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KONU: 6552 SAYILI TORBA KANUN UYARINCA YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK
VATANDAŞLARI İÇİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER.
İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014
tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi için torba yasayla
aşağıdaki hükümler getirilmiştir.
1-) MADDE 28 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından
Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak
suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk
vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri
arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev
kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim
ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri
bakımından değerlendirilir.”
Yukarıdaki hükme göre,
Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin
yurt dışında Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreleri, yurt dışında ev kadını olarak
geçen süreleri sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması halinde
borçlanabilecekler.
2-) MADDE 29 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit
ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin
özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa
çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.”
Yukarıdaki hükme göre,
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit
ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul
edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini
borçlananların, akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye’de ilk işe
giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
Borçlanma kapsamında çalışanı olan işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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