
SGK; TÜM SPOR KULÜPLERİNİN 
BORÇLARINI TAKİP EDİYORUZ!

  Karabük İl Sosyal Güvenlik Kurumu 
Müdürlüğü tarafından sosyal medya 
platformları üzerinden kurumla ilgili 
haber yapılması üzerine açıklama 
yapıldı.Yapılan açıklamada intihar 
ederek hayatını kaybeden Kardemir 
Karabükspor’un eski yöneticilerinden 
Mahir Acar’ın vefatı ile birlikte, Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak, 
Karabük Valiliğinin yersiz hedef 
gösterildiği belirtildi.
Açıklamada,  “Türkiye genelinde 
Karabük sporun dışında hiçbir spor 
kulübü borçlarının takibi yapılmadığı 
iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bir 
çoğumuzun taraftarı olduğu SGK ve 
Vergi borcu bulunan büyük kulüplere 
de geçmişte ve günümüzde takip, e-
h a c i z  v e  t a h s i l a t  i ş l e m l e r i n i n 
uygulandığı ,  ayr ıca  Karabük’ün 
dışında,81 ilimizde borcu olan spor 
kulüplerine-Kulüp Yönetici ve Yönetim 
Kurulu üyelerine aynı uygulamaların 
yapıldığı görülmektedir.

HAKKINI ARAYAN İŞÇİYİ 
KOVAMAZSINIZ!

   Bursa'da doğum sonrası mesaiye 
yeniden başladığı iş yerinde işverene 
çalışma şartlarındaki aksaklıkları ifade 
ettiği bir dilekçe veren kadın işçi, 
tazminatsız kapı önüne konuldu. 
Mağdur kadın işçiye müjdeli haber ise 
Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, kararında 
davacının yasal düzenleme yapılan 
emziren anne pozisyonunda olması 
nedeniyle çalışma saatlerinin yasaya göre 
düzenlenmesini işverenden talep ettiğini 
dile getirdi. İşverenin yasalara aykırı 
olarak davacının durumunu yok sayarak 
eski çalışma düzeni olan 24/48 vardiyalı 
olarak çalışmasının zorunlu olduğunu 
şifahen beyan etmesi üzerine davacı 
tarafından yönetime dilekçe verildiği 
v u r g u l a n d ı .  K o n u n u n  e m r e d i c i 
hükümlerle düzenlendiği ve işverenlerin 
emredici konularda yasal düzenlemelere 
u y m a k  m e c b u r i y e t i  b u l u n d u ğ u 
anlaşılmaktadır. Buna göre; 22. Hukuk 
Dairesi,  kadın işçinin 'hak arama 
hürriyeti' içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiğine hükmetti.

2020 YILININ YAŞLI VE 
ENGELLİ MAAŞLARI NETLEŞTİ

 Ocak, sadece emekliler değil, pek 
çok kesim için zam ayı. Ocak ayında 
memur maaş katsayısındaki artış; 
emekli doktorların ek ödemesi, 
evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve 
engelli aylığını da yükseltti. Buna 
göre;
Emekli Sandığı kapsamındaki 
emekli doktorlara her ay yapılan 
ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 353 
liradan 2 bin 483 liraya ulaştı.
637 lira olan 65 yaş aylığı 672 liraya 
yükseldi.
Evde yakınına bakanlara verilen 
aylık, bin 460 liraya çıktı.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 
509 liradan 537 liraya, yüzde 70 ve 
üzeri engeli olanların aylığı da 763 
liradan 805 liraya ulaştı.

               Haberlerin detayları için;
www.sgkdanismanlik.com
adresini ziyaret ediniz...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM BELLİ OLDU!
 Memur ve memur emeklileriyle, işçi ve Bağ-Kur emeklilerini ikiye ayırmak gerekiyor. 
Biliyorsunuz memur emeklilerinin toplu sözleşmeleri var. Geçtiğimiz ayalarda toplu 
sözleşmeden kaynaklı 2020 yılının birinci 6 aylık için yüzde 4 ikincisi için yüzde 4 yani 
toplamda yüzde 8’lik bir 2020 yılı zammı olacak. Bunun üzerine enflasyon rakamı yüzde 
5’in üzerine çıkarsa çıkan o fark da yüzde 4’ün üzerine ilave edilecek. Bu memur ve 
memur emeklilerimiz için geçerli.
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz içinse 2019 yılının ikinci 6 aylık diliminin toplam 
enflasyonu ne ise olduğu gibi 2020 yılının maaşlarına zam olarak yansıyacak. Şu ana 
kadar bu rakam yüzde 5.71 olarak belirlendi. Yani 2019 yılının Aralık ayında çok büyük 
bir fark olmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 6.65  olacak.
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   Asgari ücret zammının ardından kıdem tazminatı rakamlarında da büyük artış oldu. 15,03 
oranında artan asgari ücret net olarak 2 bin 324 TL olurken, brüt olarak ise 2 bin 943 TL oldu. 
2019 yılında brüt asgari ücret 2 bin 558 TL'ydi. Bir asgari ücretli 2 bin 558 TL kıdem tazminatı 
alırken, bu sene yıl başına 2 bin 943 TL alacak. Kıdem tazminatı tavan ücreti de büyük ölçüde 
arttı. Memur maaş katsayısına göre artış gösteren kıdem tazminatı tavanı 2 bin 730 TL oldu. 
Maliye Bakanlığı Sosyal Haklar Genelgesi yayımlanmamış olsa da açıklanan 5,5'lik memur 
maaş kat sayısına göre hesaplamalar 2 bin 730 TL'lik rakamları göstermektedir. 
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                  KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
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