
YAPILANDIRMA SÜRESİ YIL 
SONUNA UZATILMALI!

  TESK Genel Başkanı Bendevi 
P a l a n d ö k e n ,  y a p t ı ğ ı  y a z ı l ı  
açıklamada esnaf ve sanatkarların 
borçlarının ertelenmesini talep etti. 
Palandöken, esnafın tek borcunun 
vergi ve SGK primleri olmadığını 
ifade ederek, “Esnaf 1,5 yıllık kapalı 
o l u n a n  d ö n e m d e  b a n k a l a r a  
borçlandı, tedarikçilere borçlandı, çek 
ve senetlerini ödeyemedi. Borçlarının 
bir kısmını kapatabilmek için tüm 
birikimini tüketen esnafın birikmiş 
borçlarını kısa sürede kapatmasının 
imkanı yok.  En azından geçmiş 
dönem vergi ve prim borçlarını 
ödeyebilmeleri için yapılandırma 
taksit ödemeleri 2022 yılında 
başlamalı. Başvuru süresi de yıl 
sonuna kadar uzatılmalı” dedi.

2023 YILI İŞSİZLİK 
HEDEFİ %11,4

   Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve 
politikaların yer aldığı Orta Vadeli 
Program’ın (OVP) onaylanmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında 
yayımlandı. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 
2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile 
temel ekonomik büyüklükler ve 
hedefler belirlendi. Buna göre, 
büyüme için bu yıl gerçekleşme 
tahmini yüzde 9 olurken, ekonominin 
2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024 
yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği 
öngörüldü. 
Programda, işsizlik oranının bu yıl 
sonunda yüzde 12,6 olacağına yer 
verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 12, 
2023 yılı için yüzde 11,4 ve 2024 için ise 
yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İŞÇİYE ÜCRET YERİNE 
İZİN VERİLEMEZ!

  30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
diğer dini ve resmi bayram 
günlerinde çal ışan işçi lere,  
çalıştıkları her gün için 2 günlük 
ücret ödenir. Ücret ödemek yerine 
başka bir gün izin (serbest zaman) 
kullandırılması yasaya aykırıdır. 
Serbest zaman kullanımı, ancak 
f a z l a  ç a l ı ş m a l a r  i ç i n  s ö z  
konusudur. Fazla çalışma yapan 
işçi, kendisi isterse, fazla çalışma 
ücreti yerine çalıştığı her 1 saate 
karşılık 1.5 saatlik serbest zaman 
kullanabilir. Bu da ancak işçi yazılı 
olarak talep ederse mümkündür. 
İşçi, talep etmedikçe fazla çalışma 
için ücret yerine izin kullanmaya 
zorlanamaz.

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

ÇALIŞMA HAYATINDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU!

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 81 İle PCR testi konulu yazı gönderdi. 
Bakanlığın gönderdiği yazı, “Aşı zorunlu mu olacak” tartışmalarını da 
beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin ardından herkes yasalara odaklandı. 
Yasalar aşıyı zorunlu kılmıyor ancak koruyucu önlemleri şart koşuyor. 
Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak 
haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, 
test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacak.
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   Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sosyal güvenlik raporuna göre Türkiye, emeklisi en fakir 
ülkeler sıralamasında yer alıyor.  ILO'nun sosyal güvenlik raporu, dünyada 4.1 milyar kişinin 
tamamen sosyal güvence koruması dışında olduğunu ortaya koydu. Rapor, sosyal güvenlik 
kapsamındaki çalışanların ise her geçen yıl daha da yoksullaştığını gösteriyor. 
Sosyal güvenlik raporunda, 'seçilmiş' ülkelerdeki ortalama emekli maaşının o ülkenin yoksulluk 
sınırına oranı karşılaştırıldı. Veriler Türkiye'nin ILO'nun emekliler için fakirlik göstergesi olarak 
belirlediği yüzde 50'lik sınırın çok altında kaldığını gösteriyor. Örneğin, Uganda'da emekli maaşı 
ülkenin yoksulluk sınırının yüzde 43.5'ine karşılık geliyor. Bu oran Mısır'da yüzde 91.2, 
Endonezya'da yüzde 56.1, Azerbaycan'da yüzde 46.6,  Mozambik'te ise yüzde 32.7'yi buluyor. 
Türkiye'de ise bu oran sadece yüzde 21.7.

TÜRKİYE EMEKLİSİ EN FAKİR ÜLKELER ARASINDA YER ALDI!
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