
18 İLAÇ DAHA SGK KAPSAMINA 
ALINDI!

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1'i kanser 
olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme 
listesine aldık" dedi.Bakan Selçuk, 
yaptığı yazılı açıklamada, Olağanüstü 
İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış 
olduğu toplantı sonrasında, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin 
bilgileri paylaştı. Temininde güçlük 
yaşanan, hayati önem arz eden ve halk 
sağlığını yakından ilgilendirmesi 
nedeniyle acil tedbir alınması gereken 
ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda 
kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, 
"1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri 
ödeme listesine aldık. Geri ödeme 
listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 265'e 
ulaştı. Geri ödeme listemize aldığımız 
ilaçların hastalarımıza şifa olmasını 
temenni ederim" dedi.
Yapılan düzenlemeyle geri ödeme 
listesine eklenen ilaçlar arasında 1 
kanser, 2 kas-iskelet sistemi tedavisinde 
kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2021'E 
KADAR UZATILABİLİR!

   Kovid-19 pandemisinin istihdama 
etkilerinin azaltılması amacıyla alınan 
tedbirler kapsamında hazırlanan mini 
istihdam paketini içeren yasa teklifi 
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul 
edildi. Teklifin en çok tartışılan maddesi 
işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 
tarihine kadar uzatılabilmesine olanak 
sağlayan maddesi oldu. Söz konusu 
düzenlemeye göre, 17 Ağustos'ta sona 
erecek işten çıkarma yasağı, her defasında 
3 aya kadar olmak üzere 2021 haziran ayı 
sonuna kadar uzatılabilecek. İşten 
çıkarma yasağı döneminde işveren 
sadece belirli süreli iş sözleşmesinin sona 
ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple 
kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, 
her türlü hizmet alımları ile yapım 
işlerinde işin sona ermesi hallerinde 
işçinin işine son verebilecek. İşveren 
yasak döneminde istediği işçiyi ücretsiz 
izne çıkartabilecek.  Ücretsiz izne 
çıkartılan işçiye günlük 39.24 TL nakdi 
ücret desteği verilecek. Aylık nakdi ücret 
desteği brüt 1.177 TL, net 1.168 TL olacak.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 18 
YILDA 10 KAT ARTTI!

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
koronavirüs nedeniyle 11 Ekim’e 
ertelenen Engelli Kamu Personel 
Seçme Sınavına (EKPSS) 90.600 
engelli vatandaşın başvuruda 
bulunduğunu belirterek, “EKPSS ve 
kura yöntemiyle 2012 yılından bu 
yana 35.643 engelli vatandaşımızı 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
devlet memuru olarak yerleştirdik.” 
dedi.

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

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK!
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin 
işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına 
ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.
Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 
Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın 
banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden 
yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 
Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini 
verdi.

Sayı  2020 / 25

   

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının 
iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden işyerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve 21 Kasım 2019 tarihinde başlayan 
“Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” operasyonu kapsamında, sağlık, 
güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye işgücü için insana yakışır işlerin oluşturulmasını 
hedefliyor. Yaklaşık 17,5 milyon avro bütçeli proje, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse 
ediliyor. Proje süresince gereken şartları taşıyan yeraltı kömür ve metal maden işyerlerinde İSG 
profesyoneli görevlendirilmesinin yanı sıra tahlisiye eğitimleri ve maden sektörüne özgü hazırlanan TSE 
standardının entegrasyonu için finansal destek verilecek. 
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MADEN İŞLETMELERİNE İSG DESTEĞİ GELİYOR!
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