
EMEKLİNİN GÖZÜ 
İNTİBAKTA

    MİLYONLARCA emeklinin gözü 

yapılacak yeni düzenlemelerde. Bayram 

ikramiyesi kararıyla büyük mutluluk 

yaşayan emekliler Temmuz’da verilecek 

zamla birlikte yeni maaşlarına da kavuşacak. 

Temmuz zammının yüzde 7.27 olarak 

çıkması bekleniyor. İlk 5 aylık enflasyon 

yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Ancak 

emekliler şimdi de yeni intibak yasasını 

bekliyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında 

emekli olan milyonlarca kişinin gözü 

intibakta. Anayasa Mahkemesi’nin intibak 

için TBMM’yi adres göstermesi, Türkiye 

Emekliler Derneği’nin de konuyu Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıması; 

intibak düzenlemesini yeniden gündeme 

taşıdı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı 

Kazım Ergün, 2000 öncesi SSK emeklilerin 

intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 

itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave 

edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli 

olanların da intibakları yapılıp emekliler 

arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini 

söyledi.

İLK ÖDEMELER 
GELİYOR

   Memur ve emekliye müjde. Enflasyon 
farkının açıklanması ile beraber memur 
ve emekli maaşlarına da zam geldi. 
Üstelik i lk ödeme 15 Temmuz'da 
yansıyacak.  
M a l i y e  B a k a n l ı ğ ı n c a ,  e n f l a s y o n 
oranından kaynaklı ilave enflasyon 
farkıyla birlikte kamu görevlileri ile 
m e m u r  e m e k l i l e r i n i n  a y l ı k  v e 
ücretlerinde bu aydan geçerli olmak 
üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı 
belirtilerek, "Bu çerçevede aile yardımı 
ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 
bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük 
memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 
149  l i raya  yükse lmiş t i r . "  i fades i 
kullanıldı. Bakanlıktan, bu yılın temmuz 
d ö n e m i n d e  k a m u  g ö r e v l i l e r i  v e 
emeklilere yönelik zamlara ilişkin 
açıklama yapıldı.

YAPILANDIRMA REKORU 
MANİSA’DA KIRILDI

    Sosyal Sigortalar Kurumu Manisa 
İl Müdürü Yavuz Kurt, 31 Temmuz 
tarihinde sona erecek olan SGK 
yapılandırmalarına Manisa’da 
şimdiden adeta rekor bir sayıya 
ulaşıldığını belirtti. 
Manisa’da 850 milyona yakın icraya 
int ikal  e tmiş  a lacaklardan 3 
Temmuz tarihi  i t ibariyle 324 
milyondan liradan fazlasının 
yapılandırıldığını dile getiren Kurt, 
hedeflerinin 31 Temmuz’a kadar 
yapılandırma oranını yüzde 90’a 
ulaşmak olduğunu söyledi.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

2018/2.DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI AÇIKLANDI

   Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere ‘Mali ve Sosyal Haklar’ 
genelgesi yayımlanmaktadır. 2018 Yılı Ocak ayında yayımlanan genelge gereği kıdem 
tazminatı tavanı 01/01/2018 ile 30/06/2018 tarihleri arası 5.001,76 TL olarak 
açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığının 04/07/2018 tarihli yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi 
gereği 01/07/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arası işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavan 
tutarı 5.434,42 TL olarak açıklanmıştır.
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  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan 
düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığını bildirdi.

“Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark 
ödemesini kaldırdık. Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları 
sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret 
almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek. Düzenleme öncesi kanser cerrahisi 
için yılda 240 milyon lira ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon 
liraya çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de 
diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin 
iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek.”
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