
KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN 

AKIBETİ NE OLACAK?

     Çoğu çalışan yıllık izinlerinin tamamını 

kullanamıyor. Hatta iş yoğunluğundan 

v e y a  f a r k l ı  n e d e n l e r l e  h i ç  i z i n 

kullanamayanlar var. Ancak bu hak 

kaybolmuyor. İşçinin hakları 4857 sayılı İş 

Kanunu ile korunuyor. Buna göre; iş 

yerinde işe başladığı günden itibaren, 

deneme süresi de içinde olmak üzere en az 

bir yıl çalışmış olan işçi yıllık izne hak 

kazanıyor. İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla 

kadar (5 yıl dahil) olanların 14 gün; 5 yıldan 

fazla 15 yıldan az olanların 20 gün; 15 yıl 

(dahil) ve daha fazla olanların 26 günden az 

olamaz. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 

50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 

yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az 

olamıyor. Yasaya göre; izin zamanına denk 

gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil 

günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. 

Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 

günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün 

sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 

gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin 

kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle 

işveren ispat etmek zorunda.

GELİR TESPİTİNDE SON 
GÜNLER

   Altı yıl önce başlayan Genel Sağlık 
Sigortası sistemi ilk başlarda uygulanan 
aylık 300 liraları bulan üçlü prim 
yüzünden vatandaşı borçlu duruma 
düşürmüştü. Önce üçlü prim yapısı 
değiştirildi. 2017’de ayda 53 lira ödeyen 
biri sağlık hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanır hale geldi. Bu para bu yıl için 
60.89 TL’ye çıktı. Fakat geçmiş borçlar 
yüzünden birçok vatandaş hâlâ zor 
durumda. Artık bu borçlardan kurtulma 
yolu açıldı.
Daha önce kendilerine borç çıkartılanlar 
için hem faizler silinmiş hem de borçları 
aylık 300 liraları bulan rakamlardan 53.33 
liraya indirilerek yeniden hesaplanmıştı. 
Gelir testi için son tarih 30 Kasım.
Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 
Aralık’a kadar borçlarını ödemeleri 
halinde gecikme faizi ve gecikme zammı 
ödemeyecek.

ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE 

YENİ DÖNEM

   Sağlık Bakanlığı üniversitelerle 
birlikte kullanılan eğitim, araştırma 
h a s t a n e l e r i n d e  a r a ş t ı r m a 
çalışmalarını desteklemek için 
ü n i v e r s i t e  h a s t a n e l e r i n d e 
performans dönemini başlatıyor. 
Buna göre; eğitim ve araştırma 
alanında bakanlığın belirlediği 
asgari kriterlerin üzerinde çalışma 
yapan öğretim üyesi ve öğretim 
elemanlarına performansa dayalı ek 
ücret ödenecek.

Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

‘ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMASIN’ TEKLİFİ MECLİSTE REDDEDİLDİ!

  İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM 
Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken 
incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma 
önergesi vermişti. 
Meclis’e sunulan araştırma önergesi Ak Parti’nin red, MHP’nin çekimser oyu ile 
reddedildi. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, 
“İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen 
noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için 
ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. 
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     Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri “Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı 
vermemek” diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, “Kıdem tazminatında 
işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB’a bağlı KOBİ’leri 
kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor’ dedi. Böyle bir ortamda 
kıdem tazminatı sorunu çözülemez” diye konuştu. 

Asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde 
bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu’nun asgari ücret rakamını yüksek 
tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş’in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, 
“Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl 
geçimlerini sağlayacak?” diye sordu.
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2 BİN LİRA ASGARİ ÜCRET YETERLİ DEĞİL!
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