Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı’nın NTV Canlı Yayın
Konuşma Metni

Ntv Spikeri: Yaklaşık 6 buçuk milyon vatandaşın 8 buçuk milyar tutarındaki Genel Sağlık
Sigortası (GSS) prim borcu siliniyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet
Selim Bağlı sorularımızı cevaplayacak. Sayın Başkan ayrıntıları konuşacağız ama önce kısa bir
hatırlatma anlamında şunu sormak istiyorum. GSS hayatımıza ne kattı kapsamı ve içeriği ile ne
tür değişiklikler doğurdu? Daha sonra silinen borç nerden kaynaklandı onu konuşalım.
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sigortalılara
ulaşmamızda da bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. GSS malumunuz dünyada
kamu hizmetleri arasında özellikle 1950 sonrası sosyal refah devleti uygulamalarında en
önemli kamu hizmetlerinden biri kabul ediliyor. Bizim anayasamızda da devletin temel
fonksiyonlarından biri olarak tanımlanmış olmasına rağmen. Sayın Cumhurbaşkanımızın
başkanlık ettiği hükümetler dönemlerinde Sosyal Güvenlik Reformu peyderpey ortaya konuldu
ve en son 01.01.2012 tarihinde Türkiye GSS’ye geçti. GSS biliyorsunuz memur, işçi çalışıyorsa
zaten sigortalı. Emekliler zaten sigortalı. Bağ-Kurlular zaten kendi namına sigortalı. Bunların
bakmakla yükümlü oldukları sigortalı ama bunların dışında bir kesim var. Bunlarında sağlık
hizmetinden yararlanabilmeleri kamunun temel hizmetlerinden olan sağlık hizmetlerine
ulaşabilmeleri ve bu hizmetinden devlet tarafından finanse edilebilmesi için GSS önemli. GSS
sistemine geçtikten sonra 3’lü bir sistem getirilmişti malumunuz. Asgari ücretin 3’te 1’i ile ile
asgari ücretli arasında geliri olanlar 81 Lira ödüyordu. Asgari ücretin 3’te 1’i ile asgari ücretin
2 katı geliri olanlar bir meblağ ödüyordu. Asgari ücretin 2 kartından fazla olanlar ise 478 Lira
ödemek zorundaydı. Tabi dünyada GSS sürekli güncellenen bir sistem. Bizde uygulamaya
geçtikten sonra şunu diyorduk 3’lü prim sistemi dediğimiz sistem kısmen aldatmakta kısmen
de vatandaşlarımızın ilgisizliğinden dolayı tam anlamıyla yürümediği görüldükten sonra bu
dünyanın her yerinden elden geçirilen GSS sistemi bizde de elden geçirildi ve güncellendi.
Paydaşlarımızın sigortalılarımızın talepleri dinlenip değerlendirildikten sonra 6784 sayılı
kanunla Tekli Prim Sistemi’ne geçtik. Bu şu demektir. Her hangi bir sigortası olmayanda
memur, işçi vs. değil. Bunlar, o zamanki parayla söylüyorum; 53 Lira ödemek şartıyla Genel
Sağlık Sigortası kapsamına girerler. Bunların nam ve hesaplarına daha önce tahakkuk
ettirilirmiş borçları da 53 lira üzerinden sabitlendi. Dolayısıyla 6,4 milyon vatandaşımızın
yaklaşık 8,5 milyar TL civarındaki borcu zaten 6834 sayılı Kanunla silinmişti. Şimdi 5,9 milyar
civarında bir borçları görünüyor. Şimdi Kanun bize şunu diyordu; Genel Sağlık Sigortasından
yeni bir olarak görülen hakikaten de ciddi bir reform olan 6784 sayılı Kanun vatandaşlara diyor
ki; eğer ödeme kabiliyetin yok ise, ödeyecek durumda değilsen, en yakın sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfına git, gelir testini yap. Eğer asgari ücretin üçte biri oranında yani 676 lira
civarında bir gelirin altında bir gelir olduğunu ama ferdin geliri olduğunu ispat ederse, hiçbir
şey yapmana gerek yok, raporunu getir sosyal güvenlik kurumuna teslim et. Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin güvencesi altındasın. Herhangi bir prim ödemene gerek yok. Bugüne
kadar senin adına 01.01.2012 tarihinden bu yana tahakkuk eden bütün borçlar silinecek.
Bunun için mutlaka ama mutlaka 2 Nisan yani önümüzdeki Pazartesi gününe kadar bir Sosyal
Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına gitmen gerek.

Ntv Spikeri: Şimdi o ayrıntıyı soracaktım. Yani bu yapılandırma hakkında ayrıntıları, öncelikle
birinci koşul 2 Nisan’a kadar gelir testi yaptırın.
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı: 2 Nisan’a kadar eğer gelir testine girerse borcun
tamamını silme imkânına sahip olabilecek. 2 Nisan’a kadar gelir testine girmedi ya da “Gelir
tespitine girersem zaten bireysel olarak benim gelirim 676 liranın yani asgari ücretin üçte
birinden daha fazladır. Dolayısıyla gelir testine girmeme gerek.” diyorsa 30 Nisan’a kadar bize
müracaat ettiğinde bugüne kadar tahakkuk etmiş üçlü prim sistemine göre tahakkuk etmiş
prim borçlarının tamamını 53 lira üzerinden yapılandırıyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre
yaklaşık olarak 20 bin liralık bir borç varsa bu 4 bin liraya falan iniyor. Gecikme cezası ve
gecikme faizleri tamamen siliniyor. Sizin aracılığınızla özellikle gençlere seslenmek istiyorum.
Çünkü gençler bu konuda sık sık şikâyetlerini dile getiriyor. Biz ziyaretlerimizde görüyoruz,
“Devlet bizden habersiz bize borç çıkartıyor.” diyorlar. Şimdi genel sağlık sigortasının bütün
dünyada evrensel bir uygulaması vardır, bu da genel sağlık sigortasının zorunlu olmasıdır.
Genel sağlık sigortası devletin getirmiş olduğu bir düzenlemedir ve belli şartları olur. Devlet
burada gerekli düzenlemeleri yapmış, resen borçta çıkarmış ama sonra 6834 sayılı kanunla
devlet diyor ki yanlışlıkla borç çıkarmış olabilirim, bu kadar borcu ödeyemez durumda
olabilirsin, şimdi gel senin durumunu tekrardan elden geçirelim eğer ödeyemez durumdaysan,
zaten devlet sizin adınıza priminizi ödeyecek. Aileden herhangi birinin geliri 676 lira diyelim ki
ailede 5 kişi yaşıyor. Bunları geliri 2 bin lira bu geliri bireylere böldüğümüz zaman bunların geliri
676 liranın altına düşeceği için bunların bütün borçları direk silinecek ve herhangi bir prim
ödemeksizin sosyal güvenlik haklarından yararlanmaya devam edeceklerdi.
Ntv Spikeri: Nereler başvuracaklar vatandaşlar bu haklardan yararlanmak için?
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı: Kendilerine en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakfına müracaat edecekler, 30 Nisan’a kadar ise kendilerine en yakın sosyal güvenlik
merkezine müracaat edebilirler. E- devletten borcunu öğrenebilirler, telefonla bize
ulaşabilirler. İnternetten de hizmet verebiliyoruz ama bütün vatandaşlarımızdan bunu rica
ediyoruz, kanun çok ciddi imkânlar getiriyor. Bu konuyu medya aracılığıyla herkese ulaştırıp
vatandaşlarımızın bu düzenlemeden ve düzenlemelerin getirmiş olduğu imkânlardan
yararlanmasını diliyoruz. Şöyle bir sıkıntı var bu borç 30 Nisan’a kadar bu borçlar ödenip, silinip
ya da yapılandırılamazsa Genel Sağlık Sigortası’nın doğasından kaynaklanan bir özellikten
dolayı kişinin sağlık hizmetinden yararlanmama durumu ortaya çıkabilir. Vatandaşlarımızdan
ricamız 2 Nisan’a kadar gelir testlerini yapmaları ve ya 30 Nisan’a kadar kurumumuza uğrayıp
gerekli bilgileri almalarıdır.

