
YENİ VERGİLER
 MECLİSTE! 

   Meclis’te vergi düzenlemesi mesaisi 
başlıyor. Dijital hizmet, konaklama,
Sigorta muameleleri ve sporcuların 
gelirleriyle ilgili yeni vergiler geliyor. 
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart 
otel, misafirhane, kamping, dağ evi, 
yayla evi gibi konaklama tesislerinde 
verilen geceleme hizmeti ile bu 
hizmetle birlikte satılmak suretiyle 
konaklama tesisi bünyesinde sunulan 
diğer hizmetler konaklama vergisine 
tabi olacak. 
Lig usulüne tabi spor dallarında en üst 
liglerde faaliyette bulunan sporculara 
uygulanan gelir vergisi kesinti oranı 
yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. 
Sporcuların ücretleri üzerinden 
kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor 
k u l ü p l e r i n e  i a d e s i n e  y ö n e l i k 
uygulama yürürlükten kaldırılacak.
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
2020 yılı bütçesinin görüşmelerine 
devam edilecek.

DOĞUM YAPAN ÇALIŞAN 
ANNELERE DESTEK YAĞIYOR! 

   SSK’lı olarak çalışırken doğum yapan 
kadınlar, analık izni sonrasında birinci 
doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci 
doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 
ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp 
tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu 
olanlarda ise bu süre 12 ay olarak 
uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün 
ekleniyor. Kadın isterse, haftalık çalışma 
süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. 
Bunu her gün kullanabileceği gibi 
haftanın belli günleri de çalışabiliyor.
Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla 
zaman geçirene devlet teşvik de veriyor. 
Bu kapsamda, yarım gün çalışan annenin 
maaşının yarısını işveren, 1.270 lirasını 
devlet, İŞKUR aracılığıyla ödüyor. 
Annenin asgari ücretle çalıştığını 
varsayarak, 2 bin 20 liranın 1.010 lirasını 
işveren, 1.270 lirasını devlet ödüyor. 
Y a s a y a  g ö r e ,  y a r ı m  ç a l ı ş m a 
uygulamasından, doğum yapan kadınla 
3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
e d i n e n  k a d ı n  v e y a  e r k e k 
yararlanabiliyor. 

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN 
ESNAF DA YARARLANACAK!  

  Yüz binlerce kişi bekliyordu. 
Hükümet resmen duyurdu. İflas 
eden ya da işyerini kapatan esnaflar 
için işsizlik sigortası 2020 yılında 
başlıyor. Bu kapsamda Esnaf Ahilik 
Sandığı kurulacak ve tüm Bağ-
Kur’lular, kendi adına çalışanlar, 
ş i rket  or taklar ı  her  ay  pr im 
ödeyerek, yılbaşından itibaren 
zorunlu olarak sigortalanacak. 
Ödenecek prim tutarı yeni yılda 
belirlenecek asgari ücretle birlikte 
netleşecek. Gerekli şartları yerine 
getirenler 2023 yılından itibaren 
Sandıktan maaş almaya başlayacak. 
İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren 
Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm 
merak edilenler.

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

CUMHURBAŞKANI ‘SEÇİMİ KAYBETSEK DE EYT’DE YOKUM’ DEDİ
Erdoğan, Sosyal SGK Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve 
Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde, Türkiye'nin son 17 yılda 
yaşadığı değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sisteminin 
geldiğine işaret etti. Erdoğan, EYT ile ilgili şu açıklamalarda da bulundu;
Erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da 
bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? 
Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. 
Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak 
suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin 
tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.
Biz bunu yapmayacağız. Bizi bu yola asla teşvik etmeyin.  Seçim kaybetsek de  yokuz.
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  Son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorunları gündemden düşmezken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan konuya noktayı koymuştu. EYT’lilerle ilgili “Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte 
yokum.” diyen Erdoğan’a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, 
Türkiye’nin bugüne kadar ki hiçbir sorununu çözmedi, söz veriyorum bu sorunu biz çözeceğiz” dedi.

“SÖZ VERİYORUM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorunlarını çözeceklerini 
belirterek, “Erdoğan ve iktidarı, Türkiye’nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine 
sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye’deki bütün sorunları, 
akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz.” dedi.

www.sgkdanismanlik.com   |   0216 359 75 75

  

                   KILIÇDAROĞLU ‘EYT’Yİ BİZ ÇÖZECEĞİZ’ DEDİ!
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