
1. 1. Ünitenin 5. Sayfas›n›n 1. Paragraf›n›n 1. maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• Say›fltay Baflkanl›¤›, Millî Savunma Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanl›¤›, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›, Kalk›nma Bakanl›¤›, Hazine
Müsteflarl›¤›, Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Yurtd›fl› Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl›¤› ile ö¤re-
tim üyeleri aras›ndan Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan görevlendirilecek birer temsilciden (m.5/a),

2. 1. Ünitenin 5. Sayfas›n›n 1. Paragraf›n›n 7. maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• Tar›mda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n üye oldu¤u kanunla kurulu kamu kurumu niteli¤indeki en üst mes-
lek kurulufllar›ndan en fazla üyeye sahip ilk üç kurulufl taraf›ndan üye say›lar›na orant›l› olarak belirlenen 9 tem-
silciden, tar›m d›fl›nda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n üye oldu¤u kanunla kurulu kamu kurumu niteli¤indeki
en üst meslek kurulufllar›ndan en fazla üyeye sahip ilk üç kurulufl taraf›ndan üye say›lar›na orant›l› olarak belir-
lenen 9 temsilciden (m.5/f),

3. 1. Ünitenin 5. Sayfas›n›n 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Genel kurulun toplant› esaslar›:

Genel Kurul üç y›lda bir kez toplan›r. Toplant› tarihi ve gündem en geç iki ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluflla-
ra bildirilir. Toplant› yetersay›s›, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤udur. ‹lk toplant›da ço¤unluk sa¤lanamazsa bir ay
sonra yap›lacak ikinci toplant›da salt ço¤unluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam say›s›n›n üçte biri taraf›n-
dan ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›labilir.

4. 1. Ünitenin 6. Sayfas›n›n 1. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Genel Kurulda birinci f›kran›n; (ç) bendinde say›lan temsilciler Yönetim Kurulu iflveren temsilcisini, (d) bendinde sa-
y›lan temsilciler Yönetim Kurulu iflçi temsilcisini, (e) bendinde say›lan temsilciler Yönetim Kurulu kamu görevlileri
temsilcisini, (f) bendinde say›lan temsilciler Yönetim Kurulu tar›mda ve tar›m d›fl›nda kendi nam ve hesab›na çal›-
flanlar temsilcisini, (g) bendinde say›lan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve ayl›k alanlar temsilcisini birer as›l ve bi-
rer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, aç›k tasnif usûlüne göre yap›l›r ve oy çoklu¤u ile karar verilir. Seçim-
ler Bakanl›k taraf›ndan haz›rlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara göre yap›l›r.

5. 1. Ünitenin 6. Sayfas›n›n 5. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Yönetim kurulu bir karar organ› olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumlulu¤unu tafl›r. Yönetim kurulu afla-
¤›da s›ralanan temsilcilerden oluflur:

• Baflkan (6/a), 

• Baflkan›n teklifi üzerine müflterek kararname ile atanan iki baflkan yard›mc›s› (6/b),

• Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n› temsilen, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›n›n teklifi üzerine müflterek
kararname ile atanan bir üye (6/c),

• Maliye Bakanl›¤›n› temsilen, Maliye Bakan›n›n teklifi üzerine müflterek kararname ile atanan bir üye (6/ç),

• Hazine Müsteflarl›¤›n› temsilen, Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan›n teklifi üzerine müflterek kararname
ile atanan bir üye (6/d),

• ‹flverenleri temsilen seçilecek bir üye (6/e),

• ‹flçileri temsilen seçilecek bir üye (6/f),

• Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye (6/g),

• Tar›mda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar› temsilen seçilecek bir üye (6/h),

• Kurumdan gelir veya ayl›k alanlar› temsilen seçilecek bir üye (6/›),

• (h) bendi d›fl›ndaki kendi nam ve hesab›na çal›flanlar› temsilen seçilecek bir üye (6/i),

olmak üzere 12 üyeden oluflur. 
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6. 1. Ünitenin 6. Sayfas›n›n 6. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Baflkan, Yönetim Kurulunun da baflkan›d›r. Yönetim Kuruluna, Baflkan›n bulunmad›¤› hallerde Baflkana vekâlet eden
kifli baflkanl›k eder. Yönetim Kurulu üyesi baflkan yard›mc›s›n›n bulunmad›¤› hallerde, Baflkan taraf›ndan görevlendi-
rilen baflkan yard›mc›s› Yönetim Kuruluna kat›l›r.

7. 1. Ünitenin 7. Sayfas›n›n 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî yedi üye ile toplan›r. Kararlar toplant›ya kat›lan üyelerin ço¤unlu-
¤u ile al›n›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, Baflkan›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›l›r. Gerekli görüldü¤ünde Baflka-
n›n veya yedi üyenin talebi ile Yönetim Kurulu ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›labilir.

8. 1. Ünitenin 9. Sayfas›n›n. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Bu birimlerin görevleri afla¤›da ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r. Ayr›ca, her bir genel müdürlük bünyesinde, yönetim
kurulu karar› ile en fazla 11 daire baflkanl›¤› kurulabilir (m.12).

9. 1. Ünitenin 12. Sayfas›n›n 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤› bünyesinde Yönetim Kurulu karar› ile en fazla 6 daire baflkanl›¤› kurulabilir.

10. 1. Ünitenin 16. Sayfas›n›n Son Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Kurumun merkez ve taflra teflkilat› kadrolar›nda bulunup, sa¤l›k harcamalar›na esas olan fatura ve reçetelerin ince-
lenmesi ifllerinde ve Kurum sa¤l›k kurullar›nda çal›flan; tabip, difl tabibi, eczac› ve t›pta uzmanl›k mevzuat›nda belir-
tilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara en yüksek Devlet memuru ayl›¤›n›n (ek gösterge dahil)
%700’ünü, sa¤l›k hizmetleri ve yard›mc› sa¤l›k hizmetleri s›n›f›na dahil di¤er personele ise %225’ini geçmemek üze-
re ek ödeme yap›labilir. Genel ‹dare Hizmetleri S›n›f›nda yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Genel Müdürlü¤ünde fiilen çal›flan doktor, difl hekimi ve eczac›lara en yüksek Devlet memuru
ayl›¤›n›n (ek gösterge dâhil) %700’ünü geçmemek üzere ek ödeme yap›labilir. Yap›lacak ek ödemelerden damga ver-
gisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yap›lmaz. ‹fl hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlü¤ü, personelin kadro
unvan›, derecesi, performans› ile kullan›lan izin ve istirahat raporlar› gibi kriterler göz önünde bulundurularak yap›-
lacak ek ödeme tutarlar› ile ödemeye iliflkin di¤er usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanl›¤›n›n
uygun görüflü üzerine Bakan taraf›ndan belirlenir (m.28).

11. 1. Ünitenin 17. Sayfas›n›n 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Baflkan, Baflkan Yard›mc›s›, Genel Müdür, Rehberlik ve Teftifl Baflkan›, Strateji Gelifltirme Baflkan›, Genel Müdür
Yard›mc›s›, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baflkan› ve I. Hukuk Müflaviri kadrolar›na müflterek kararname, di¤er
Daire Baflkan› ile Sosyal Güvenlik ‹l Müdürü kadrolar›na Baflkan›n önerisi üzerine Bakan onay›, bunlar›n d›fl›nda ka-
lan Kurum kadrolar›na ise Baflkan onay› ile atama yap›l›r. (m.29/2).

12. 1. Ünitenin 17. Sayfas›n›n 5., 6. Ve 7. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Müfettifl yard›mc›s› olarak atananlar, en az üç y›l fiilen çal›flmak ve Kurumca belirlenen konuda tez haz›rlamak kayd›yla
aç›lacak yeterlik s›nav›na girme hakk›n› kazan›rlar. Yeterlik s›nav›nda baflar›l› olan müfettifl yard›mc›lar› müfettifl kadrola-
r›na atan›rlar. Müfettifllik yeterlik s›nav›nda baflar› gösteremeyenlere yeterlik s›nav›ndan itibaren bir y›l içinde bir hak da-
ha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik s›nav›nda baflar› gösteremeyenler durumlar›na uygun di¤er kadrolara atan›rlar.

Sosyal güvenlik uzman yard›mc›lar›n›n ve müfettifl yard›mc›lar›n›n mesle¤e al›nma, tez haz›rlama, yetifltirilme, yeter-
lik s›navlar› ile di¤er konulara iliflkin usûl ve esaslar Kurumca ç›kar›lacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Baflkanl›k merkez teflkilat›nda genel müdür yard›mc›s›, daire baflkan› veya taflra teflkilat›nda il müdürü kadrolar›nda
toplam en az üç y›l görev yapm›fl olanlar (m.30). 

13. 1. Ünitenin 18. Sayfas›n›n 1. Ve 2. Paragraf› metinden ç›kart›lacakt›r.

14. 1. Ünitenin 22. Sayfas›ndaki 8. Soru afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
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8. Müfettifl yard›mc›s› olarak atananlar, en az kaç y›l fiilen çal›flmak ve Kurumca belirlenen konuda tez haz›rlamak
kayd›yla aç›lacak yeterlik s›nav›na girme hakk›n› kazan›rlar?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

e. 10

15. 1. Ünitenin 26. Sayfas›ndaki Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Merkez Teflkilat›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Güvenlik Uzman›, Müfettifl ve Yard›mc›lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kurumun Gelirleri ve Giderleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çeflitli Mali Hükümler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

16. 2. Ünitenin 39. Sayfas›nda “K›smen Sigortal› Say›lanlar” bafll›¤›n›n üstüne afla¤›daki metin eklenecektir.

Gençlik ve Spor Faaliyetleri

Gençlik ve Spor Bakanl›¤›, Spor Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Futbol Federasyonu, ba¤›ms›z spor federasyonlar› tara-
f›ndan yap›lan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, e¤itim ve haz›rl›k çal›flmalar›nda sü-
reklilik arz etmeyecek flekilde görevlendirilenler sigortal› say›lmazlar.

17. 3. Ünitenin 67. Sayfas›n›n 2. Paragraf›n›n 4. Cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistikleri incelendi¤inde, 2012 y›l› itibar›yla ülkemizde 74.871 ifl kazas› meydana gel-
mifl, 395 meslek hastal›¤› da kay›tlarda yer alm›flt›r. 

18. 3. Ünitenin 86. Sayfas›n›n 1. Paragraf›na afla¤›daki cümle eklenmifltir.

Korumal› iflyerlerinde çal›flan ve ifl gücü piyasas›na kazand›r›lmalar› güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin iflsizlik
sigortas› iflveren pay› Hazine taraf›ndan karfl›lan›r (m.49/I).

19. 3. Ünitenin 86. Sayfas›n›n 4. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 ay içinde tahsil etti¤i primler ile gecikme cezas›, gecikme zamm› ayr› ayr› göstermek su-
retiyle tahsil edildi¤i ay› izleyen ay›n 15’ine kadar fona aktar›r. Türkiye ‹fl Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ay
itibar›yla fona intikal ettirdi¤i iflçi ve iflveren paylar›n› dikkate alarak devlet pay›n› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›ndan talep eder. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› talep edilen miktar› talep tarihini izleyen 15 gün içinde fo-
na aktar›r (m.49/VII, VIII).

20. 4. Ünitenin 107. Sayfas›n›n 6. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Fiili hizmet süresi zamm›, afla¤›daki tablonun (13) ve (14) numaral› s›ras›nda yer alan Türk Silahl› Kuvvetleri, M‹T ve
Emniyet çal›flanlar› için 8 y›l›, di¤er çal›flanlar için 5 y›l› geçmeyecek flekilde, uzun vadeli sigorta kollar› uygulamas›n-
da, prim ödeme gün say›s›na eklenir. Bu sürelerin, üç y›l› geçmemek üzere; (18) numaral› s›ras›nda bulunan Yasama
organ› üyeleri ile d›flar›dan atanan bakanlar için tamam›, di¤erleri için yar›s› emeklilik yafl hadlerinden indirilir. Tab-
lonun (10) numaral› s›ras›nda yer alan Maden ocaklar›, kanalizasyon ve tünel yap›m› gibi yer alt›nda yap›lan ifllerde
çal›flan sigortal›lar için bu f›kradaki süre s›n›r› uygulanmaz.

21. 4. Ünitenin 110. Sayfas›ndaki Tablo 4.1’in alt›na eklenecektir.

16) Bas›n ve gazetecilik mesle¤inde Bas›n Kart› Yönetmeli¤ine göre bas›n kart› sahibi olmak suretiyle fiilen çal›flanlar. 90 gün

17) Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu bas›n kart› sahibi
olmak suretiyle;

Bas›n Kart› Yönetmeli¤ine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber
hizmetinde fiilen çal›flanlar. 90 gün

18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organ› üyeleri ile d›flar›dan atanan bakanlar 90 gün



4

22. 4. Ünitenin 122. Sayfas›n›n 1. Paragraf›na 10. madde olarak eklenecektir. 

• Sigortal› olmaks›z›n, 8/4/1929 tarihli ve 1416 say›l› Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk›nda Kanu-
na göre yurt d›fl›na gönderilen ve ö¤renimini baflar›yla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulundu¤u
mecburi hizmet süresini tamamlam›fl olanlar›n, yurt d›fl›nda resmî ö¤renci olarak geçirmifl olduklar› ö¤renim sü-
relerinin 18 yafl›n›n tamamlanmas›ndan sonraki döneme ait olan k›sm› (m.41/1/j),

23. 4. Ünitenin 122. Sayfas›n›n 5. Paragraf›na 1. maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• 41. maddenin 1. f›kras›n›n (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gere¤i borçlananlar, borçland›¤› tarihteki 4.
maddenin 1. f›kras›n›n ilgili bendine göre,

24. 5. Ünitenin 137. Sayfas›n›n 4. Paragraf›n›n 4. maddesine afla¤›daki cümle eklenmifltir.

5434 say›l› Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lananlardan malullüklerinin sürekli oldu¤una
Kurum Sa¤l›k Kurulunca karar verilen ifltirakçiler yine ayn› Kanunun 40 ›nc› maddesinde belirtilen yafl hadleri ile
özel kanunlar›ndaki yafl hadlerini doldurdu¤u tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir.

25. 5. Ünitenin 140. Sayfas›ndaki 18. Maddesinin sonuna afla¤›daki cümle eklenmifltir.

‹ç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kurulufllar›nca yerine getirilen uçufl veya dal›fl hizmetleri
s›ras›nda, uçuflun havadaki ve yerdeki veya dalg›çl›¤›n çeflitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayat›n› kaybeden-
ler hakk›nda 5434 say›l› Kanunun mülga 64. maddesi hükümleri aynen uygulan›r.

26. 5. Ünitenin 141. Sayfas›ndaki “Malullük Ayl›¤›” ve “Adi Malullük” konusu metinden ç›kar›lacakt›r.

27. 5. Ünitenin 142. Sayfas›n›n 1. Ve 2. Paragraf› metinden ç›kar›lacakt›r.

28. 5. Ünitenin 146. Sayfas›n›n 1. Paragraf›na afla¤›daki cümle eklenmifltir.

5510 say›l› Kanunun geçici 38. Maddesine göre, bu Kanunun 43. maddesindeki % 42 oran› yeni bir yasal düzenleme
yap›l›ncaya kadar % 45 olarak uygulan›r.

29. 5. Ünitenin 146. Sayfas›n›n son Paragraf› metinden ç›kar›lacakt›r.

30. 5. Ünitenin 147. Sayfas›n›n ilk iki Paragraf› metinden ç›kar›lacakt›r.

31. 5. Ünitenin 148. Sayfas›n›n 1. Paragraf› hariç metinden ç›kar›lacakt›r.

32. 5. Ünitenin 149. Sayfas›n›n ilk Üç Paragraf› metinden ç›kar›lacakt›r.

33. 5. Ünitenin 151. Sayfas›n›n 4., paragraftan itibaren afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

5434 say›l› Kanunun 89. maddesinin 1. f›kras› kapsam›na girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 say›l› Kanu-
nun geçici 4. maddesi kapsam›nda hizmeti bulunanlardan mülga 2829 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumlar›na Tabi Ola-
rak Geçen Hizmetlerin Birlefltirilmesi Hakk›nda Kanunun 8. maddesi uyar›nca birlefltirilen hizmet süreleri üzerin-
den emeklilik, yafll›l›k ya da malullük ayl›¤› ba¤lananlara ise; bu Kanun veya 5510 say›l› Kanunun geçici 4. maddesi
hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kurulufl ve ortakl›klarda geçen çal›flmalar›n›n, 25/8/1971 tarihli ve
1475 say›l› ‹fl Kanununun 14. maddesinde belirtilen k›dem tazminat›na hak kazanma flartlar›na uygun olarak sona er-
mifl olmas› flart›yla emekli ikramiyesi ödenir.

5434 say›l› Kanunun 89. maddesinin 2. f›kras› uyar›nca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 say›l› Ka-
nunun geçici 4. maddesi kapsam›na giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet y›l› ile s›n›rl› olarak bu görevlerden
ayr›ld›klar› tarihteki emeklilik kesene¤ine esas ayl›k tutar› üzerinden ve ayl›¤›n bafllang›ç tarihindeki katsay›lar dikka-
te al›narak ödenir. Mülga 2829 say›l› Kanunun 12. maddesinin 1. f›kras›n›n birinci cümlesi ile 3. f›kras›n›n son cüm-
lesinin bu maddeye ayk›r› hükümleri uygulanmaz.

5434 say›l› Kanunun 89. maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesab›nda 30 fiili hizmet y›l›ndan fazla süre-
ler ile mülga 2829 say›l› Kanunun 8. maddesi uyar›nca birlefltirilen hizmet süreleri üzerinden ayl›k ba¤lananlara öde-
necek emeklilik ikramiyesinin hesab›nda bu Kanun veya 5510 say›l› Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerine tabi ola-
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rak bu Kanuna tabi daire, kurulufl ve ortakl›klarda geçen ve 1475 say›l› Kanunun 14. maddesine göre k›dem tazmi-
nat› ödenmesini gerektirmeyecek flekilde sona eren geçmifl hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce
ifl sonu tazminat› veya bu mahiyette olmakla birlikte baflka bir adla tazminat ödenen süreleri ile k›dem tazminat› ya
da emekli ikramiyesi ödenmifl olan süreleri dikkate al›nmaz. Ancak, mülga 2829 say›l› Kanun hükümleri uygulanm›fl
olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 say›l› Kanunun geçici 4. maddesi kapsam›nda hizmetleri aras›nda baflka bir si-
gortal›l›k hali kapsam›nda çal›flmas› bulunmayanlar›n emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesab›nda, 1475
say›l› Kanunun 14. maddesindeki flartlar aranmaz.

Emekli ikramiyesinin hesab›na esas hizmet süresinin tespitinde dikkate al›nmak üzere, emeklilik veya malullük ayl›¤›
ba¤lanmas› d›fl›nda herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kan›t-
layan belgelerle birlikte yaz›l› olarak kuruma bildirilmesi ve bunlar›n özlük dosyas›nda saklanmas› zorunludur. 

Emekli, adi malullük veya vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanmadan veyahut toptan ödeme yap›lmadan ölen ifltirakçiler için
yukar›daki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamam›, ayl›¤a veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetim-
lere, bu Kanunun mülga 68. maddesinde gösterilen hisseleriyle orant›l› olarak ödenir.

Emekli ikramiyesini ald›ktan sonra yeniden ifltirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayr›lmalar›nda, sadece son-
radan geçen hizmetlerine karfl›l›k yukar›daki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. fiu kadar ki, evvelce verilmifl
olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayr›ca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesab›na esas al›nan fiili hiz-
met süreleri toplam›, 30 y›ldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet y›l› için emekli ikramiyesi ödenmifl olanlara hiçbir
flekilde ikramiye fark› ödenmez.

34. 5. Ünitenin 152. Sayfas›n›n tümü metinden ç›kar›lacakt›r.

35. 6. Ünitenin 161. Sayfas›n›n 3. Paragraf›n›n 3. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Genel sa¤l›k sigortas› sisteminin 18 yafl alt›ndaki çocuklar› prim ödeme flart›na ba¤l› olmaks›z›n kapsama alm›fl ol-
mas› da sistemin göz ard› edilmemesi gereken özelliklerinden birisidir.

36. 6. Ünitenin 162. Sayfas›n›n 3. Paragraf›na 1. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Genel sa¤l›k sigorta sistemimizin bir baflka önemli özelli¤i ise, 18 yafl›ndan küçüklerin sigortal›l›k flartlar›n› yerine ge-
tirmifl olup olmamalar›na bak›lmaks›z›n GSS dan faydalanmalar›n›n sa¤lanm›fl olmas›d›r.

37. 6. Ünitenin 168. Sayfas›n›n 1. Paragraf›n›n ilk iki maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• Harcamalar›, tafl›n›r ve tafl›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test
yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilecek aile içindeki geliri kifli bafl›na düflen ayl›k tutar› asgari ücretin
üçte birinden az olan vatandafllar ile gelir tespiti yap›lmaks›z›n genel sa¤l›k sigortal›l›¤› ya da bakmakla yükümlü
oldu¤u kifli bulunmayan Türk vatandafllar›ndan 18 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar,

• Uluslararas› koruma baflvurusu veya statüsü sahibi ve vatans›z olarak tan›nan kifliler,

38. 6. Ünitenin 168. Sayfas›n›n 1. Paragraf›n›n 7. maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• 24/5/1983 tarihli ve 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korun-
ma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kifliler ile ana ve babas› olmayan Türk vatandafl-
lar›ndan 18 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar,

39. 6. Ünitenin 168. Sayfas›n›n 2. Paragraf›n›n 1. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

5510 say›l› kanunun genel sa¤l›k sigortas› kapsam› ile getirdi¤i çok önemli bir düzenleme, Türk sosyal güvenlik hu-
kuku bak›m›ndan da çok önemli bir yenilik, 18 yafl›ndan küçük çocuklar ile 65 yafl›ndan büyük muhtaç, güçsüz ve
kimsesiz yafll›lar›n genel sa¤l›k sigortas› kapsam›na al›nm›fl olmalar›d›r.

40. 6. Ünitenin 169. Sayfas›n›n 1. Paragraf›n› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Genel sa¤l›k sigortas› ile ilgili 5510 say›l› kanun ülkemizde ilk defa yoksullu¤un kifli bak›m›ndan da bir ölçüsünü belirle-
mifl ve bu kritere uyanlar›n prim ödemeksizin genel sa¤l›k sigortas› kapsam›na alm›fl; primlerinin de hazine taraf›ndan
karfl›lanmas›n› öngörmüfltür. Kanun anlam›nda “Harcamalar›, tafl›n›r ve tafl›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da dik-
kate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilecek aile içindeki geliri kifli bafl›na
düflen ayl›k tutar› asgari ücretin üçte birinden az olan vatandafllar” genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›rlar ve prim ödemeksizin
genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlan›rlar. Pek tabiidir ki yoksul durumda olan vatandafllar›n primleri devletçe ödenir.
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41. 6. Ünitenin 170. Sayfas›n›n 1.ve 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Yabanc›lar da belli flartlarda genel sa¤l›k sigortas› sigortal›s› say›lmaktad›rlar. Yabanc›lar kapsam›nda yer alan ve
“Uluslararas› koruma baflvurusu veya statüsü sahibi ve vatans›z olarak tan›nan kifliler” baflka bir flart aranmaks›z›n,
sosyal yard›m sistemi içinde olanlar gibi, Genel sa¤l›k sigortas› sigortal›s› say›l›rlar. Bunlar›n yan›nda göçmen olarak
kanun d›fl› yollardan Türkiye’ye giren yabanc›lar s›n›r d›fl› edilinceye kadar sa¤l›k giderleri mahalli mülki amirlikler
taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.

Uluslararas› koruma baflvurusu veya statüsü sahibi ve vatans›z olarak tan›nan kifliler durumda olmayan yabanc›lar›n
genel sa¤l›k sigortas› sigortal›s› olma bak›m›ndan durumlar› hakk›nda afla¤›daki esaslara göre ifllem yap›l›r:

42. 6. Ünitenin 171. Sayfas›ndaki “Genel Sa¤l›k Sigortal›l›¤›n›n Bafllang›c› “ bafll›¤›n›n 3. Cümlesi metinden ç›-
kar›lacakt›r.

43. 6. Ünitenin 171. Sayfas›ndaki “Resen Tescil” ve 172. Sayfadaki “Bildirimli Tescil” bafll›klar› ve alt›ndaki bil-
giler metinden ç›kar›lacak, “Genel Sa¤l›k Sigortal›l›¤›n›n Bafllang›c›” bafll›¤›n›n alt›ndaki 2. Cümleden son-
ra gelmek üzere afla¤›daki metin gelecektir.

Genel sa¤l›k sigortal›l›¤› bafllang›c›n›n tespiti ve tescil ifllemleri afla¤›daki hükümlere göre yürütülür. 60. maddenin 1.
f›kras›n›n; (a) ve (b) bentlerinde say›lanlar; sigortal› veya iste¤e ba¤l› sigortal› olarak tescil edildikleri tarihten itiba-
ren genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r ve ayr›ca bir bildirime gerek olmaks›z›n tescil edilmifl say›l›r.

60. maddenin 1. f›kras›n›n (c) bendinde say›lanlardan; (1) numaral› alt bentte belirtilenler (Harcamalar›, tafl›n›r ve ta-
fl›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tes-
pit edilecek aile içindeki geliri kifli bafl›na düflen ayl›k tutar› asgari ücretin üçte birinden az olan vatandafllar ile gelir tespiti
yap›lmaks›z›n genel sa¤l›k sigortal›l›¤› ya da bakmakla yükümlü oldu¤u kifli bulunmayan Türk vatandafllar›ndan 18 yafl›n› dol-
durmam›fl çocuklar) Kurumca tescil edildi¤i, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaral› alt bentlerde belirtilenler (2022
say›l› 65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümle-
rine göre ayl›k alan kifliler, 1005 say›l› ‹stiklal Madalyas› Verilmifl Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden fieref Ayl›¤› Ba¤-
lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre fleref ayl›¤› alan kifliler, 3292 say›l› Vatani Hizmet Tertibi Ayl›klar›n›n Ba¤lan-
mas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k alan kifliler, 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Ka-
nun hükümlerine göre ayl›k alan kifliler, Harp malûllü¤ü ayl›¤› alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda ayl›k alan-
lar, 442 say›l› Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci f›kras›na göre görevlendirilen kifliler ile ayn› Kanunun ek 16 nc›
maddesine göre ayl›k alan kifliler, 2913 say›l› Dünya Olimpiyat ve Avrupa fiampiyonlu¤u Kazanm›fl Sporculara ve Bunlar›n
Ailelerine Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k alan kifliler) ise ayl›¤a hak kazand›klar› tarihten itiba-
ren genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.

Yukar›da belirtilen alt bentlerin kapsam› d›fl›nda kalanlardan 60. maddenin 1. f›kras›n›n (c) bendinde say›lanlardan
(2) numaral› alt bentte belirtilenler uluslararas› koruma baflvurusu yapt›klar› veya uluslararas› koruma statüsü ald›k-
lar› veya vatans›z kifli say›ld›klar› tarihten itibaren; 60. maddenin 1. f›kras›n›n (c) bendinde say›lanlardan (7) numara-
l› alt bentte belirtilenler de korunma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya bafllad›klar› ta-
rihten itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›rlar. Bunlar, ilgili kurumlarca kapsama al›nd›¤› tarihten itibaren bir ay için-
de Kuruma bildirilir. (1) numaral› alt bentte belirtilenlerin (Harcamalar›, tafl›n›r ve tafl›nmazlar› ile bunlardan do¤an hak-
lar› da dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilecek aile içindeki geliri kifli ba-
fl›na düflen ayl›k tutar› asgari ücretin üçte birinden az olan vatandafllar ile gelir tespiti yap›lmaks›z›n genel sa¤l›k sigortal›l›¤›
ya da bakmakla yükümlü oldu¤u kifli bulunmayan Türk vatandafllar›ndan 18 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar) taleplerinin Ku-
rumca de¤erlendirilmesi sonucu talep tarihi itibariyle müstahak oldu¤u anlafl›lanlar›n talep tarihi; daha sonra müsta-
hak olanlar›n ise müstahak olduklar› tarih, Kurumca tescil edildikleri tarih olarak kabul edilir.

(d) bendinde say›lanlar (Mütekabiliyet esas› da dikkate al›nmak flart›yla, oturma izni alm›fl yabanc› ülke vatandafllar›ndan
yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda sigortal› olmayan kifliler) Türkiye’deki yerleflim süresinin bir y›l› geçti¤i tarihten
sonra talepte bulunmalar› hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r. Bu kiflilerin
genel sa¤l›k sigortal›l›¤› bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.

(e) bendinde say›lanlar (4447 say›l› Kanun gere¤ince iflsizlik ödene¤i ve ilgili kanunlar› gere¤ince k›sa çal›flma ödene¤inden
yararland›r›lan kifliler), iflsizlik veya k›sa çal›flma ödene¤inden yararlanmaya bafllad›klar› tarihten itibaren genel sa¤l›k
sigortal›s› say›l›r ve Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan iflsizlik ödene¤inin ba¤land›¤› tarihten itibaren bir ay içinde Kuru-
ma bildirilir.

(f) bendinde say›lanlar (Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlar›na göre gelir veya
ayl›k alan kifliler) gelir veya ayl›ktan yararlanmaya bafllad›klar› tarihten itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r ve ayr›ca
bir bildirime gerek olmaks›z›n tescil edilmifl say›l›r.
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(g) bendinde say›lanlar; di¤er bentlere göre genel sa¤l›k sigortal›s› olmad›klar› veya di¤er bentlere göre genel sa¤l›k
sigortas›ndan yararlanma haklar›n›n sona erdi¤i tarihten itibaren bu bent kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r-
lar ve Kurumca resen tescil edilirler.

60. madde gere¤i genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n çocuklar›, ana ya da baban›n tescil edilmifl olmas›na bak›lmaks›-
z›n ve ayr›ca bir iflleme gerek gerek olmaks›z›n 18 yafl›n› dolduruncaya kadar genel sa¤l›k sigortal›s› veya genel sa¤-
l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kifli olarak sa¤l›k hizmetlerinden ve di¤er haklardan yararland›r›l›r. 

60. maddenin 7. f›kras› kapsam›nda say›lan ülkemizde ö¤renim gören yabanc› uyruklu ö¤rencilerden dilekçeyle Ku-
ruma müracaat edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sa¤l›k sigortal›l›¤› bafllat›l›r ve ö¤renimleri
süresince genel sa¤l›k sigortal›l›klar› devam eder. Bunlar›n genel sa¤l›k sigortal›l›klar› bu Kanunda belirtilen neden-
lerle sona erer.

60. maddenin 8. f›kras› kapsam›nda say›lanlar avukatl›k staj›na bafllad›klar› tarihten itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› sa-
y›l›rlar ve avukatl›k stajlar› devam etti¤i sürece genel sa¤l›k sigortal›l›klar› devam eder. Bu kapsamdaki stajyerler, sta-
ja bafllad›klar› tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birli¤ince genel sa¤l›k sigortas› girifl bildirgesi ile Ku-
ruma bildirilir.

44. 6. Ünitenin 173. Sayfas›ndaki ilk paragraf›n üzerine afla¤›daki paragraf eklenmifltir.

Genel sa¤l›k sigortal›l›¤›, yerleflim yerinin Türkiye olmad›¤› veya 60. maddenin 3. f›kras› gere¤i (6. maddenin 1. f›kra-
s›n›n (d), (e) ve (l) bentleri kapsam›nda olanlar askerlik hizmetlerini er ve erbafl olarak yapmakta olanlar ile yedek subay
okulu ö¤rencileri; yabanc› bir ülkede kurulu herhangi bir kurulufl taraf›ndan ve o kurulufl ad›na ve hesab›na Türkiye’ye bir ifl
için gönderilen ve yabanc› ülkede sosyal sigortaya tâbi oldu¤unu belgeleyen kifliler ile Türkiye’de kendi ad›na ve hesab›na ba-
¤›ms›z çal›flanlardan, yurt d›fl›nda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat›na tâbi olanlar; Kamu idarelerinin d›fl tem-
silciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili¤in bulundu¤u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandafll›¤›n› da haiz bu-
lunan Türk uyruklu sözleflmeli personelden, bulundu¤u ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal› oldu¤unu belgeleyenler
ile kamu idarelerinin d›fl temsilciliklerinde istihdam edilen sözleflmeli personelin uluslararas› sosyal güvenlik sözleflmeleri çer-
çevesinde ve temsilcili¤in bulundu¤u ülkenin ilgili mevzuat›n›n zorunlu k›ld›¤› hallerde, iflverenleri taraf›ndan bulunulan ülke-
de sosyal sigorta kapsam›nda sigortal› yap›lanlar; ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuk-
lular, 60. maddenin 1. f›kras›n›n (d) bendi kapsam›na girenlerden Türkiye’de bir y›ldan k›sa süreyle yerleflik olanlar, (f) ben-
di kapsam›nda olup mülga 2147 say›l› ve 3201 say›l› kanunlara göre borçlanarak ayl›k ba¤lanan kiflilerden ise Türkiye’de
ikamet etmeyenler genel sa¤l›k sigortal›s› ve genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kifli say›lmazlar) genel sa¤-
l›k sigortas› kapsam› d›fl›na ç›k›lan tarihten itibaren sona erer.

45. 6. Ünitenin 173. Sayfas›ndaki ilk paragraf›n sonuna afla¤›daki cümle eklenmifltir.

Ayr›ca, lise ve dengi ö¤renim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kifli veya hak sahibi s›fat›yla sa¤l›k hiz-
metinden yararland›r›lan çocuklar, 20 yafl›n› dolduracaklar› tarihi aflmamak kayd›yla bu ö¤renimlerini bitirmelerini
izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle ayn› kapsamda sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

46. 6. Ünitenin 176. Sayfas›nda “Genel Sa¤l›k Sigortas› Taraf›ndan Karfl›lanan Baflkaca Giderler “ bafll›¤›n›n
üstüne Afla¤›daki bafll›k ve metin eklenmifltir.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinde Bulunan Türk Vatandafllar›n›n Durumu

‹flverenleri taraf›ndan yukar›daki esaslara uygun olarak geçici veya sürekli görevle veya bunlar›n d›fl›nda herhangi bir
nedenle Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Türk vatandafl› olan genel sa¤l›k sigortal›lar›n›n ve bakmak-
la yükümlü oldu¤u kiflilerin sa¤l›k hizmetleri de yurt d›fl›nda sa¤lan›r.

47. 6. Ünitenin 178. Sayfas›n›n 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ba¤›ms›z çal›flanlar, köy ve mahalle muhtarlar› ve iste¤e ba¤l› sigortal›lar, Türkiye’de oturma izni alm›fl ve bir y›ldan
fazla oturma izni almas› nedeniyle genel sa¤l›k sigortas› sigortal›s› olan yabanc›lar ve onlar›n ba¤›ml›lar› bak›m›ndan
(m.4/b) ise en az 30 gün GSS primi ödemifl ve sa¤l›k hizmeti sunucusuna baflvurdu¤u tarihte 6183 say›l› Amme Ala-
caklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri
devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime iliflkin baflkaca borcunun bulunmamas› flartt›r (m.67).

48. 6. Ünitenin 181. Sayfas›n›n son Paragraf›n›n 3. maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• Vücut d›fl› protez ve ortezler
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49. 6. Ünitenin 187. Sayfas›n›n son Paragraf› ve paragraf›n 188. Sayfan›n bafl›ndaki devam› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Kamu idaresi sa¤l›k hizmet sunucular› d›fl›ndaki sa¤l›k hizmet sunucular›n›n SGK Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma komis-
yonu taraf›ndan belirlenen sa¤l›k hizmet bedellerine ek olarak fark ücret isteyebilme hakk› tan›nm›flt›r. Kanunda bu hu-
sus “Kamu idaresi sa¤l›k hizmeti sunucular› d›fl›ndaki vak›f üniversiteleri dâhil sözleflmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›nca, Sa¤l›k
Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonunca belirlenen sa¤l›k hizmetleri bedeline ek olarak, genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yü-
kümlü olduklar› kiflilerden sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n giderleri ve ürettikleri sa¤l›k hizmetlerinin maliyetleri, yap›lan sübvansiyon-
lar gibi kriterler dikkate al›narak bu bedellerin iki kat›na kadar al›nabilecek ilave ücretin tavan›n› belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Bu tavan dâhilinde al›nabilecek ilave ücret oranlar› Kurumca belirlenir.” (m.73/2 ) fleklinde hükme ba¤lanm›flt›r.

50. 6. Ünitenin 189. Sayfas›n›n 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Komisyon; Bakanl›k, Maliye, Sa¤l›k ve Kalk›nma bakanl›klar›, Hazine Müsteflarl›¤›, üniversite sa¤l›k hizmeti sunucula-
r› ile özel sa¤l›k hizmeti sunucular›n› temsilen Bakanl›kça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak
üzere toplam dokuz üyeden oluflur. Komisyon kararlar›n› salt ço¤unluk ile al›r. Komisyon kararlar› Resmî Gazete’de
yay›mlan›r. Komisyonca gerekli görülen hâllerde sa¤l›k hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kuru-
labilir. Komisyonun sekretarya ifllemleri Kurumca yerine getirilir.

51. 6. Ünitenin 195. Sayfas›ndaki Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›’nda 4. Sorunun yan›t› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n Tarihi Geliflimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

52. 6. Ünitenin 195. Sayfas›ndaki Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›’nda 7. Sorunun yan›t› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genel Sa¤l›k Sigortas›ndan Sa¤lanan Haklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

53. 7. Ünitenin 204. Sayfas›n›n 5. Paragraf›na 3. maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• K›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›, sigortal›n›n prime esas kazanc›n›n %2’sidir. Bu primin tamam›n› iflveren
öder. Bu oran› %1,5 oran›na düflürmeye ya da %2,5 oran›na art›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir (m.81/1/c).

54. 7. Ünitenin 205. Sayfas›na 1. Maddenin alt›na eklenecektir.

• Özel sektör iflverenlerinin yurt d›fl›ndaki iflyerlerinde çal›flt›r›lmak üzere 4. maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kap-
sam›nda sigortal› olarak yurt içinden götürülen sigortal›lar için, bu maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç
üzerinden ödenecek primin iflveren hissesinin befl puanl›k k›sm›na isabet eden tutar Hazinece karfl›lan›r (m.81/1/i).

55. 7. Ünitenin 205. Sayfas›ndaki “Prime Esas Günlük Kazanç S›n›rlar›” bafll›¤›n›n üstündeki paragraf afla¤›da-
ki flekilde düzeltilmifltir.

On ve üzerinde sigortal› çal›flt›ran iflyerlerine uygulanmak üzere, birinci f›kran›n (›) bendinde belirtilen ve Hazinece
karfl›lanan puana, prime esas kazanç alt s›n›r› üzerinden alt› puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik ge-
liflmifllik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir (m.81/2).

Devlet, Kurumun ay itibar›yla tahsil etti¤i malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› priminin dört-
te biri oran›nda Kuruma katk› yapar. Devlet katk›s› olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün
içinde Hazinece Kuruma ödenir (m.81/3).

Yap›lan kontrol ve denetimlerde, çal›flt›rd›¤› kiflileri sigortal› olarak bildirmedi¤i veya bildirilen sigortal›n›n fiilen ça-
l›flmad›¤›n›n tespit edilmesi hâlinde, iflverenler bir y›l süreyle bu maddeyle sa¤lanan destek unsurlar›ndan yararlana-
maz. Bu madde kapsam›ndaki teflvikten yersiz olarak faydalan›ld›¤›n›n tespiti hâlinde, yararlan›lan teflvik tutar› iflve-
renden gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte tahsil edilir (m.81/4).

56. 7. Ünitenin 205. Sayfas›ndaki “K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Tarifesi ve ‹flkollar›n›n ve ‹fllerin Tehlike S›-
n›f ve Derecelerinin Belirlenmesi” konusu metinden ç›kar›lacakt›r.

57. 7. Ünitenin 206. ve 207. Sayfas›ndaki “Tehlike S›n›f ve Derecelerini Etkileyebilecek De¤iflikliklerin Bildiril-
mesi” konusu metinden ç›kar›lacakt›r.

58. 7. Ünitenin 206. Sayfas›ndaki Yana Ç›kma metinden ç›kar›lacakt›r.


