŞMA BAKANI HAK-İŞ İLE GÖRÜŞTÜ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2019 Dönemi Kamu
Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Arslan başkanlığındaki Hak-İş
heyetini Bakanlıkta kabul etti. Yaklaşık 61 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede,
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, sözleşmeye dair taleplerini Bakan Selçuk'a sundu.
Görüşmede Bakan Selçuk, çalışma hayatının, birçok rolü ve bileşeni barındıran bir alan
olduğunu belirterek, çalışma hayatının fikir teatisinde bulunulduğu müddetçe
sürdürülebilir olacağına işaret etti.
“Çalışma hayatında işveren ve işçilerimizin biraraya gelerek ortak bir noktada
buluştuğu her çözüm çok değerli oluyor, hem 2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde
hem 12. Çalışma Meclisinde, hem de ILO’nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansında
deneyimledik ve çalışmalarımızın meyvelerini aldık” ifadelerini kullandı.
20 BİN GENCİMİZİ KURUMLARA
ENGELLİ VE MUHTAÇ
EMEKLİLERİN MAAŞ
YERLEŞTİRDİK!
VATANDAŞLARA 817 TL DESTEK!
ZAMLARI BELLİ OLDU!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
üniversite öğrencilerinin tecrübe
edinme ve sosyal sorumluluk bilincini
artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma
Programı"nın ilk katılımcılarının
belirleneceği programa katıldı. Bakan
Selçuk yaptığı konuşmada, Sosyal
Çalışma Programlarına 200 bini aşkın
gencin başvurduĞunu, 20 bin gencin
merkezi kura ile yerleştirildiğini
bildirdi.
Sosyal Çalışma Programlarını
Temmuz Ağustos ve Eylül ayları ile
sınırlı tuttuklarını dile getiren Bakan
Selçuk, “Uygulamalar haftada 3 gün
olarak gerçekleşecek. Gençlerimize
her gün için 67 lira ödeme yapacağız.
Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin
almış olduğu KYK bursları ve
öğrenim kredileri de kesintiye
uğramayacak. Ayrıca genel sağlık
sigortalarının yanı sıra gençlerimizin
emekliliğine etki edecek olan SGK
prim ödemelerini de biz yapacağız. “

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal
güvencesi bulunmayan engelli ve
yaşlılarla, anne veya babası olmayan
(yetim) muhtaç çocuklara, SGK ve
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından aylık bağlanıyor. Üstelik bu
kişiler, sağlık hizmetinden de ücretsiz
yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl
817 lira maaş bağlanacak.
Yardım almak için istenilen belgelerin
ikamet edilen yerdeki ‘Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.
Başvurular şahsen, posta yoluyla veya
genel müdürlüğün internet sitesi
(vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı
aileden sadece bir kişiye aylık
bağlanabiliyor.
Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek
kişinin sosyal güvencesi olmayacak.
Herhangi bir gelir veya aylığı
bulunmayacak. Gelir getirici taşınır ve
taşınmaz malı (ev, ticari taksi gibi)
olmayacak. Geliri olanların ise aylık geliri
592 lirayı aşmayacak. Herhangi bir aylık
bağlanmamış olacak.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon
verilerine göre memur ve
emeklilerin zam oranları belli oldu.
TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01
olarak açıkladı. Memurlara toplu
sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı
için, temmuzda yüzde 5 zam
verilecek. Memur ve emekliler
zamlı maaşlarını ve enflasyon
farkını 15 Temmuz’da alacak.
Memur ve memur emeklilerinin
maaşlarına önce yüzde 1.01
enflasyon farkı verilecek, ardından
da yüzde 5'lik normal 6 aylık toplu
sözleşme zammı yapılacak. Toplam
zam oranı yüzde 6.01 olacak. Bu
zamlarla en düşük memurun maaşı
3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya
çıkacak. En düşük memur
emeklisinin aylığı da 2 bin 297
liradan 2 bin 435 liraya yükselecek.
Haberlerin detayları için;
www.sgkdanismanlik.com
adresini ziyaret ediniz...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
Hizmet akdiyle çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.
Yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, 6 ayda bir ocak
ve temmuz aylarında artırılıyor. 2019’un ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 17 lira
olarak uygulandı.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaş katsayısı da güncellendi.
Memur aylık katsayısı 0.130597’den 0.138459’a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden
itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi.
Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 60 bin
170 liradan 63 bin 800 liraya çıkacak. Kıdem tazminatı tavanı asgari ücretle çalışanları etkilemiyor ancak,
ek ödemelerle birlikte aylık brüt ücreti 6 bin 400 lira ve üzerindeki kişileri doğrudan etkiliyor.
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