
İSTİHDAM ARTIŞLARI
DEVAM EDİYOR!

   Türkiye Ekonomi Poli t ikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) Mayıs 2018 ve 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 
2018 verilerinden derlediği istihdam 
izleme bülteninin 75'inci sayısını paylaştı 
ve sayıda sigortalı ücretli istihdamı, 
işyeri, KOBİ, esnaf, çiftçi ve kamu 
çalışanı sayısında yıllık ve aylık artış ve 
azalışlar incelendi. Buna göre; Mayıs 
2018'de, son bir yıldaki değişimlere 
bakıldığında yüzde 4,4 ile en fazla artış 
sigortalı ücretli çalışan sayısında 
görüldü. Son bir yılda kamu çalışanı 
sayısında yüzde 1,5, esnaf ve çiftçi 
sayısında yüzde 1,2 artış gözlendi. 
Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına 
çalışan esnaf ve çiftçi (4/b) ve kamu 
çalışanı (4/c) sayıları Ocak 2013'de 100 
kabul edildiğinde, söz konusu değer 
Mayıs 2018'de sigortalı ücretlilerde (4/a) 
125,9, kendi hesabına çalışan esnaf ve 
ç i f t ç i l e r d e  ( 4 / b )  9 4 , 6  v e  k a m u 
çalışanlarında (4/c) ise 113 oldu.

BELÇİKA İLE YENİ SOSYAL 
GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

   Türkiye ile Belçika arasında yeni SGK 
anlaşmas ı  yürür lüğe  g i rd i ,  yen i 
anlaşmayla birlikte daha önce Türklere 
sağlanmış haklar muhafaza edilerek 
daha da geliştirildi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve 
Belçika'da da ortaya çıkan yeni ve farklı 
istihdam türlerinin sosyal güvenlik 
mevzuatında yol açtığı değişiklikler her 
iki ülke vatandaşlarının da menfaatlerini 
gözetecek şekilde yeni anlaşmalara 
yansıtıldı. Yeni anlaşmayla birlikte, 
vatandaşlara daha önce sağlanmış olan 
haklar muhafaza edilmiş ve daha da 
geliştirildi.
Belçika'da çalışan vatandaşların hepsi 
anlaşma kapsamına alınarak Türkiye'de 
bulundukları sırada bağlı oldukları 
kurum adına sağlık yardımlarından 
y a r a r l a n m a l a r ı  i m k a n  s a ğ l a n d ı . 
Vatandaşların ve ailelerin Türkiye'de 
bulundukları sırada, acil durumlarda, 
sağlık yardımlarından yararlanma 
süreleri, kesintisiz olarak, 45 günden 90 
güne çıkarıldı.

ÇALIŞAN ANNEYE BÜYÜK 
DESTEK

    Maliye Bakanlığı, çalışan annelere 
büyük kolaylık sağladı. Artık 
a n n e l e r  ‘ ç o c u ğ u m u  n e r e y e 
bırakacağım’ endişesi taşımayacak. 
Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren düzenlemeye göre; 
çalışan anneler çocuklarını kreşe 
verirse devlet 1015 liraya kadar 
destek sağlayacak. Destek daha 
önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış 
var.
Bugün işletmeler istihdam ettikleri 
personele herhangi bir şekilde kreş 
desteği adı altında bir ödeme 
yapsalar bu, Gelir Vergisi’ne tabi. 
Yani ücretten sayılıyor.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

YAPILANDIRMA REKORU KIRILDI!

   Vatandaş devletin barış elini tuttu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre vergi barışı 

kapsamında toplam 5 milyon 651 bin 84 mükellef yapılandırma başvurusunda bulundu. 

Yaklaşık 64.3 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştirildi. Hükümet bütçe dengesi 

açısından büyük öneme sahip olan bu gelir, kamuda gerçekleştirecek tasarruflarla çok daha 

yüksek seviyeye çıkacak. Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve 

vergi artırımı imkânından yararlanmak için son başvuru süresi dün doldu.Kanun uyarınca 

mükelleflere, 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, 

gelir ve kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini (KDV) belirlenen oranda 

artırmaları için imkân tanındı. Yapılandırma düzenlemesi ile borçlar dörtte biri seviyelerine 

düşerken, MTV ve trafik cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz sıfıra kadar indi.
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 Hükümet, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda sanayi sektörünü güçlendirmek için önemli adımlar atmaya 
hazırlanıyor. Bu kapsamda özel sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için sanayi doktora 
programı başlatılacak, Türkiye İş Kurumu’nun düzenlediği sanayi sektörü kurslarına katılanlar günlük 45 
lira harçlık alacak, korumasız buluşlar sanayiye kazandırılacak, teknolojik talebe uygun iş modelleri 
geliştirilecek. İşte atılacak adımlardan bazıları:

– Özel sektörün teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu doktoralı insan kaynağının sağlanması için sanayi 
doktora programı oluşturulacak. – Sanayi girdilerinin ülke içinde üretilmesi için nitelikli ve büyük çaplı 
mekan hazırlıkları yapılacak, kamu desteklerinde öncelik verilecek. Yüksek teknolojiye dayalı özel sektör 
yatırımlarının artması sağlanacak. – İŞKUR’un sanayi sektörüne yönelik kurslarına katılanlara günlük 45 
lira harçlık uygulaması yaygınlaşacak.
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