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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2016/28 

TARİH: 15/02/2016 

KONU 6663 Sayılı Torba Kanunun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununda Yaptığı Değişiklikler.  

 

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun’un Vergi 

Kanunlarında ve yeni çocuk sahibi olanların izin uygulamasında yaptığı değişikliklere ilişkin 

bilgilere 2016/24 ve 2016/25 sayılı sirkülerlerimizde yer verilmiştir. 

6663 sayılı Kanunun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 

yaptığı değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.  

 Söz konusu Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, 

yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamında çalışanlar,” 

 Aynı Kanun’un 25 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin on 

beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 

ilgisine göre 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (n) bendi veya 30 uncu maddenin üçüncü 

fıkrası hükmü uygulanır.” 

 Aynı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi 

öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğretimden mezun olanlar ise 25 yaşını 

geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) 

bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortası olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi 

izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin 

(1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortası sayılır.” 

 Aynı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin 

dördüncü maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
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“Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun 

olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun 

oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın 

bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden 

faydalandırılır.” 

 Aynı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerlerine” ibaresi “Bu 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran 

özel sektör iş yerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.  

5510 sayılı Kanunun sirkülerde yer verilen değişikliklerine ve Kanuna ilişkin diğer 

değişikliklere aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.  

6663 Sayılı Kanun 

Saygılarımızla, 

2016-28EK.pdf

