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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2015/56 

TARİH: 27/04/2015 

 

 

KONU 

 

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Uyarınca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler. 

 

 

 23.4.2015 tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı “İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un asgari geçim indirimi, indirilecek giderler, doğum izni süresi 

konularında yaptığı değişikliklere 2015/55 no.lu sirkülerimizde yer verilmişti. Söz konusu 

Kanun’un 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda öngördüğü 

değişiklikler ise bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.  

 5510 sayılı Kanun’a ilişkin değişiklikler oldukça kapsamlı olduğundan ayrı bir 

sirkülerde değinilmesinde fayda görülmüş olup, söz konusu Kanun’un 5510 sayılı Kanun’a 

ilişkin düzenlemeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.   

 6645 sayılı Kanun’un 44 üncü maddesi uyarınca, 31/5/2006 tarihli ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bunlardan bakmakla 

yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca” ibaresi madde 

metninden çıkarılmış ve söz konusu madde aşağıdaki şekilde değişmiştir. 

Eski Hali Güncel Hali 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen 

meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme 

eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar 

hakkında iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü 

olunan kişi durumunda olmayanlar 

hakkında ayrıca genel sağlık sigortası 

hükümleri uygulanır. Bunlar için Türkiye İş 

Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla 

birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve 

işveren sayılmaz. 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen 

meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme 

eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar 

hakkında iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri 

uygulanır. Bunlar için Türkiye İş Kurumu 

prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu 

Kanun kapsamında işyeri ve işveren 

sayılmaz. 
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 Aynı Kanun’un 45 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un 30 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “%15’i” ibaresi “%10’u” 

şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bendin ilgili kısmı aşağıdaki şekilde 

güncellenmiştir. 

Eski Hali Güncel Hali 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak 

üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya 

başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi 

için yazılı istekte bulunanların yaşlılık 

aylıklarının ödenmesine devam edilir. 

Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 

15’i oranında sosyal güvenlik destek primi 

kesilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak 

üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya 

başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için 

yazılı istekte bulunanların yaşlılık 

aylıklarının ödenmesine devam edilir. 

Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 

10’u oranında sosyal güvenlik destek primi 

kesilir. 

 

 Aynı Kanun’un 46 ncı maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un “Prime Esas 

Kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının, aşağıda yer alan, (b) 

bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların 

prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas 

kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit 

edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak 

aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı 

uygulanmak suretiyle tahsil edilir.” 

 Aynı Kanun’un 47 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un “Prim Oranları 

ve Devlet Katkısı” başlıklı 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 

yer alan “%13,5’idir.” ibaresi “%5,5’idir.” şeklinde, “%12,5’i” ibaresi 

“%4,5’i” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bent aşağıdaki şekilde 

güncellenmiştir. 

Eski Hali Güncel Hali 

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinde belirtilenler için prim oranı, prime 

esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim 

oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 

5’i genel sağlık sigortası primidir. Aynı 

maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde 

belirtilen kursiyerler için prim oranı, prime 

esas kazançlarının % 13,5’idir. Bu prim 

oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinde belirtilenler için prim oranı, prime 

esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim 

oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 

5’i genel sağlık sigortası primidir. Aynı 

maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde 

belirtilen kursiyerler için prim oranı, prime 

esas kazançlarının % 5,5’idir. Bu prim 

oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 
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12,5’i genel sağlık sigortası primidir. 4,5’i genel sağlık sigortası primidir. 

 

 Aynı Kanun’un 48 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un “Kurumca 

Verilecek İdarî Para Cezaları” başlıklı 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) 

bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

Eski Hali Güncel Hali 

i) Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü 

maddesi kapsamında Kurum tarafından 

istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre 

içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen 

kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli 

kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve 

kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler 

hakkında, aylık asgari ücretin beş katı 

tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık 

asgari ücretin iki katı tutarında idari para 

cezası uygulanır. Ancak 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 

sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği 

ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden 

Kurumca işverenlerden istenilen 

bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve 

elektronik ortamda yapılmaması halinde 

sigortalı başına aylık asgari ücretin onda 

biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı 

başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

idari para cezası uygulanır. 

i) Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü 

maddesi kapsamında Kurum tarafından 

istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre 

içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen 

kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli 

kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve 

kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler 

hakkında, aylık asgari ücretin beş katı 

tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık 

asgari ücretin iki katı tutarında idari para 

cezası uygulanır. Ancak 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 

sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği 

ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden 

Kurumca işverenlerden istenilen 

bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve 

elektronik ortamda yapılmaması halinde 

sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, 

hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına 

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para 

cezası uygulanır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında bulunan sigortalıların hizmet 

bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında 

Kurumca oluşturulan yazılım programına 

bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, 

Kurumca belirlenen süre içinde elektronik 

ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde 

sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin beşte 

biri, geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı 

başına aylık brüt asgari ücretin onda biri 

tutarında, idari para cezası uygulanır. Ancak, 

idari para cezası ilgili yılın aralık ayında 

geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört 

katını geçemez. 
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 Aynı Kanun’un 49 uncu maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 10 – Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma 

bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme 

kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle 

sınırlı olmak üzere, 

a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde 

sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı 

yaparak, 

b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak 

suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet 

alımı yaparak, 

genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca 

belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık 

hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır. 

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık 

mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait 

sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir 

hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.” 

 Aynı Kanun’un 50 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un “Sosyal 

Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı geçici 14 üncü 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen %15 oranı, 2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme 

dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak uygulanır.” 

 Aynı Kanun’un 51 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un “506 sayılı 

Kanun’un geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler” 

başlıklı geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
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Eski Hali Güncel Hali 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 

kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans 

şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 

borsalar veya bunların teşkil ettikleri 

birlikler personeli için kurulmuş bulunan 

sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir 

bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri 

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu 

maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl 

içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 

devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Üç 

yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en 

fazla dört yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi 

itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 

üncü maddesinin (a) bendi kapsamında 

sigortalı sayılırlar. 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 

kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans 

şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 

borsalar veya bunların teşkil ettikleri 

birlikler personeli için kurulmuş bulunan 

sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir 

bağlanmış olanlar ile bunların hak 

sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 

devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık 

iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı sayılırlar. 

 

 Aynı Kanun’un 52 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un geçici 43 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bu maddenin 

yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini 

tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi madde metninden 

çıkarılmış ve söz konusu cümle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

Eski Hali Güncel Hali 

1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına 

gönderilen ve öğrenimini başarıyla 

tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü 

bulunduğu mecburi hizmet süresini 

tamamlamış olanlardan, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya 

başlamış olup geçici 4 üncü madde 

kapsamında çalışmaya devam edenler; yurt 

dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş 

oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının 

tamamlanmasından sonraki döneme ait olan 

kısmının tamamını veya bir bölümünü, bu 

maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay 

içinde veya mecburi hizmetlerini 

tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay 

içinde müracaat etmeleri ve müracaatın 

kabul edildiği ay itibarıyla geçerli olan 

emekli keseneğine esas kazanç tutarı 

1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına 

gönderilen ve öğrenimini başarıyla 

tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü 

bulunduğu mecburi hizmet süresini 

tamamlamış olanlardan, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya 

başlamış olup geçici 4 üncü madde 

kapsamında çalışmaya devam edenler; yurt 

dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş 

oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının 

tamamlanmasından sonraki döneme ait olan 

kısmının tamamını veya bir bölümünü, 

müracaat etmeleri ve müracaatın kabul 

edildiği ay itibarıyla geçerli olan emekli 

keseneğine esas kazanç tutarı üzerinden ve 

borçlanacakları süreye ilişkin olarak 

hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı 

toplamından oluşan yükümlülük tutarının 
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üzerinden ve borçlanacakları süreye ilişkin 

olarak hesaplanacak kesenek ve kurum 

karşılığı toplamından oluşan yükümlülük 

tutarının tamamını peşin olarak veya 

müracaatın kabul tarihinden itibaren oniki 

ayda eşit taksitler halinde ödemek suretiyle 

borçlanabilirler. 

tamamını peşin olarak veya müracaatın 

kabul tarihinden itibaren oniki ayda eşit 

taksitler halinde ödemek suretiyle 

borçlanabilirler. 

 

 Aynı Kanun’un 53 üncü maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un geçici 59 

uncu maddesinde yer alan “13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde 

meydana gelen maden kazası” ibaresi, “13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) 

tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

Eski Hali Güncel Hali 

13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma 

ilçesinde meydana gelen maden kazası 

sonucunda ölen sigortalının; Kuruma olan 

her türlü borçları terkin edilir ve hak 

sahiplerine 32nci maddenin ikinci fıkrasının 

(a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın 

bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. 

Bu Kanunda öngörülen primlerin eksik olan 

kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir. 

13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) 

tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı 

işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda 

ölen sigortalının; Kuruma olan her türlü 

borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32 

nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde 

öngörülen şartlar aranmaksızın bu Kanun 

hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu 

Kanunda öngörülen primlerin eksik olan 

kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir. 

 

 Aynı Kanun’un 54 üncü maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 61 – Mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu, mülga 

4389 sayılı Kanun ve 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni kaldırılan ve (ortaklarının 

temettü hariç ortaklık hakları dâhil) yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

devredilen ya da doğrudan iflasına karar verilen bankalar ve bu bankaların; hâkim ortakları, 

yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim 

ortak olduğu şirketler ve anılan kanunlar kapsamında bankanın Fona olan borcundan sorumlu 

tutulan kişiler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflas kararı verilmiş ve işlemleri devam 

eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketlerin borçlarından, 506 sayılı Kanunun mülga 80 

inci ve bu Kanunun 88 inci maddesi çerçevesinde müşterek ve müteselsil sorumluluğu 

bulunanlardan şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni 

temsilciler ve üst düzey yönetici veya yetkilileri hakkında Kurum alacaklarından dolayı 



 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 

No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 
T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 

Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  
T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili 

mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumlulukları sona erer, yapılan takipler 

sonlandırılır ve bu kişiler hakkında uygulanan hacizler kaldırılır. Haklarında icra takibi 

başlatılmış olanlardan, bu işlemlere karşı dava açmış olanların bu madde hükmünden 

yararlanabilmeleri için bu davalarından feragat etmeleri şarttır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce ilgililerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilmiş olan tutarlar ret ve iade 

edilmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.” 

 Aynı Kanun’un 55 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 62 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, ayakta tedavide hekim ve diş 

hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, 

eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt asgari ücretin beş katı 

tutarını geçemez. Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.” 

 Aynı Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

 “GEÇİCİ MADDE 63 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına 

ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin 

yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, 

bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 

başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları 

hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak 

karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi 

itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak 

değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum 

alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 

bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır. 

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan 

sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 

belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. 

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri 

takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu 

süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak 

değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime 
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ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan 

hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır. 

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu 

kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler 

için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. 

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü 

uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” 

 Aynı Kanun’un 57 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

 “GEÇİCİ MADDE 64 – İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, 31/12/2014 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) bu Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 

sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu maddeleri, 1479 sayılı 

Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince 

iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, 

genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller 

nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü 

borçlarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu maddenin yayımlandığı tarihe 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 

maddede belirtilen şekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni 

faizin tahsilinden vazgeçilir. 

Söz konusu mahkeme kararlarına ilişkin yargılama giderleri ile vekâlet ücreti, peşin ödeme 

hâlinde peşin ödeme tarihi, taksitle ödeme hâlinde son taksit tarihine kadar geçen süre için 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınıp hesaplanarak son taksit tutarıyla birlikte defaten 

yatırılır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu maddenin yayımlandığı tarihi 

izleyen ay başından itibaren üç ay içinde Kuruma başvuruda bulunmaları, ilk taksiti bu 

maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren dört ay içinde, diğer taksitlerini ise 

ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir. 

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen 

ödenmesi hâlinde, bu tutar için bu maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar 

geçen süre için herhangi bir faiz alınmaz. 

Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 



 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 

No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 
T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 

Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  
T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 4/12/1984 

tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre hesaplanacak 

yasal faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde 

ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm, alacakları tahsil daireleri açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

Geçici 60 ıncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri, yedinci, sekizinci, onuncu, on 

beşinci ve on sekizinci fıkraları bu maddeden yararlanmak için başvuranlar hakkında da 

uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.” 

 Aynı Kanun’un 58 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

 “GEÇİCİ MADDE 65 – 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 

sigortalı ve hak sahiplerine; 

a) 2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci 

maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme 

döneminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır. Artırılan gelir 

ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 2015 yılı 

Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında, 1.000 

TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır. 

b) 2015 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü 

ve geçici 2 nci maddelere göre 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) 

bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir. 

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç 

hesabına giren; 

1) Son takvim ayı 2015 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler 2015 yılı Ocak 

ve Temmuz ödeme dönemlerinde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve birinci 

fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre, 

2) Son takvim ayı 2015 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler ise 2015 yılı 

Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin 

ikinci cümlesine göre, 

artırılarak ödenir. 
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d) Birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre yapılacak artış tutarı; 

1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta 

olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, 

2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında, 

3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık 

alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik 

sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre, 

uygulanır. 

e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2015 

yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.” 

 Aynı Kanun’un 59 uncu maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

 “GEÇİCİ MADDE 66 – 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit 

madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel 

sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü 

borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine 

aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Maliye 

Bakanlığınca Kuruma ödenir. 

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm 

tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır. 

Birinci fıkra kapsamında olan ve 2008 Ekim ayı başından önce ölen sigortalının hak sahibi eş 

ve çocuklarından artan hisse bulunması hâlinde ana ve babaya 506 sayılı Kanunun mülga 

maddelerindeki, bu tarihten sonra ölen sigortalının ana ve babasına ise Kanunun 34 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş 

olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak 

kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları 

aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır. 

Bu madde kapsamında yazılı istekte bulunan hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için 

geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.” 
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 Bahsi geçen Kanun’un 46 ncı maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 53 üncü maddesi, 13/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

ve diğer hükümler yayımları tarihinde yürürlüğü tarihinde yürülüğe girmiştir.  

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Saygılarımızla, 
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