
SAĞLIKTA YERLİ İLAÇ
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 

   S a ğ l ı k  B a k a n  Y a r d ı m c ı s ı 
Muhammed Güven, "Amacımız, 2023 
yılına geldiğimizde aşıda tamamen 
yerlileşme ve millileşmeyi sağlamak 
olacaktır. Stratejik önemi haiz bütün 
ilaçların ülkemizde üretilmesini 
hedefliyoruz. Bunun için de gerekli 
teşvikleri sağlamak kararlılığındayız." 
dedi.
Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları 
Derneğinin (MÜSİAD) "Vizyoner 
Anadolu Buluşmaları" kapsamında 
kentteki termal otelde "Yerli İlaç 
Üretimi ve Sağlık Turizmi" paneli 
düzenlendi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven, 
yaptığı konuşmada, son yıllarda 
sağlık turizminin ön plana çıktığını ve 
çok yönlü bir alan olduğunu söyledi.
Güven, Türkiye'de sağlık turizmi 
potansiyelinin yüksek olduğunu 
belirterek, yaklaşık 5,5 milyar dolarlık 
geliri 2023 yılında 20 milyar dolara 
çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
Sağlık Bakanlığının ilaç üretiminde 

İŞSİZLİK RAKAMLARINDA
 1 MİLYONLUK ARTIŞ!

   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen 
yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 
milyon 302 bin kişiye çıktı .  Aynı 
dönemde işs iz l ik  oranı  3 ,1  puan 
yükselerek yüzde 13,5 oldu.
İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki 
aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik 
oranı ise 3,3 puanlık artışla yüzde 15,6 
olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 5,3 puan 
yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 
15-64 yaş grubunda ise 3,1 puan artışla 
yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. 
İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir 
önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi 
azaldı ve 27 milyon 655 bin kişiye düştü.  
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 
ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENSİN!

   Bu yılın ilk zammını Ocak ayında 
alan 12,5 milyon emekli vatandaş 
Temmuz ayında ikinci zammı 
alacak. Bu arada 2019 yılı ile birlikte 
en düşük emekli maaşı bin liraya 
y ü k s e l t i l e r e k  b u  k o n u d a k i 
mağduriyetler de giderilmişti.
Şimdi emekliler yeni bir talepte 
bulunuyorlar. En düşük maaşın 
asgari ücret i le eşitlenmesini 
bekleyen emekliler diğer maaşların 
d a  b u n u n  ü z e r i n d e n 
hesaplanmasını bekliyor. 
Emekli ler  ayrıca zamlar  iç in 
kullanılan enflâsyon oranının 
TÜİK'in verilerine göre değil 
emeklinin daha çok harcama yaptığı 
ürünler üzerinden belirlenecek 
enflasyona göre hesaplanmasını 
istiyor. 

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

2020 YE KADAR SGK PRİMLERİ DEVLETTEN!

   Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her 
yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz.”dedi. Nisan 
sonuna kadar sağlayacağınız her ilâve istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin 
yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse; izleyen 9 
ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. 
Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulanan asgarî ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca 
vereceğiz. Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve 
vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam 
edilirse bu süre 18 aya çıkacak. 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam 
teşviklerimiz de aynen sürüyor.’ dedi.
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 Evlenecek genç çiftler adına açılan çeyiz hesabına devlet katkısının üst sınırı 9 bin liraya yükseltildi. 
Evlerde imal edilen ürünlerin internet üzerinden satışı ile kıdem tazminatına vergi istisnaları getirildi.

Çeyiz hesabı yönetmeliğinde değişiklik yapan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çeyiz 
hesabı devlet katkısında 5 bin lira olan üst sınır, 9 bin liraya yükseldi. Çeyiz hesabına devlet katkısı, 
düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin 500 lira, 48 ile 59 ay arasında 
olanlar için yüzde 22 ve 7 bin 500 yüz lira, 60 ay ve üstünde olanlar için yüzde 25 ve 9 bin lira olacak. 
Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihinde ya da evlilik amacıyla çekim hakkının 
kullanıldığı tarihte çeyiz hesabında biriken tutar esas alınacak. Devlet katkısı bu tutarın yüzde 25’ini 
ve azami 9 bin lirayı geçemeyecek.
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