Yeni Yasaya Göre
Birinci derece sakatlarýn 16
yýldan beri sigortalý olmalarý ve
4320 gün prim ödemeleri, ikinci
derece sakatlarýn ise 18 yýldan
beri sigortalý olmalarý, 4680 gün
prim ödemiþ olmalarý
öngörülmüþtür. Sakatlýk oraný
%50 ile %59 arasýnda olanlar
birinci derece, %40 ile %49
arasýnda olanlar ikinci derece
sakat sayýlmýþlardýr.
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BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI

Anayasa Mahkemesinin 31.12.2006 günü gerekçeli kararýnýn
açýklamasýnýn ardýndan hükümet 2007 Bütçe Kanununa koyduðu
bir hüküm ile 5510 sayýlý Kanunun uygulamasýný 01.07.2007
tarihine kadar erteledi. Bu erteleme daha sonra 01.01.2008
tarihine ötelendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 5510
sayýlý yasa olarak 31.05.2006 tarihinde kabul edilmiþ 16.06.2006
tarih ve 26200 sayýlý resmi gazetede yayýmlanmýþtýr.

SAÐLIÐIMIZDAN VE GELECEÐÝMÝZDEN
VAZGEÇMEYECEÐÝZ!

AKP hükümeti topluma reform diye sunduðu Sosyal Sigortalar
Genel Saðlýk Sigortasý yasasý, Anayasa Mahkemesinin iptal
ettiði maddelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmayarak, IMFnin
ve sermayenin dayatmalarýyla yeniden yaþama geçirmeye
hazýrlanýyor. Sosyal Sigortalar Genel Saðlýk Sigortasý bu haliyle
yasallaþtýðýnda prim ödemeleri artacak, ücretler düþecek,
kazanýlmýþ haklarý ortadan kaldýracak, saðlýk hak olmaktan
çýkacak, mezarda emekliliði dayatacak, toplumun bir bütününe
yönelik saldýrý yasasýdýr.

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL
SAÐLIK SÝGORTASI YASASI
REFORM DEÐÝL KAZANILMIÞ
HAKLARA SALDIRIDIR.
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Kanunla, gelir aylýk alan yurt
içinde veya dýþýnda çalýþan eþe
%50 oranýnda aylýk baðlanmasý
kabul edilmiþtir.

Kanunla yetim kýz çocuklarýna
ödenmekte olan evlenme
yardýmý tutarý 12 aylýk tutara
indirilmiþtir.
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Mevcut Durum
Sosyal Sigortalar
Kanununda sakat iþçilerin
yaþlýlýk aylýklarýný hak
etmeleri, üç sakatlýk
derecesinde düzenlenmiþ.
Birinci derece sakatlarýn 15
yýl sigortalýlýk süresini
tamamlayýp, 3600 gün prim
ödemeleri, ikinci derece
sakatlarýn 18 yýl sigortalýlýk
süresini tamamlayýp, 4000
gün prim ödemeleri, üçüncü
derece sakatlarýn ise 20 yýllýk
sigortalýlýk sürelerini
tamamlayýp, 4400 gün prim
ödemeleri öngörülmüþtür.
Sosyal Sigortalar
Kanununda hak sahibi
durumunda çocuðu
olmayan dul eþe kendisi gelir
aylýk alsýn veya almasýn,
çalýþsýn veya çalýþmasýn ölen
eþin aylýðýnýn %75 oranýnda
aylýk baðlanýyor.
Sosyal
Sigortalar
Kanununda yetim aylýðý
almakta iken evlenen kýz
çocuðuna 24 aylýk tutarýnda
evlenme yardýmý ödeniyor.
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YIKIM YASASINA HAYIR !
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SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK
SÝGORTASI YASASI HERKESÝ KAPSA(MA)YACAK
5510 sayýlý Yasanýn 4. maddesinde sigortalý sayýlanlarý,
6. maddesinde sigortalý sayýlmayanlarý tarif etmiþtir.
Sigortalý sayýlmayanlar:
 Ev hizmetlerinde süresiz olarak çalýþanlar,
 Günlük yevmiyeli iþlerde çalýþanlar,
 Tarým iþlerinde ve orman iþlerinde hizmet akdiyle süreksiz
iþlerde çalýþanlar,
 Tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar
kapsam dýþýnda býrakýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu kesimlerin herhangi
bir sosyal güvencesi yoktur.
 Ýþsizler de dahil toplumun yarýsý kapsam dýþý býrakýlmýþtýr.

DÝKKAT!

Genel Saðlýk Sigortasý ile baþta ayakta tedavi
olmak üzere tüm hizmetlerden iþçi, memur, esnaf
farký gözetmeksizin, ortoz, protez, iyileþtirme araç ve gereçleriyle
ayakta tedavide saðlanan ilaçlar için çeþitli kriterlere göre %10
ila %20 arasýnda deðiþen oranlarda katýlým payý alýnacaktýr.
Örneðin, 1.000 YTL lik bir protez cihazý için 100 ile 200 YTL
arasýnda ücret alýnacak, ödenecek katký miktarý asgari ücretin
%75i kadar olabilecek.

Görüldüðü üzere hem Sosyal Sigortalar hem Genel Saðlýk
Sigortasý tüm toplumu kapsamamaktadýr.

ÝÞTE AKP HÜKÜMETÝNÝN
REFORM YALANLARI:
Kadýn ve erkeklerde kademeli
olarak 65e çýkarýlýyor.

Yeni Yasaya Göre

Emeklilik yaþý kadýnlarda
58, erkeklerde 60

Yeni durumda emeklilik
aylýklarý aþamalý olarak %2
düþürülecek.

Mevcut Durum

Emeklilik maaþý düþüyor, þu
an mevcut durumda brüt
kazancýn %75inden maaþ
baðlanýyor.

Sigortalýnýn saðlýk
hizmetlerinden yararlanýlmasý
için iþverenin prim borcunun
olmamasý gerekiyor.

Yeni Yasaya Göre

Kiþinin sigortalý çalýþtýðý
dönemde iþverenin prim
borcuna bakýlmaksýzýn saðlýk
hizmetlerinden faydalanýyor.

Ýþ kazasý, meslek hastalýðý ve
analýk hallerinde verilen
emzirme ödeneði bir defaya
mahsus olmak üzere bir ay
süresince doðum tarihinde
geçerli olan asgari ücretin 1/3ü
tutarýnda emzirme ödeneði
verilir.

Mevcut Durum

Ýþ kazasý, meslek hastalýðý
ve analýk hallerinde saðlanan
haklar, sigortalýya doðumdan
6 ay süresince her ay doðum
tarihinden geçerli olan asgari
ücretin 1/3 tutarýnda
emzirme ödeneði verilir.

Yeni yasada tamamen
kaldýrýlýyor.

Eski düzenlemede erkek çocuklar için
evlenme mevcut iken, 5434 sayýlý
Yasada ona ödenmekte iken, yeni
düzenlemede yalnýzca eþ ve kýz
çocuklarýna ödenir. Ayrýca yeni
düzenleme ile cenaze ödeneði asgari
ücretin 3 katýndan 2 katýna indirilmiþtir.

Yorum;

Ýþ kazasý ceza meslek hastalýðý
sonucu ceza sürekli iþ
göremezlik geliri, malullük
vazife malullüðü veya yaþlýlýk
aylýðý almakta iken veya kendisi
için en az 360 gün malullük,
yaþlýlýk ve ölüm sigortasý primi
bildirmiþ olup da ölen
sigortalýnýn hak sahiplerine,
asgari ücretin bir katý tutarýnda
cenaze ödeneði ödenir.

En az 5 yýldan beri sigortalý Bu kanun yürürlüðe girdikten
olup, toplam olarak 900 gün sonra en az 1800 günlük
olana ölüm aylýðý baðlanýyor. sigortalý olmasý gerekiyor.

Ýþ kazasý veya meslek
hastalýðý sonucu veya sürekli
iþ göremezlik geliri, malullük
veya yaþlýlýk aylýðý almakta
iken veya kendisi için en az
360 gün malullük, yaþlýlýk ve
ölüm sigortasý primi
bildirilmiþ olup da ölen
sigortalýnýn hak sahiplerine
asgari ücretin üç katý
tutarýnda cenaze ödeneði
ödeniyor.

Sigortalýnýn evlenmemiþ ve
dul kýz çocuklarý, sigortalýnýn
tüm haklarýndan yararlanýyor.

