
 KADIN GİRİŞİMCİLERE 
DEVLETTEN DESTEK!

  Girişimci kadınlar faizsiz krediyle 
desteklenerek, kendi işinin sahibi 
yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak 
isteyen kadınlara, 15 bin lira faizsiz 
kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri 
ödeme istenmiyor.  Bu sürenin 
a r d ı n d a n  k a d ı n l a r ,  k a z a n d ı ğ ı 
paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri 
ö d e m e  y a p a b i l i y o r .  K r e d i d e n 
yararlanabilmek için, hazırlanan 
projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki 
kaymakamlıklarda yer alan sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
ofisine başvurmak yeterli. Proje 
uygun bulunursa, 15 bin liraya varan 
faizsiz kredi desteği sağlanıyor. 
Destek kapsamında, kırsal alanda 
meyvecilik projelerinde kredi geri 
ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. 
Meyvecilik projeleri için destek alan 
bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, 
sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde 
ödeyecek. 
Verilen desteklerde başarılı görülen 
projelerin son bir yıllık geri ödemesi 
de hibe edilecek. 

MEMUR, EMEKLİ, YAŞLI VE 
ENGELLİ ÖDENEĞİNE ZAM!

   2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
teklifi 82 milyon vatandaşa destek 
içeriyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar 
gelirlilere daha fazla destek verilecek, 
sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 
2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan 
sosyal yardımlara ayrılan kaynak 
miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar 
liraya çıkarıldı.
2 0 2 0 ' d e  ö d e m e  g ü c ü  o l m a y a n 
vatandaşların sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz şekilde faydalanmaları için 
sosyal güvenlik kurumuna yapılan 
transfer ler  de  13 .4  milyar  l i raya 
y ü k s e l e c e k .  B u  s a y e d e  y o k s u l 
vatandaşların GSS primleri ödenmeye 
devam edecek. 65 yaş üstü ve engelli 
aylıkları için 11.6 milyar lira ayrıldı. 
Geçen yıla bakıldığında artış oranı yüzde 
17.18 oldu. Bu vatandaşlara bütçeden 1.7 
milyar lira daha fazla para çıkacak. 
Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına 
ödenen maaşlar için de 9.4 milyar liralık 
kaynak sağlanacak. Buradaki artış ise 
yüzde 10.59'a ulaştı. 

HEDEF 1 MİLYON MESLEKİ 
EĞİTİM BELGESİ!

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 14. 
Olağan Genel Kurulu toplantısına 
katıldı.
Bakan Selçuk toplantıda yaptığı 
konuşmada, “Hedefimiz 2023’e 
gelmeden, 1 milyon kişiye Mesleki 
Yeterlilik Belgesini kazandırmak. 
Ulusal meslek standardımızı da 
1000’e tamamlamak.” dedi.
“İyi Bir Meslek, İnsanın Elindeki En 
Değerli Hazine”
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 13 
yıldır önemli çalışmalar yaptığına 
değinen Bakan Selçuk, nitelikli 
insan gücünün önemini “İş ve 
meslek kurslarıyla niteliği artırmak 
hedefindeyiz.

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

CUMHURBAŞKANI EYT İÇİN ’40 YAŞINDA 50 YAŞINDA EMEKLİLİK Mİ OLUR’ DEDİ!

     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan 
Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre 
vatandaşlarla sohbet etti. Bir kadının “EYT çıkar mı?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, “40 
yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” dedi.
Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam 
aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek 
herkesle tokalaştı.
Burada bulunan bir kadın Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” 
dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi 
olur” yanıtını verdi.
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   Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi borçlarında yapılandırma beklentisi oluştuğunu belirterek, 
“Esnaf hiçbir zaman devlete borçlu kalmak istemez ancak kalıcı reformlardan sonra yapılandırmalara 
ihtiyaç ortadan kalkar.” ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kamuya olan borçların zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla 
uygulanan gecikme zamlarının gerekli ancak bu oranların yüksek olduğunu savundu.

Vergi ve SGK primi gibi kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranının yüzde 2 olduğunu 
anımsatan Palandöken, “Gecikme zammı oranı bu kadar yüksek olursa esnafın borcunu bir daha 
ödemesi neredeyse imkansız hale gelir. Bu yılın tahakkuk/tahsilat oranlarına baktığımızda da bu 
durumu daha iyi anlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. www.sgkdanismanlik.com   |   0216 359 75 75

  

                  ESNAF  BİRİKEN BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA BEKLİYOR! 
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