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2-17.04.2008 tarihli 5754 sayılı Kanunun 79'uncu maddesiyle değişik 3201
sayılı Kanunun 3'üncü maddesi, “Bu Kanunun 1' inci maddesinde
belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş
yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri sigortalının
Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa, Sosyal
Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal
güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen
haklardan yararlanırlar…” hükmünü içerirken; yine aynı Kanunla 3201 sayılı
Kanunun 5'inci maddesine 4'üncü fıkra hükmü olarak eklenen ek fıkra ile
de; “Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hangi sigortalılık haline göre
geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılıkları varsa
borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları
yoksa aynı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.” hükmü
getirilmiştir.
5754 sayılı Kanun ile, 3201 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler ve getirilen
ek düzenlemelere birlikte bakıldığında; başvurulacak kuruluşların
belirlenmesinde, eski 3'üncü maddede öngörülen değişik hallerden tümüyle
vazgeçilmiş ve sadece, Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep
tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa aynı Kanunun
4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık
süresi olarak değerlendirileceği öngörülmüştür. Anılan düzenlemeyle,
Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayan
kişilerin, 3201 sayılı Kanuna dayalı borçlanma sürelerinin 5510 sayılı
Kanunun 4/1-b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi
gerekecektir. Yani kişinin yurtiçinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna
tabi sigortalılığı var ise talep tarihi itibariyle en son sigortalılık haline göre
3201
sayılı
Kanun
kapsamında
borçlanma
yapacaktır.
2829 sayılı Kanunun 8. maddesi, "Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı
üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi
fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet
sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre
aylık bağlanır ve ödenir." şeklinde düzenlenmiştir.

