
TBMM’DE Kİ EYT FORMÜLLERİ 
NELER?

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin’in açıklamaları ile emeklilikte yaşa 
takılanların (EYT) emeklilik umudu arttı. 
Çeşitli formüller konuşulmaya başlandı. EYT 
konusunda muhalefet milletvekillerince 
TBMM’ye sunulmuş kanun teklifleri de 
bulunuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ’nda EYT konusunda çeşit l i 
formüller üzerinde çalışılıyor.Bu çalışmaların 
ocak ayına kadar tamamlanması öngörülüyor. 
Meclis’te yasalaşma sürecinin ise ocak ayından 
sonraya kalması bekleniyor.EYT konusu 
TBMM’nin de gündeminde yer alıyor. Son 
yıllarda CHP ve MHP milletvekillerince 
verilmiş kanun teklifleri bulunuyor. MHP 
İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP Uşak 
milletvekili Özkan Yalım ve CHP Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in konuyla ilgili 
TBMM Başkanlığına sundukları  yasa 
tekliflerinin ortak özelliği şöyle:
1 – Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ve 
öncesinde başlamak.
2 –5000 prim günü ile kadınlarda 20, 
erkeklerde 25 yıl  sigortalıl ık süresini 
doldurmak.
3- Teklifin yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay 
içinde başvuru yapmak.

VEDAT BİLGİN’DEN ASGARİ 
ÜCRETLE İLGİLİ MESAJ 

  Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla düzenlenen programa 
katıldı. Programda konuşma yapan Bilgin, 
işçinin emeğine dikkat çekerek, asgari ücrete 
ilişkin önemli mesajlar verdi. "Türkiye' de 
örgütlenme hakkının arkasında Türkiye 
Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti' nin 
b a n a  v e r d i ğ i  g ö r e v  v a r d ı r ,  T ü r k i y e 
Cumhuriyeti' nin Çalışma Bakanı vardır" diyen 
Bakan Bilgin, "Dolayısıyla biz örgütlenme 
hakkının sonuna kadar savunulmasından 
yanayız. Sonuna kadar savunucusuyuz ve 
örgütlenme hakkına karşı çıkan kim olursa 
olsun onun karşısındayız" ifadelerini kullandı. 
Ekonomideki sorunların önümüzdeki yıl 
hafifleyeceğini vurgulayan Bilgin, "Ancak 
ortaya çıkan tüm olumsuz şartlara karşı 
emekçilerimiz korumaya devam edeceğiz. 
Emekçilerin asgari ücretine yapılan zammın 
enflasyon karşısındaki dayanıksızlığı biliyoruz. 
Bunu dikkate alarak yıl sonunda yeni bir 
düzenleme yapacağız .  Emekçi ler imizi 
e n f l a s y o n a  v e  s e r m a y e n i n  b a s k ı s ı n a 
ezdirmeyeceğiz." dedi.

AK PARTİ EYT İÇİN TARİH 
VERDİ

   

  Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza 
Dağ, bir Tv programının  canlı yayın 
k o n u ğ u  o l a r a k  g ü n d e m e  i l i ş k i n 
değerlendirmelerde bulundu. Dağ, EYT 
için de çalışmaların devam ettiğini ve yıl 
sonuna kadar sorunun çözüleceğini dile 
getirdi. Dağ konuşmasının devamında şu 
ifadelere yer verdi:EYT konusu ilk kez 
konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 
y ı l ı n d a  y a p a c a ğ ı m ı z ı n  s ö z ü n ü 
vermiştik.EYT konusunda bakanlığımız 
bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 
başına kadar sorun çözülecek. 

     
        Haberler�n detayları �ç�n;

 www.sgkdan�smanl�k.com
adres�n� z�yaret ed�n�z...

TEMMUZDA YOKSULLUK SINIRI 22 BİN LİRAYI AŞTI 
   
  TÜRK-İŞ’ in son yayımladığı verilere göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 22.279 TL, açlık 
sınırı ise 6.840 TL’ye yükseldi. Gıda harcamaları son 1 yılda yüzde 128 yükseldi. TÜRK-İŞ temmuz 
ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir 
ailenin yoksulluk sınırı 22.279 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.840 lirayla asgari ücretin 3.340 TL 
üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.930 TL’ye yükseldi. 
Haziran ayında yoksulluk sınırı 20.818 TL, açlık sınırı ise 6.319 TL olarak açıklanmıştı. Temmuz 
ayında Ankara’ da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama 
tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7.01 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış 
oranı yüzde 128.4 olarak hesaplandı.
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   Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı Prof. Dr. Vedat B�lg�n, “3600 ek gösterge, asgar� ücret, yarın da sözleşmel� 
personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geç�c� �şç�ler, EYT’y� tamamladığımız gün, onları 
açıklayacağım. Önümüzdek� günlerde söz edeceğ�m” ded�. 
B�lg�n, “3600 ek gösterge, asgar� ücret, yarın da sözleşmel� personel konusunda dosyayı açtığımda basınla 
paylaşacağım. Geç�c� �şç�ler, EYT’y� tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdek� günlerde söz 
edeceğ�m. İst�hdam daha öneml�d�r. Bu konuya üret�m sürec�ne katılımına d�kkatler�n� çekmeler�n� �st�yorum” ded�.

BAKAN BİLGİN’DEN EYT AÇIKLAMASI: ‘’ÖNÜMÜZDE Kİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIM’’
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