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BASIN AÇIKLAMASI 

 
"İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 

(10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı) Kanun " ile 5510 sayılı Kanuna geçici 53 üncü 

madde eklenmiş ve herhangi bir sigortalılığı bulunmaması sebebiyle 5510 sayılı 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Genel 

Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup gelir testine hiç başvurmayan 

vatandaşlarımıza gelir testine başvurma hakkı getirilmiştir. Diğer taraftan aynı 

Kanun ile 2 Kasım 2015 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal 

güvenlik il/merkez müdürlüklerimize başvurmaları halinde 2014 yılı Nisan ayı 

ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borcu 

olan vatandaşlarımıza bu borçlarını peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksitle 

ikişer aylık dönemler halinde ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma 

imkanı getirilmiştir.  

          

Bununla birlikte; 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma 

başvuruları devam etmekte olup, genel sağlık sigortası tescili yapılmış ve 

gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlarımız için gelir testine başvuru 

süresi 30/09/2015 tarihi mesai bitimi itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten 

sonra vatandaşlarımız 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ikametlerinin 

bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir 

testi başvurusunda bulunabilecek ve gelir testi sonuçlarına göre Genel 

Sağlık Sigortası tescil işlemleri gerçekleştirilmeye devam edecektir. 
 

Diğer taraftan 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 28/01/2002  tarihli ve 2002/3654 sayılı Karara Geçici 54 üncü madde 

eklenerek kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile Genel Sağlık 

Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Türk vatandaşları ile 

bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı 

kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve 

araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 

31 Aralık 2015 tarihine kadar yararlanma imkanı getirilmiştir. 
          

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
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