
RAPOR ALIP DÜĞÜNE GİTTİ, 
TAZMİNATSIZ ÇIKARILDI!

  Bir fabrikanın press işçisi, İşyerinde 
gerçeğe aykırı sağlık raporu alarak, 
raporlu olduğu gün sosyal medyada 
düğüne gittiği fotoğraflarını paylaştı.
İşveren raporu kabul  etmeyerek 
çalışanının tazminatsız işine son verdi. 
İşten çıkarılan press işçisinin açtığı 
tazminat davasında yerel mahkeme, 
işçiyi haklı buldu. İşçi, iş sözleşmesinin 
haksız olarak feshedildiğini, rahatsızlığı 
nedeniyle raporlu olduğunu iddia etti.
İşveren şirket ise, çalışanın işyerinde 
verdiği savunma yazısında, izin istediği 
ancak işverenin git rapor al, şeklinde 
söylendiğini bu nedenle işe gelmediğini 
açıkladı. Mazeretin ispatı noktasında, 
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı 
sürece 'özel sağlık kuruluşlarından 
alınan raporlara da değer verilmelidir 
d e ğ e r l e n d i r m e s i y l e ,  r a p o r u n 
sahteliğinin kanıtlanmadığını kabul 
e d e n  y e r e l  m a h k e m e ,  ç a l ı ş a n ı n 
tazminatlarını alabilabileceğine karar 
verdi. Kararın temyizi üzerine Yargıtay 
kararı bozup , işvereni haklı buldu.

SGK'DAN SAHTE SİGORTA 
UYARISI!

   Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü F. 
Derya Alan, açıklamasında “Bir iş yerinde 
fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak 
bildirilenler ‘Sahte sigortalı’, Gerçekte 
herhangi bir şekilde mal veya hizmet 
üretilmemekle birlikte, bazı kişileri 
sigortalı olarak göstermek için kurulmuş 
paravan İş yerleri ‘sahte iş yeri’ olarak 
değerlendirilmektedir. Sahte sigortalı 
olduğu tespit edilen kişilerin hizmetleri 
iptal edilmekte, bu kişiler için ödenen 
primler iade edilmemekte ve SGK 
tarafından bu sigortalılar için yapılan 
sağlık harcamaları, ödenekler  ve aylıklar 
gibi harcamalar faiziyle birlikte geri 
alınmaktadır. Sahte olduğu belirlenen iş 
yerlerinin ise yaptığı tüm bildirimler iptal 
e d i l m e k t e  b u r a d a n  s i g o r t a l ı 
gösterilenlerinde sahte sigortalılarda 
olduğu gibi hizmetleri iptal edilmekte, 
adlarına yatan primler iade edilmemekte 
ve SGK tarafından bu sigortalılar için 
yapılan sağlık harcamaları, ödenekler, 
gelirler ve aylıklar gibi harcamalar 
faiziyle birlikte geri alınmaktadır” 

İŞKUR'DA 41 BİN İŞÇİ 
ARANIYOR!

Türkiye genelinde işveren, İşkur 
üzerinden 41 bin eleman arıyor. 
Bunun 6 bin 131’i beden işçisi, yani 
‘vasıfsız.’ Yaklaşık 35 bini ise 
gıdadan turizme, tekstilden inşaata 
birçok alanda işçi arayışını içeriyor. 
İşkur, 2019’da 1 milyon 350 bin 
kişiyi işe yerleştirdi.
İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden 
s i t e y e  k a y d o l u p ,  T C  k i m l i k 
numarasıyla başvuru yapabiliyor. 
Kiş i ,  özgeçmiş indeki  k i ş i se l 
bilgilerle eşleşen iş ilanlarına 
doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen 
İşkur il müdürlüklerinden de 
sisteme üye olup, kendine uygun işe 
başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş 
ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle 
doğrudan temasa geçebiliyor. 
D e t a y l ı  b i l g i ,  ‘ i s k u r . g o v . t r ’ 
adresinden alınabilir. 

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

     SİGORTALI ÇALIŞMAK SOSYAL YARDIM ALMAYA ENGEL DEĞİL!
 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, SGK Başkanlığının Rehberlik 
ve Bilgilendirme  faaliyetleri hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bilal Canbolat,  “Hane 
içerisinde kişi başına düşen geliriniz aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az ise  sigortalı 
çalışmaya devam ederek de; gıda yardımı, aşevi yardımı, yakacak yardımı, eğitim ve giyim 
yardımları, özel amaçlı ve diğer aile yardımları, kronik hastalara elektrik tüketimi yardımı, 
çoklu doğum yardımından faydalanabilirsiniz. Hane içerisinde kişi başına düşen geliriniz 
aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az ise, sigortalı çalışmaya devam ederek de kronik 
hastalara yönelik yardımlardan (Tüberküloz ve SSPE) faydalanabilirsiniz. Ailenizden 
dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyorsanız ve 
İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına 
katıldıysanız, İŞKUR’un ödediği primle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz” diye 
konuştu.
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Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. 
Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans 
alıyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 
972 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan 
bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle 
bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak 
avans isteyebilecek. Avansın tutarının da 3 maaş kadar olabileceği düşünülüyor. Bu para daha sonra 
emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
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EMEKLİLERE AVANS VERİLECEK Mİ? 

Tarih  20.01.2020


	Page 1

