
EYT’LİLERLE İLGİLİ YENİ 
FORMÜL MASADA

  Hükümette  baş lat ı lan  ça l ışmalar  
kapsamında 7 milyondan fazla kişiyi 
ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi 
enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 
liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade 
ediliyor. Geçen yıl enflasyon yüzde 14,6 olarak 
gerçekleşmiş, asgari ücrete ise yüzde 21,56 
zam yapılmıştı. Bu yıl da enflasyonun 
üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari 
ücrette zammın toplamda yüzde 30’u 
bulabileceği belirtiliyor.Düşük emekli 
maaşları konusunda ise ‘seyyanen zam’ 
yapılması formülü tartışılıyor. Milletvekilleri 
yaz boyunca sahada yaptıkları çalışmalarda 
en fazla karşılaştıkları talepler arasında emekli 
maaşları olduğunu dile getiriyordu. Bu 
konuda hazırlanan raporlar parti yönetimine 
sunuldu ve 2 bin liranın altında maaş alan 
emekli lere seyyanen zam yapılması  
tart ış ı lmaya başladı .Uzun zamandır  
kamuoyunda tartışılan Eyt ile ilgili bir etki 
analizi ve maliyet hesabı çalışması başlatıldığı 
öğrenildi. Prim gün sayısını doldurmasına 
rağmen, yaşını doldurmadığı için emekliliği 
hak edemeyenlerle ilgili yeni bir ‘süre 
düzenlemesi’ yapılması planlanıyor. Emekli 
olmak için yaş kriterini bekleyenlere yönelik, 
bekleme süresinin 2 veya 3 yıl geriye çekilmesi 
formülü tartışılıyor.

SGK TEŞVİKLERİ DEVAM 
EDECEK Mİ?

 Daha önce alınan kararlarla SGK Prim 
teşviklerinde 2 kritik düzenlemenin yürürlük 
tarihi 1 Ocak 2022 olarak belirlenmişti. Buna 
göre eğer yeni bir Düzenleme yapılmazsa 6 
puanlık bölgesel SGK prim teşviği 1 Ocak 
itibarıyla bitecek.En yaygın kullanılan 
istihdam teşviği olan 5 puanlık SGK prim 
indiriminde 2008 yılından bu yana 
uygulanan teşvik için SGK, Temmuz ayında 
kritik bir karar aldı. Eylül ayı itibariyle 
başlayacağı belirtilen ve genelgeyle 
duyurulan uygulama kapsamında, 5 puanlık 
indirimden yararlanmak isteyen işverenin 
artık sadece o işyerindeki prim borcuna 
bakılmayacak, diğer tüm işyerleri de 
değerlendirilecek. Eğer işverenin herhangi 
bir başka işyerinde SGK’ya borcu varsa, 5 
puanlık indirim söz konusu olmayacak.6 
puanlık bölgesel istihdam teşviği için de, 
işverenin Türkiye genelindeki SGK 
borçlarına bakılması zorunlu olacak. 9 
Eylül’de yayımlanan SGK genelgesiyle, 
uygulamanın başlangıç tarihi 2022 Ocak ayı 
olarak belirlendi. Önümüzdeki iki ayda yeni 
bir düzenleme olmaması durumunda, Ocak 
ayı itibariyle en uzun süreli uygulanan 
istihdam teşviğinin ana parametrelerinde 
değişiklik yapılmış olacak.

YAPILANDIRMANIN SON 
ÖDEME GÜNÜ BUGÜN

  
  Vergi borcunu yapılandıranlar için bugün 
(Pazartesi) son ödeme günü. 7326 sayılı 
y a s a  ç e r ç e v e s i n d e  b o r c u n u  
yapılandıranların peşin ödeme ya da ilk 
taksit için ödeme süresi için bugün son 
gün. Ayrıca ikinci taksit için de son ödeme 
günü 30 Kasım. Bu her iki taksit zamanında 
ödenmezse Yapılandırma bozulacak.

     
        Haberlerin detayları için;

www.sgkdanismanlik.com
adresimi ziyaret ediniz...

YOKSULLUK SINIRI 10 BİN LİRAYI AŞTI
    Türk-İş tarafından 34 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan, “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” 
araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucu, gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu.TÜRK-
İŞ araştırmasına göre ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık 
harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama 
maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.Türk-İş’den yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:“Gelir 
yokluğu veya yetersizliği, hanede yaşanan yoksulluğunun temel nedeni olarak kabul edilmelidir. Artan mal ve 
hizmet fiyatları karşısında gelir düzeyi yetersiz kalmaktadır. Yetersiz gelir düzeyi, yaşamı sürdürebilmek için 
zorunlu hale gelen tasarrufun gıda harcamasından yapılmasını da beraberinde getirmektedir.Yoksullaşma 
açlık şartlarında yaşama riskine de yol açmaktadır. Bu durumda sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme değil 
‘karnını doyurma’ ön plana çıkmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın satın alma gücündeki azalma ile birlikte ele 
alınması bu yönüyle isabetli bir yaklaşım olacaktır.”
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı 
kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. 
Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata 
geçirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı 
bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki 
konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Asgari ücret 
konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30’lar civarında zam 
yapılabileceği konuşuluyor. Böylece asgari ücret 3 bin 500 lira civarına yükselmiş olacak..

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİN YÜZÜ 2022'DE GÜLECEK
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