
SGK’NIN İLAÇ ÖDEMELERİ 48,6 
MİLYAR TL!

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir 
ve güvenilir ilaçları taramayı ve geri 
ödeme l istesine eklemeye devam 
ediyor.Geri ödeme listesinde toplam 8 
bin 933 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8 bin 
557’si Türkiye’de ruhsatlı durumdayken, 
376’sı yurt dışından tedarik ediliyor. 
L i s tedeki  i l aç lar ın  824 ’ü  kanser 
tedavisinde kullanılıyor. Kanser ve 
diyabet ilaçlarına 10 milyar lira harcandı. 
SGK’nin, en önemli gider kalemleri 
arasında ilaç ödemeleri geliyor. İlaç için 
2018’de 30,9 milyar lira, 2019’da 39,6 
milyar lira ödeyen Kurumun, 2020 
yılındaki harcaması 48,6 milyar lira oldu.
Bedeli ödenen ilaçlar arasında ödeme 
miktarına göre 6,4 milyar lira ile 
k a r d i y o v a s k ü l e r  h a s t a l ı k l a r ı n 
tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer 
aldı. 
Kurumun, 2021 yılı bütçesine göre ilaca 
59,2 milyar lira ödeme yapılması 
öngörülüyor..

İŞYERLERİNE VERGİ ERTELEMESİ 
GETİRİLDİ!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu 
G e n e l  T e b l i ğ i ,  R e s m i  G a z e t e ' d e 
yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna 
göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 
ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona 
virüs (Covid-19) salgınına i l işkin 
Türkiye'de İçişleri Bakanlığınca alınan 
tedbirler kapsamında, geçici süreliğine 
faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/ 
durdurulması kararlaştırılan iş yerlerinin 
olduğu sektörlerdeki mükellefler 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "mücbir 
sebep" hükümlerinden faydalandırılacak.
Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri 
Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 
geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen 
ara verilmesine/durdurulmasına karar 
verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde 
faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 
2020 ila alınan karar kapsamında 
faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun 
görülen tarih aralığında mücbir sebep 
halinde olduğunun kabul edilmesi uygun 
bulundu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI 
AÇIKLANDI!

   Türk-İş’in çalışanların geçim 
koşullarını ortaya koymak ve temel 
iht iyaç maddelerindeki  f iyat 
değiş ikl iğinin a i le  bütçesine 
yansımalarını belirlemek amacıyla 
her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Araştırması”nın 2021 yılı 
Ocak ayı sonuçları açıklandı. 
Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik 
ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
bes lenebi lmes i  i ç in  yapması 
gereken gıda harcaması tutarını 
ifade eden “açlık sınırı” 2 bin 652 lira 
olarak belirlendi. Gıda ile giyim, 
konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer harcamaların toplam 
tutarına denk gelen “yoksulluk 
sınırı” ise 8 bin 638 lira oldu. Bekar 
bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise 
a y l ı k  3  b i n  2 2 2  l i r a  o l a r a k 
hesaplandı.
                Haberlerin detayları için;

  www.sgkdanismanlik.com
     adresimi ziyaret ediniz...

İŞSİZLİK VE KÇÖ ÖDEMELERİ 5 ŞUBAT'TA HESAPLARDA!
   
 İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat'ta yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara 
yatırılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı 
açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan 
vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara 
yatıracağız" ifadesini kullandı.
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   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için 
son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları 
uyarısında bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya 
hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı 
Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. 
Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın" 
ifadelerini kullandı. 
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BORÇ YAPILANDIRMALARINDA BUGÜN SON GÜN! 
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