
SGK’DAN KADINA YÖNELİK 

ŞİDDET SEMİNERİ

   Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya 

İl Müdürlüğünde, "Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

hizmet binasında düzenlenen ve il 

müdürlüğü personelinin yoğun ilgi 

gösterdiği seminerin açılışında konuşan İl 

Müdürü Nejat Deniz, kadına yönelik 

şiddetin toplumsal bir sorun ve aynı 

zamanda kaygı  ver ic i  b i r  durum 

o l d u ğ u n u  b e l i r t e r e k ,  t o p l u m d a 

farkındalık oluşturarak, bilgilendirme ve 

bilinçlendirmenin önemli olduğunu 

vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde 

görevl i  Sosyalog Semra Eksi lmez 

seminerde, kadına yönelik şiddetin çeşitli 

nedenler ine ,  uygulanan ş iddet in 

etkilerine, kadına yönelik şiddetin 

çocuklar üzerindeki etkilerine ve şiddetle 

mücadelenin önemi gibi konulara 

değindi.

ÇALIŞMA BAKANINDAN BİLİŞİM 
KONUSUNDA GENÇLERE ÇAĞRI

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, Karabük'te SGK İl 
Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının 
açılışına katıldı.
Bilişim konusunda gençlere çağrıda 
bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Afrin'de nasıl 
mücadele veriyoruz kendi İHA'mız, 
silahlarımız olmasaydı kendi mühimmat 
üretimini yapmıyor olsaydık başarı elde 
etmemiz mümkün değildi. Şuanda bu 
konuda seferberlik içinde olmamız 
gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği 
yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok 
daha  faz la  yer l i  ve  mi l l i  üre t im 
a l a n l a r ı m ı z ı ,  ö z e l l i k l e  s a v u n m a 
sanayimizin arttırmamız lazım. Bununda 
bir seferberlik olduğunu düşünüyorum. 
Kardeşlerimiz şehit oluyor gazi oluyor. 
T ü r k i y e ' d e  o l a n l a r  i ş  a r a y a n 
kardeşlerimizin de bu seferberliği özel 
sektörde işe girme konusunda katkı ve 
destek sağladıklarını önemsediğimi 
belirtmek isterim" diye konuştu.

KAZANDIĞI 8,40 TL’DE 
ZAMAN AŞIMINA UĞRADI!

   Sivas’ta yaşayan Kadir Göndelen 
(75), 1993 yılında SSK’dan emekli 
oldu. 1985’li yıllarda SSK’lı olduğu 
süre içerisinde 6 ay süre ile bilgisi 
dışında BAĞ-KUR’a bağlandığı 
gerekçesine ile emekliliğinden 2 yıl 
sonra kendisine BAĞ-KUR borcu 
çıkartıldı.
SGK’nın kendisinden haksız yere 
aldığını düşündüğü 11 bin 128 TL’yi 
geri almak için 22 yıl boyunca 
mücadele verdi. Mücadelenin 
sonunda kendisinden 8.40 kuruş 
fazla para alındığını öğrenen 
Göndelen'e üzerinden 10 yıl geçtiği 
ve zaman aşımına uğradığı için geri 
ö d e n m e d i .  K a d i r  G ö n d e l e n , 
"Yetkililerden mağduriyetimin 
giderilmesi için yardım istiyorum." 
dedi.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

AĞBAL’DAN ‘ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ’ AÇIKLAMASI

   Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari geçim indirimi desteğinden 6 milyon 245 bin 325 

çalışanın yararlanacağını bildirdi. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edildi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya 

Temizel, tasarının birinci maddesinde yer verilen, “öğrenim gören çocukların, anne veya 

babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam 

ettirilmesini” öngören düzenlemenin, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu 

savundu. Muhalefet milletvekillerince, tasarının, net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında 

maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari 

geçim indirimi sağlanmasını öngören 6. maddesine ilişkin eleştiriler de dile getirildi.
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   Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı 
ödeniyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda engellilere kolay emeklilik imkânı sağlanırken çalışırken 
işgücü kaybına uğrayan yani malul olan sigortalılar için de erken emeklilik hakkı bulunuyor. Malulen 
emeklilik şartları özellikle kanser ve türevlerine yakalananlar için farklılık da gösteriyor. Malulen 
emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç 
duyuluyor. Ayrıca en az 1.800 gün (5 yıl) prim ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl 
geçmesi de isteniyor. 1.800 gün prim borçlanarak, (doğum, askerlik gibi) de tamamlanabiliyor. 10 
yıllık sigortalılık süresinin istisnası da bulunuyor. Eğer kişi sürekli birisinin bakımına muhtaçsa 10 
yıllık sigortalılık süresi de aranmıyor. Malulen emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil 
çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar dikkate alınıyor.
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