
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 
19.982,83 TL OLDU!

  Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci 
yarısı  iç in 15 bin 371 l ira olarak 
uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli 
olması sonrasında memur zamları da 
netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, memur ve emekliler için yeni 
zam haberini duyurdu ve maaş artış 
o r a n ı n ı n  y ü z d e  3 0  o l a r a k 
uygulayacaklarını açıkladı.Memur 
maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam 
yapılmasına yönelik katsayı genelgesi 
yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
genelgesine göre kıdem tazminatında 
yeni tavan tutarı resmi olarak belli 
oldu.Buna göre; Kıdem tazminatı tavan 
rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL’ye 
yükseldi.

EMEKLİYE ÖDENECEK 3600 EK 
GÖSTERGE FARKI BELLİ OLDU 

  
  2022'de emekli olan kamu görevlilerine 
3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen 
yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı 
ödenecek.2022'de emekli olanlar, 3600 ek 
gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye 
farklarından yararlanabilecek.İkramiye, 1 
kereye mahsus olarak yatırılacak.Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
geçici işçilere kadro düzenlemesi ve EYT ile 
ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine 
yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını 
belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal 
et t ireceğiz"  dedi .Kabine toplantıs ı 
sonrasında gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Bilgin, "Şu anda Bakanlık 
gündeminde geçici işçiler var, geçici 
işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç 
duyulan sektörlerde kadrolu çalışması 
s a ğ l a n a c a k .  B u  a y  i ç i n d e  o n u  d a 
sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, 
belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği 
için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o 
var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna 
doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. 

GEÇİCİ İŞÇİLER İÇİN KADRO 
ÇALIŞMASI 

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro 
verilmesine yönelik düzenleme 
üzerinde çalıştıklarını belirterek,“Şu 
anda bakanlık gündeminde geçici 
işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi 
haline gelmesi, ihtiyaç duyulan 
sektör lerde  kadro lu  ça l ı şmas ı 
sağlanacak. Bu ay içinde onu da 
sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin 
kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma 
bitmediği için bir şey söyleyemem, 
ama önümüzde o var. Bu ay içinde 
bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise 
intikal ettireceğiz” diye konuştu.

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

adres�n� z�yaret ed�n�z...

KASIM AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı iş gücü istatistikleri verisini açıkladı. Buna 
göre hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 
işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin 
sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin 
kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken 
kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 
oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile %17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı 
erkeklerde %14,4, kadınlarda ise %23,9 olarak tahmin edildi.
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   Kamuda çalışan sözleşmel�lere kadro ver�lmes�ne �l�şk�n kanun tekl�f�n�n, Mecl�s Başkanlığına 
sunulduğunu �fade eden AK Part� Grup Başkanvek�l� El�taş, "28 Kasım 2022'den önce �şe başlayanlar 
bekleme süres� olmadan bulundukları kurumda Memur kadrosuna geçecek" ded�.Pazartes� veya Salı günü 
önümüzdek� hafta bu kanun tekl�f�n� yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu tekl�f�n 458 b�n k�ş�ye hayırlı uğurlu 
olmasını d�l�yorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu 
tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddes�ne göre gerçekleşt�rm�ş oluyoruz.Sözleşmel� personel�n nasıl 
çalıştırılacağına �l�şk�n düzenlemeler mevcut. Buna geçenler devlet memuru kadrosunda devam 
edecekler. Sözleşmel� personeller�n devam garant�s� olmadığı g�b� terf� �mkanları ve �mza yetk�ler� yoktu. 
Bunlar devlet memuru statüsüne g�recekler�nden dolayı bu �mkanlardan yararlanacaklar.

                SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ TBMM’DE
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