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BORÇLAR YOK SAYILMAYACAK!

   SGK İl  müdürlükleri,  işyeri 
dosyalarını ve sigortalıların borçlarını 
düzenli aralıklarla tarayarak, en eski 
borçtan başlamak üzere işyeri ve 
sigortalı borçlarını tespit edecek. Her 
bir borçlu için zaman aşımını kesen ve 
d u r d u r a n  s e b e p l e r l e  i l g i l i 
araştırmaların ardından yapılan 
tarama sonucunda tespit edilen 
borcun zaman aşımına girdiğinin 
anlaşılması halinde borçlulara, “Borç 
bilgilendirme formu” gönderilecek. 
Borcun 15 gün içinde ödenmesi için 
tebligat yapılacak. Mükellef kendi 
rızasıyla borcunu öderse, ödeme 
kabul edilecek.6183 sayılı Amme 
Alacakları Kanunu uyarınca, zaman 
aşımına girmiş borçların takibi 
yapılamıyor. Dolayısıyla, 15 gün 
içinde ödeme yapılmaması halinde, 
borç herhangi bir mahkeme ilamı 
aranmaksızın zaman aşımına girmiş 
sayılacak. Bu borçlar icra servisine 
gönderilmeyecek

MESLEK EĞİTİMİ ALAN SURİYELİ 
KADINLARA SERTİFİKA

   Türkiye ile Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 
yürütü len  ve  Japonya  hükümet i 
tarafından finanse edilen "Suriyeli Kadın 
ve Gençlere Yönelik Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon Alanında Mesleki Eğitim" 
kursunu tamamlayanlara  törenle 
sertifikaları verildi.
Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlara ve 
genç lere  yönel ik  haz ır  g iy im ve 
konfeksiyon alanında başlatılan mesleki 
eğitim projesi tamamlandı.
UNIDO, Afet ve Acil Durum Başkanlığı 
(AFAD), İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (IHKIB), 
İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB) iş birliği ile yürütülen ve Japonya 
tarafından finanse edilen projenin 
tamamlanması dolayısıyla kapanış 
programı düzenlendi. 

MHP’DEN EMEKLİLİKTE YAŞA 
TAKILANLAR ISRARI

   MHP Grup Başkanvekili Erhan 
Usta“Emeklilikte yaşa takılanlar 
konusunu seçim beyannamemizde 
vaat ettik. Sosyal güvenlik sistemine 
aşırı yük getirmeyen ama yeteri 
kadar prim ödemiş vatandaşımızı 
da mağdur etmeyen bir çözüm 
bulmaktan yanayız. Yeni dönemde 
de bunun takipçisi olacağız. Ben bu 
insanların bunu hak ett iğine 
inanıyorum. Geçmişteki sistemde 
zaten hak etmişlerdi ama daha 
sonrasında yapılan reformlarla ve 
d ü z e n l e m e l e r l e  b u  h a k l a r ı 
ellerinden alınmış oldu. Düzenli 
primini ödemiş, belli bir günü 
doldurmuş olan vatandaşlarımızı 
mağdur etmemek gerekir. TBMM 
açıldıktan sonra da tüm partilerce 
emeklilikte yaşa takılanlar problemi 
için gereği yapılacaktır.” dedi.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

KADROYA ALINAN İŞÇİLERE 3 BİN TL İKRAMİYE

  Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu 
personeline ikramiye ödenmesi hakkında karar yayımlandı. Karara göre, kamu 
işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil 
olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın 
son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. Asgari ücretten bakıldığında bir 
işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye 
miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 
günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 
kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.amiye) 
hakkına da kavuştu. Böylece bir yılda 52 günlük ikramiye hak ettiler.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası 52 yaşındaki Mehmet Bilen, 2015 yılında emekli 
oldu. Aradan geçen 3 yılın ardından emekliliğinin iptal edildiğini öğrenen Bilen, büyük şaşkınlık yaşadı.

İsim benzerliği sonucunda başkasının emeklilik günü bir kurum tarafından hatalı olarak Mehmet 
Bilen’in gününe eklendiği 3 yıl sonra tespit edildi. Emeklilik iptalinin ardından Mehmet Bilen’den 3 yılda 
aldığı 47 bin lira maaşı geri ödemesi istendi. Mehmet Bilen mağduriyetinin bir an önce giderilmesini 
istedi. Bilen, emekli olduğunu ve 3 yıl sonra gelen bir yazı ile ‘pardon yanlışlık oldu’ denildiğini 
belirterek, “2015 yılında emekli oldum, dosyamı içeri vermiştim 3 ay sonra emekliliğe hak kazandım. 
Herhangi bir hile yapmadım, bütün prosedürü yerine getirdim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra 
emekliliğimin iptal olduğunun haberini aldım.
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YANLIŞLIKLA EMEKLİ EDİLEN KİŞİDEN TÜM AYLIKLARI GERİ İSTENDİ!
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