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KONU: TORBA YASADAKİ DOĞUM BORÇLANMASI (EVLAT EDİNENLER İLE KISA
VADE SİGORTA KOLLARINA PRİM ÖDEYENLER DAHİL)
Torba yasayla getirilen doğum borçlanması ile ilgili değişiklikler için Kurum tarafından
2014-32 sayılı genelge de yayınlandı. Genelgeye göre;
1-) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) (Ücretle
Çalışanlar), (B) (Bağımsız Çalışanlar) Ve (C) (Kamuda Çalışanlar) Bendine Tabi
Sigortalıların Doğumdan Sonra Geçen Süreleri.
6552 sayılı Kanunla değiştirilen 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;
11/9/2014 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum
için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun
vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması
şartıyla borçlandırılabilecekler.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamında doğum
borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının borçlanma işleminin yapılabilmesi için
doğumdan önce;
- (a) bendi kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi
prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
- (b) bendi kapsamında prim ödemesine bakılmaksızın tescil edilmiş/tahakkuk etmiş
olması,
- (c) bendi kapsamında tescil edilmiş olması, gerekmektedir.
2-) Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan
kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğum borçlanması yapması halinde
sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru gidilerek
tespit edilecektir.
3-) Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk)
eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi halinde evlat edinilen çocuklar
için de doğum borçlanması yapılabilecektir. “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk
evlat edinildi ise:” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat
edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat
edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat Edinme
Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi”nin (EK-33) bir örneği istenecek, çocuğun evlat
edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri
sonuçlandırılacaktır.
Bu sigortalılar için doğum borçlanmasının başlangıç tarihi, sözleşme onay tarihinden
itibaren başlayacak olup, doğum borçlanmasının başlangıcı sözleşme tarihinden önce
olamayacaktır. Evlat edinilen çocuk için yapılacak borçlanmalarda çocuğun doğum tarihi
esas alınarak iki yıllık süreyi aşmamak koşuluyla evlat edinilen tarihten sonraki süreler
borçlandırılacaktır.
Doğum borçlanması yapacaklara önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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