
BANKALAR PROMOSYON 
RAKAMLARINI AÇIKLADI!

  Emeklilere ödenecek olan promosyon 
oranlarını bankalar açıkladı. Maaşlara 
göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, 
hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya 
y ü k s e l t e n  b a n k a l a r  d a  v a r . 
Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya 
kadar çıkabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi 
dolanlar ya da yeni emekli aylığı 
bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp 
ödemesini alacak. 
A K B A N K :  8 5 0 ,  1 . 0 5 0 ,  1 . 2 5 0 
lira.DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. 
Emekli yakınını yönlendirenlere de her 
emekli için 100 lira. FİBABANK: 500, 625, 
750 lira. GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 
1.200 lira.HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu 
Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay 
için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. İŞ 
BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.QNB 
FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 
1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 
lira bonus. VAKIFBANK: 500, 625, 750 
lira.YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

PANDEMİ NEDENİYLE DEVLET 
ALACAKLARI ERTELENDİ!

   Tüm dünyayı etkisi altına alan  
pandemi, vergi politikalarında da 
değişikliklere yol açtı. Devlet, salgından 
olumsuz etk i lenen iş le tmeler i  ve 
dolayısıyla bu işletmelerin istihdamını 
korumak adına çeşitli destekler verdi. Bu 
desteklerin bir kısmı hibe şeklinde, önemli 
bir kısmı da devletin vergi, sosyal 
güvenlik primi gibi alacaklarını tahsilde 
ertelemelere gitmek yoluyla oldu. KGF  
kefaletiyle işletmeler için iki yeni kredi 
mekanizması hayata geçiriliyor. Çek 
ödemesi için 10 milyon liraya kadar, 
işletme sermayesi için ise 25 milyon liraya 
kadar kredi verilecek. KGF limiti 25 
m i l y a r  l i r a d a n  5 0  m i l y a r  l i r a y a 
çıkarılmıştı. Birçok sektörü ilgilendiren 
KDV oranlarındaki değişiklik hayatımıza 
2020 yılının üçüncü çeyreğinde girmişti. 
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli 
olmak üzer bazı mal ve hizmetlerin 
tesliminde uygulanacak KDV oranları 
düşürüldü ve düşürülen KDV oranlarının 
geçerlilik süresi alınan karar ile 31 Mayıs 
2021 tarihine kadar uzatıldı.

AZ BİLİNEN DEVLET 
DESTEKLERİ!

   Devlet, başkasının bakımına 
muhtaç, yoksul ya da kimsesi 
olmayanlara, yaşlılara, hastalara, 
asker ailelerine, asker çocuğuna, 
yetime, doğum yapanlara, eşi vefat 
edene ve aile bütçesine destek 
o lmak  i s teyen  düşük  ge l i r l i 
vatandaşlara kaymakamlıklarda 
bulunan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 
destek sağlıyor. Bu desteklerin 
çoğuna bir kimlikle başvurmak 
yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 
Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal 
yardımlaşma vakıflarından detaylı 
bilgi almak mümkün.

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

KÇÖ'DE YENİ BAŞVURULARIN SON GÜNÜ 31 OCAK 2021
 Kısa Çalışma Ödeneğinde geçmiş dönemlere göre süreci daha hızlı bir şekilde yürütmek 
için başvuruları e-devlete taşıdıklarını belirten Bakan Selçuk, “Pandemi döneminde Kısa 
Çalışma Ödeneğini çok kısa süre içerisinde, bu zamana kadar görülmemiş bir hızla 
devreye aldık dedi. Bakan Selçuk, hızlı, doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için 
bundan sonraki süreçlerde de ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde çalışmaların 
sürdürüleceğini bildirdi. 
Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararını hatırlatan Bakan Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı 
sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar 
başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihini 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar 
uzattık” ifadelerini kullandı. 
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     SSK ve Bağ-Kur  emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,36, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 7,36 
zam geldi. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1.554 
liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Vergi iadesinin yerine gelen 
ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek 
ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu 
talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler 
maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
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EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞ VE EK ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR!
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