
SGK VE VERGİ BORÇLARINA 
ÖDEME KOLAYLIĞI İSTEĞİ!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB) Etik Kurulu 
Sekreteri Ahmet İçyer, korona virüs 
sa lg ın ı  nedeniy le  mücbir  sebep 
h ü k ü m l e r i n i n  b ü t ü n  s e k t ö r l e r e 
uygulanarak, SGK ve vergi borçlarına 
ö d e m e  k o l a y l ı ğ ı  g e t i r i l m e s i n i n 
piyasalara moral vereceğini söyledi.
Ahmet İçyer yaptığı açıklamada, korona 
virüs salgını sonrası Mart ayında 
uygulamaya konulan bir dizi düzenleme 
ile hem çalışan hem de işverenlerin 
yükünün hafifletilmeye çalışıldığını 
kaydetti. Mücbir sebep hükümlerinden 
faydalanan firmaların Mart, Nisan, 
Mayıs aylarına ait KDV, muhtasar ve 
SGK primlerinin 6’şar ay ertelendiğini 
hatırlatan İçyer, “Mücbir sebep her 
sektöre uygulanmalıdır. Etkilenmeyen 
kimse yoktur. Biriken kiralar, yakıtlar, 
girdi maliyetleri ödemeleri, çalışan 
kesime ödenen ücretler yanı sıra vergi ve 
S G K  g i b i  d e v l e t e  o l a n  b o r c u n 
ödenememesini doğuracaktır. 

EMEKLİYE ZAM, İKRAMİYE VE 
KREDİ GELİYOR!

   Yaklaşık 13 milyon emekli için bu yaz 
aylarında yine önemli  gel işmeler 
yaşanacak. 6 aylık enflasyon ile birlikte 
ikinci zamlarını alacak olan emekliler 
bunun için Temmuz ayının 3'ünde 
açıklanacak Haziran enflasyonunu 
bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve 
Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, 
memur emeklilerininki yüzde 5.5 
artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları 
geliyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK 
ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin 
zam oranının aynı olacağını ortaya 
koyuyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon 
oranında zam, memur emeklilerine ise 
yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu 
yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti 
anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için 
yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK 
ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam 
alacak. Memur emeklilerinin zam oranı 
da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 
4.41'e çıkacak. 

YOKSULLUK SINIRI 8 BİN 
LİRAYA DAYANDI!

Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin 
açlık sınırı 2 bin 438 lira 24 kuruş, 
yoksulluk sınırı ise 7 bin 942 lira 17 
kuruş oldu” Türk-İş, mayıs ayında 4 
kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 
438, yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 
lira olarak hesapladı.
Konfederasyondan yapılan yazılı 
açıklamada, küresel salgın yeni tip 
koronavirüsün (Kovid-19), başta 
dar ve sabit gelirli kesimler olmak 
üzere tüm toplumu olumsuz 
etkilediği belirtildi.

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

        İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR!
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Mayıs ayına ilişkin 
işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugünden itibaren ödemeye 
başlayacağız.” dedi.
Bakan Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 05 Haziran tarihinde yapılması gereken 
Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, 
bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka 
hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve 
kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka 
hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların 
da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.
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   Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık 200 avro bakıcı 
desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 
TC ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan "Eğitimli Çocuk 
Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de uygulanmaya devam ediyor. Çalışan annelere aylık en az 200 avro bakıcı desteği sağlanacak 
proje kapsamında toplamda bakıcı ve çalışan annelere 25 milyon 472 bin avroluk mali destek aktarılması 
planlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden, başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında çocuk 
sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği proje kapsamında eğitimli bir bakıcıdan sigortalı 
olarak hizmet alınması şart koşuluyor. 
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ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ SÜRÜYOR!
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