
2023 GEÇİCİ KIDEM TAZMİNATI 
TAVANI AÇIKLANDI

  Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin 
Nebati imzasıyla mali ve sosyal haklara 
ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede, 
Kamu Görevlileri 6. Dönem Toplu 
Sözleşmesi çerçevesinde yüzde 16.48 olan 
normal memur maaş zammına göre 
hesaplanan maaş katsayısı  ve bu 
katsayıya bağlı mali ve sosyal haklar 
belirlendi.Bu çerçevede, 1 Ocak 2023 
tarihinden itibaren işçilere ödenecek 
kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 
17.904,62 TL olarak ilan edildi.Yeni 
kıdem tazminatı belirleninceye kadar 
kıdem tazminatı almaya hak kazanacak 
şekilde iş akdi sona erenlerin alacağı 
tazminat tutarı, Bakanlığın bugün ilan 
ettiği tavan üzerinden hesaplanmış 
olanlara daha sonra fark ödenmesi 
gerekecek. 

EYT’DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN 
YATACAK?

  
  AK Parti Grup Başkanvekili Bülent 
T u r a n ’ d a n  g e l d i .  T u r a n ,  E Y T 
düzenlemesindeki takvimle ilgili katıldığı 
canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda 
bulundu.TBMM’nin gündeminin çok 
yoğun devam ettiğini belirten Turan 
şunları söyledi; “Pazartesi Plan ve Bütçe 
Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, 
emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul 
kabul ederse, 15 Ocak’a kadar hayata 
geçmes in i  i s t iyoruz .  Bu  dönemde 
sözleşmeli personelin kadroya alınması 
var. Çok teknik konular bunlar.
Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun 
çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra 
da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın 
o r t a l a r ı n a  k a d a r  g e ç m e s i n i  u m u t 
ediyorum. En geç mart ayında maaşlar 
yatacak diye düşünüyorum.”

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 
TL’YE ÇIKARILDI

  Asgari ücret desteğinde yeni tutar 
belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ak Parti TBMM Grup Toplantısı’nda 
a s g a r i  ü c r e t  d e s t e ğ i y l e  i l g i l i 
açıklamada bulundu ve işverene 
d e s t e k  m i k t a r ı n ı n  a r t t ı ğ ı n ı 
belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup 
Toplantısı’nda yaptığı açıklamayla 
birlikte asgari ücret desteğinde yeni 
tutarı açıkladı.Buna göre; Küçük 
işletmelere verilecek asgari ücret 
desteğinin 250 TL’den 400 TL’ye 
yükseltildiği açıklandı.

               Haberler�n detayları �ç�n;
    www.sgkdan�smanl�k.com

adres�n� z�yaret ed�n�z...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 30'A ÇIKTI
  Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli 
maaş artış oranını yüzde 30’a çıkardıklarını açıkladı. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira 
oldu. Erdoğan, asgari ücret desteğini de 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını 
söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a 
kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 
yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz” dedi. 
En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:”Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla 
paylaşmayı da sürdüreceğiz. Kabine ve grup toplantıları başta olmak üzere milletimizin 
huzuruna çıktığımız her hükümet ve parti programımız bir eser hizmet şöleni şeklinde 
geçmektedir.
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   BES’te devlet katkısında düzenlemeye g�d�ld�. Yıllık l�m�t�n üzer�nde ödenen katkılar �ç�n tak�p eden 
yıllarda devlet katkısı alab�lme �mkânı get�ren düzenleme, 31 Aralık’ta Resm� Gazete’de yayımlanan 
yönetmel�kle uygulamaya geçt�.S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(SEDDK), yen� düzenleme �le �lg�l� açıklama yaptı. Açıklamada, 2022 yılında BES’te devlet katkısı 
oranının yüzde 30’a yükselt�ld�ğ� bel�rt�lerek, şu görüşlere yer ver�ld�: “Düzenleme �le yıllık l�m�t�n 
üzer�nde ödenen katkılar �ç�n tak�p eden yıllarda devlet katkısı alab�lme �mkânı get�r�ld�.Katılımcı, toplu 
şek�lde yatırdığı b�r katkı payı �ç�n �lg�l� yıla a�t l�m�t�ne denk gelen devlet katkısını aldıktan sonra kalan 
katkı payı b�r sonrak� takv�m yılının �lk günü yatırılmış g�b� müteak�p takv�m yılının l�m�t� dah�l�nde 
faydalanacak ve varsa hâlâ l�m�t� aşan katkı payı aynı şek�lde gelecek yıllara devredecek.
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