Başkan Bağlı, NTV Canlı Yayınına Katıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen’in
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
SGK Başkanı Bağlı, 7143 sayılı Yapılandırma Kanununa başvurup ödemelerini yapamayan ve
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar için son ödeme tarihinin 28 Şubat olduğunu söyledi.
Başkan Bağlı, Kanunun 18 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Kanunun yapılandırma
anlamında hem vergi hem de sigorta alacakları anlamında en avantajlı kanunlardan birisi olduğunu
ifade etti.
Yapılandırmanın daha önceki son ödeme tarihinin 31 Ağustos 2018 olduğuna dikkat çeken Başkan
Bağlı, “Vatandaşların bu imkândan tekrar yararlanması için, yapılandırma tarihi 28 Şubat 2019’a
kadar uzatıldı. Kanundan yararlanmak için zamanında SGK’ya müracaat edip, nakit bulamadığı
için ödemeyi yapamayan vatandaşlara TBMM’den çıkan kanunla yeni bir fırsat tanınmış oldu”
açıklamasında bulundu.
Başkan Bağlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla
SGK olarak yapılandırma ödemeleri için gerekli yazılım altyapısını, Kanun yürürlüğe girdikten 15
gün sonra tamamladıklarını dile getirdi.
Ödemeler için bankalarla gerekli anlaşmaları yaptıklarını ifade eden Bağlı, “Vatandaşlarımız 28
Şubat mesai bitimine kadar herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne
gitmeye ihtiyaç duymadan anlaşmalı bankalara gidip, TC kimlik numaralarıyla ne kadar ödeme
yapmaları gerektiğini öğrenebilecek. Hemen orada da ödemeyi yapabileceklerdir” dedi.
Ahmet Ergen’in “28 Şubat’tan sonra yapılandırma için yeni bir süre uzatımı olacak mı?” sorusuna
ilişkin verdiği cevapta Bağlı, “Bu tarih bizim Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği
bir tarih değil. Kanun koyucu 31 Ağustos olan tarihi, 28 Şubat 2019 olarak belirledi. Sosyal Güvenlik
Kurumu olarak sigortalılarımız, işverenlerimiz ve esnafımız mağdur olmasın diye gerekli tedbirleri
aldık” şeklinde konuştu.
“Şu Ana Kadar 7,5 Milyarlık Bir Tahsilat Yaptık”
Başkan Bağlı konuşmasının devamında şöyle konuştu:
“BAĞ-KUR’a ihya için bize 301 bin kişi müracaat etti. 301 bin kişi bir şekilde daha önce
dondurdukları, durdukları hizmetlerini ihya etmek için bize müracaat ettiler. Toplam bizim burada
tahsil edeceğimiz para 7,5 milyar TL idi. Kasamıza giren para 3,8 milyar TL’dir. 3,8 milyarlık bir
tahsilat yaptığımıza göre daha bizim 3,7 milyarlık bir tahsilat yapmamız gerekiyor. 4A anlamında
yaptığımız tahsilata baktığımızda şu ana kadar 7,5 milyarlık bir tahsilat yaptık. 7143 sayılı Kanunun
bize böyle bir getirisi oldu. Hem işverenlerimiz rahatladı, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu ciddi bir
fon temin etmiş oldu.”
“Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’deki En Önemli Kamu Hizmetlerinden Birisidir”
Türkiye’deki en önemli kamu hizmetlerinden birisinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) olduğunu
vurgulayan Bağlı, “2018 Nisan ayından önce tahakkuk etmiş GSS borcu olan vatandaşlarımız da
28 Şubat’a kadar ödediğinde aynı şekilde borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezası silinerek
anapara üzerinden ödenmiş olacak” dedi.
“Ayda 77 TL Ödeyerek Dünyanın En Kapsamlı Sağlık Hizmetini Alıyorsunuz”

Gelir testi sonucunda aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların herhangi bir ücret
ödemeden Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabildiğini belirten Bağlı, “Aylık geliri
asgari ücretin üçte birinden fazla çıkanlar ya da herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin
yapabileceği şey çok basit. Aylık 76, 75 TL, yani aylık yaklaşık 77 TL ödeyerek kendisi ve bakmakla
yükümlü olduğu eşi, çocuklarının tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağlamış olduğu Genel
Sağlık Sigortası kapsamına alır. Ülkemizde verilen bu hizmet, katkı olarak dünyadaki en düşük
maliyetli ve kapsamlı GSS hizmetidir” diye konuştu.

