
9 İLAÇ DAHA SGK KAPSAMINA 
ALINDI!

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık 
Uygulama Tebliği (SUT) ile biri lösemi, 
4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri 
ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri 
ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu 
şekilde:
“1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 
kemoterapi ilacı, 1 Wilson hastalığı, 1 kas 
gevşetici”
“Yurt Dışından Getirilen 20 İlacın 
E ş d e ğ e r l e r i  E c z a n e l e r d e  S a t ı ş a 
Sunuldu”
Bakan Selçuk, “Daha önce yurt dışından 
getirilen 20 ilacın eşdeğerleri ülkemizde 
ruhsat aldığı için artık eczaneler 
aracılığıyla satışa sunulmuştur.” dedi.
Geri Ödeme Listesine Alınan Toplam 
İlaç Sayısı 8844 Oldu
2019 yılında geri ödeme listesine alınan 
yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi 
veren Bakan Selçuk, 2019 yılında 444 
adet yeni ilaç geri ödemeye girmiştir.

BES SİSTEMİNDE BİRİKEN PARA 
127 MİLYAR LİRA!

   Sosyal güvenlik sisteminin en büyük 
tamamlayıcı olan Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) katılımcıların toplam 
fon tutarı 127 milyar lirayı aştı. Bu miktar, 
devlet katkısı fon tutarının toplam 
büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon 
lira ile otomatik katılımla sisteme dahil 
olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 
m i l y o n  l i r a n ı n  t o p l a n m a s ı y l a 
hesaplandığında genel büyüklük olarak 
127 milyar lirayı aştı.
Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah 
seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, 
aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli 
tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı 
fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 
Emeklilik Gözetim Merkezi, BES'e ilişkin 
istatistiki verileri otomatik katılımın 
g e t i r i l m e s i n i n  a r d ı n d a n  " B E S 
istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" 
şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor. 
AA muhabirinin EGM temel göstergeleri 
verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 
sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 
6 milyon 871 bin 131 oldu.

İŞSİZLİK RAKAMLARI 
AÇIKLANDI!

   Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 
yılı Eylül döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 817 bin kişi 
artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile 
%13,8  seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 2,9 puanlık artış ile %16,4 
olarak tahmin edildi. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık 
artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 2,4 puanlık artış 
ile %14,1 olarak gerçekleşti.

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

PRİM BORCU OLANLAR BİR YIL DAHA SAĞLIK HİZİMETİ ALACAK!
 Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olan kişiler ve bakmakla yükümlü olunanlar 
borçlarından dolayı sağlık sunucularından provizyon alamıyorlardı. Geçtiğimiz yıl 
Nisan ayında, Cumhurbaşkanı kararıyla tüm borçlulara yıl sonuna kadar borcu olup 
olmadığına bakılmaksızın sağlık provizyonu verilmişti. 
2019 Yılının son gününe kadar tüm borçlular sağlık hizmeti alıp alamayacağını 
tedirginlikle bekliyordu. Yeni yılın ilk haftası müjdeli haber Resmi Gazetede 
yayımlandı. 
08.01.2020 Tarihli Resmi Gazetenin 2040 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte tüm 
borçlu kişilerin ve bakmakla yükümlü olunanların sağlık sunucularından 31/12/2020 
tarihine kadar provizyon alabilmeleri kararlaştırılmış oldu.
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   Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlık görevine SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz vekaleten 
atandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan SGK Eski Başkanı Dr. 
Mehmet Selim Bağlı, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz’a Kurum Başkanlık görevini vekaleten 
devretti.

Başkanlık Binası Erdoğan Özen Konferans Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan SGK 
eski Başkanı Bağlı, görev yaptığı dört yıl boyunca vatandaş ve SGK personelinin memnuniyetini 
gözeterek hareket ettiğini ifade etti. Bağlı, konuşmasında  “Personelimle her zaman iletişim halinde 
olmaya çalıştım.  Alt yapısı iyi olan mükemmel bir Kurumda çalıştığım için kendimi çok şanslı 
hissediyorum ” dedi.

www.sgkdanismanlik.com   |   0216 359 75 75

  

SGK'YA VEKALETEN BAŞKAN ATANDI!
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