
14 İLAÇ DAHA SGK KAPSAMINA 
ALINDI!

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Z.Zümrüt Selçuk, SUT'de yapılan 
düzenlemeyle 4'ü kanser olmak üzere 14 
ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını 
ve bildirdi. Selçuk, 30 Aralık 2020'de 
R e s m i  G a z e t e ' d e  y a y ı m l a n a r a k 
yürürlüğe giren SUT'a ilişkin yeni 
düzenlemenin SGK resmi web sitesinde 
yer aldığını belirtti. Geri ödeme listesinde 
8 bin 920 ilaç bulunduğunu bildiren 
Selçuk, bunların 375'inin yurt dışından 
temin edildiğini, 8 bin 545'inin de 
Türkiye'de ruhsatlı olduğunu kaydetti. 
Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda 
yalnızca 8'inin eş değerinin bulunduğunu 
bildiren Selçuk, bu ilaçların geri ödeme 
listesine ilavesiyle, tedaviler için yeni 
alternatifler doğduğunu belirtti. Geri 
ödeme listesine alınan ilaçlardan 4'ü 
kanser ilacından 2'si yurt dışından tedarik 
ed i lmekte  o lan  ürote lya l  kanser 
tedavisinde kullanılan ilaç, 2'si de akciğer 
kanserinin son evresinde kullanılan 
yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç 
özelliği taşıyor.

BES'TE BİRİKİM ARTMAYA 
DEVAM EDİYOR!

   Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 
sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı 
olarak kurulan Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı 
ile devlet katkısı fon tutarının toplam 
büyüklüğü olan 158 milyar 347,4 milyon 
lira ile otomatik katılımla sisteme dahil 
olanların biriktirdiği 11 milyar 787,4 
milyon lira dikkate alındığında, sistemin 
toplam büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 
170 milyar 134,8 milyon liraya ulaştı.
Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah 
seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, 
aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli 
tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı 
fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan 
BES,  Türkiye 'de  27  Ekim 2003 ' te 
başlayarak 18.  yıl ına doğru emin 
adımlarla ilerliyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e 
ilişkin istatistiki verileri otomatik 
katılımın getirilmesinin ardından "BES 
istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" 
şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

İŞSİZLİK RAKAMLARI 
AÇIKLANDI!

   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Ekim 2020 dönemine ilişkin iş gücü 
istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı, Ekim 2020'de bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 391 bin kişi 
azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak 
kayıtlara geçti. Aynı dönemde 
işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla 
yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 
puanlık azalışla yüzde 14,8 olarak 
hesaplandı.

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

SOSYAL YARDIM MİKTARLARI ARTIRILDI!
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik 
Destek Hizmeti’nden (SED) engeli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti 
ödemelerinden korumalı işyerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını 
arttırdıklarını söyledi.
Selçuk, bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek 
programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibariyle artırıldığını ifade ederek; 
“Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda 
artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı 
ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini 
gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine 
yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür” dedi.
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   Kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde, kullanıcıların vergi ve SGK borcunun 
olmaması şartına sağlanan istisna süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan 
Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021'den 
geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kredi garanti kurumları 
tarafından verilecek yeni kefaletlerde 1 Temmuz'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ye vadesi 
geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması 
şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.
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KREDİ GARANTİ KURUMLARI KEFALETLERİNDE ESNEKLİĞE SÜRE UZATIMI! 
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