
GSS BORCU OLANLAR SON 
TARİH 30 KASIM!

   
  Genel Sağlık Sigortası 2012 yılından beri 
uygulanıyor. Sigortalı çalışmayan, anne, baba 
veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamayan 
kişiler, zorunlu olarak GSS kapsamına dahil 
ediliyor. GSS’si olan kişilerin bu yıl için ayda 
107.32 lira prim ödemeleri gerekiyor. Ödeme 
gücü bulunmayanların primini ise devlet 
karşılıyor. Ancak önce ödeme gücünün 
olmadığı tespit edilmeli. Gelir testinde hane 
içinde kişi başına gelir 1192.50 liranın altında 
çıkarsa, GSS primi ödenmiyor.Daha önce gelir 
testine hiç girmeyen kişilere, yapılandırma 
yasası 30 Kasım 2021’e kadar önemli bir imkan 
sağlıyor. Bu tarihe kadar ikametlerinin 
bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına başvuru yapıp gelir 
testine girenlerin, eğer hanedeki kişi başına 
geliri 1192.50 liranın altında çıkarsa şimdiye 
kadar biriken tüm prim borcu silinecek. 

Kişilerin sonraki dönemdeki primlerini de 
devlet ödeyecek.9 Haziran’dan önce gelir testi 
yaptırmış olanların borcu silinmeyecek ama 
yeni gelir testiyle ödeme gücü olmadığı tespit 
edilenler prim yatırmayacak.Gelir testinde 
ödeme gücü olduğu tespit edilenler,30 Nisan 
2021 öncesi borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine 
kadar yatırıp gecikme cezası ve gecikme 
zammından kurtulacak. 

ÜCRETSİZ İZİN İŞSİZLİK 
MAAŞINI ZORLAŞTIRDI

   
  Pandemi döneminde kimi işçiler bir yılı 
aşkın süre ücretsiz izne çıkartıldılar. Bu işçiler 
açısından işsizlik ödeneğine erişim şimdi 
daha da zorlaştı. Ücretsiz izinde geçen süreler 
için prim yatırılmadığından son üç yılda en az 
6 0 0  g ü n  p r i m  k o ş u l u n u  y e r i n e  
getiremeyenler işsizlik ödeneğinden 
yararlanamıyorlar.Türkiye İş Kurumu’nca 
yayımlanan verilere göre, pandemi etkisinin 
olmadığı 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde 1 
milyon 351 bin kişi işsizlik ödeneği 
başvurusunda bulundu.Bunlardan 717 bin 
kişiye ödenek bağlandı.Başvuruda bulunan 
her 100 kişiden 53’ü ödenek aldı. 2021 yılının 
ilk 8 aylık döneminde ise 948 bin kişi işsizlik 
ödeneği başvurusunda bulundu. Bunlardan 
366 bin kişiye ödenek bağlandı. Ödenek 
bağlananların başvuranlara oranı ilk 7 ay 
yüzde 25 ile 36 arasında değişti. Ağustos 
ayında ise bu oran yüzde 77’ye ulaştı.Ağustos 
ayındaki yüksek artışa rağmen ilk 8 aylık 
dönemde işsizlik ödeneği başvurusunda 
bulunan her 100 kişiden sadece 39’u ödenek 
alabildi.TÜİK verilerine göre, temmuz 
ayında toplam işsiz sayısı 3 milyon 902 bin 
kişi. Aynı ay işsizlik ödeneği almakta 
olanların sayısı toplam 341 binde kaldı.O ayki 
her 11 işsizden sadece 1’i işsizlik ödeneği 
alabildi.

RIDVAN DİLMEN,ASGARİ 
ÜCRETİ 8 BİN LİRA SANIYOR

 
  NTV’deki yorumculuk kariyerine ara 
verdikten sonra yeni sezona TRT 
ekranlarında giren Rıdvan Dilmen, çok 
k o n u ş u l a c a k  s ö z l e r e  i m z a s ı n ı  
attı.Deneyimli futbol insanı Rıdvan 
Dilmen, “Ben hiçbir parayı küçümsemem. 
Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca 
insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var” 
diye konuştu. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş 
olan asgari ücreti, Rıdvan Dilmen’in 8 bin 
lira olarak bildiği şeklinde yorumlar 
yapıldı.Rıdvan Dilmen, TRT Spor’dan 
senelik 1 milyon dolar kazandığı 
iddialarını yalanlamıştı. Dilmen, “Yok 
senelik değil, aylık alıyorum” esprisiyle bu 
konuya cevap vermişti.

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

TÜİK, TEMMUZ AYI İŞSİZLİK RAKAMLARINI AÇIKLADI!
  
   İşsizlik rakamları açıklandı. TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre işsizlik 
yüzde 12 oldu.Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 
puanlık artış ile yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti.İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık 
artış ile yüzde 45,1 oldu.İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 
milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. 
Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, 
hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin 
kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2’si tarım, yüzde 20,7’si sanayi, yüzde 6,0’ı inşaat, yüzde 
56,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.
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   Artan çimento fiyatlarını protesto etmek için 9 Eylül'den itibaren 15 gün iş durdurma eylemi başlatan müteahhitler, 
çimento fiyatlarının düşmemesi halinde işçi çıkarmayı planlıyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir 
Tellioğlu, eylemlerden sonuç alamamaları halinde inşaatlarda çalışan 1.2 milyon işçiden en az 600 bininin işine son 
vermek zorunda kalabileceklerini söyledi.İş durdurma eylemine devam ettiklerini belirten Tellioğlu, 15 günlük eylem 
sürecinin sonunda hedeflerine ulaşamamaları halinde nasıl bir yol izleyeceklerini şöyle anlattı:"Yüzde 200 
zamlanmış çimento fiyatlarıyla inşaatları yapabilmemize imkan yok. 15 günün bitiminde belki bu süreyi bir 15 gün 
daha uzatıp iş durdurma eylemini 1 aya çıkarabiliriz. Sonuç alamazsak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok 
arkadaşımız işçi çıkarma yolunu gösterdi. Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hâlâ düşmemiş olursa, eylemlere destek 
veren müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten 
çıkarmak zorunda kalabiliriz " diye belirtti.

MÜTEAHHİTLERDEN İŞÇİ ÇIKARMA TEHDİDİ 
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