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Sosyal Hizmetler Kanunu İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.  

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
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    GEREKÇE  

Engelli yurttaşlarımızın toplum içerisinde sağlıklı bir halde yaşamını sürdürmesini 

sağlamak; engellilerin bakım hizmeti aldığı yerlerden dışarıya çıkmalarını ve yaşadıkları 

toplum bünyesinde bakım, destek ve yardım hizmetinin eksiksiz sağlanmasını 

gerektirmektedir.  Engelli yurttaşlarımızın sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal hayata 

katılımlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması da devletin asli görevlerindendir. 

Bunun için de engelli bireylere bakan kişilerin de güvenceye alınması hayati önem arz 

etmektedir. Engelli vatandaşlarımıza bakan kişilerin sigortasının devlet kaynağından 

karşılanması bu yolda bir adım olacaktır.  

Bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan engelli bireylerin, günlük hayatın akışı içerisinde 

yapılması gereken hal, hareket ve davranışların yerine getirilmesi sırasında başkalarının 

yardım ve desteğine ihtiyaç duyabileceği açıktır. Engellilere yönelik hizmetler 

değerlendirildiğinde sosyal hizmet, günümüzün karmaşık ve sürekli değişen toplumunda 

vazgeçilemez bir unsur durumuna gelmektedir. Bu nedenle aile bireyi olsun ya da olmasın, 

engelli bireye evde ve dışarıda bakım hizmeti veren kişi aynı zamanda sosyal bir görevi de 

yerine getirmektedir.  

Bakım işlevi “yük” gibi olumsuz algılama ve yargılamalardan çıkartılmalıdır.  Olumlu 

sonuçlara dayanan, bireysel başarı, olgunlaşma, sosyal hayata entegrasyon, kişisel gelişim 

duygularının da oluşmasına vesile olan neticeler hedeflenmeli, bunun için de hem engelli 

bireyin hayatı hem de ona hayatı kolaylaştıranların hayatının kalitesi ve güvencesi 

arttırılmalıdır.  

Özellikle aileler engelli bireylerinin sağlıklı yaşam sürmelerinde çok kritik bir rol 

oynamaktadırlar. Bazı aileler hiçbir sosyal destek sisteminden faydalanmadan engelli 

bireylerinin bakımını üstlenirken, bazı aileler ise maddi ve manevi olarak profesyonel destek 

imkanlarına sahipler.   

Anayasanın “sosyal devlet” ilkesi çerçevesinde; engelli vatandaşlara bakan aile 

üyesinin sigorta priminin devlet bütçesinden karşılanması hem ailenin sosyo-ekonomik 

durumunun korunmasında, hem de birçok yönden dezavantajlı durumda bulunan engelli 

bireylerin bakım, eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin önünü açacaktır. 

Bu kanun teklifi, hem engelli bireyin hem de ona bakan kişinin hayat kalitelerini 

arttırmayı hedeflemektedir.  

 

 

 

 



MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 - Evde bakım hizmeti veren kişilerin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 

sayılmaları amaçlanmıştır.  

MADDE 2- Evde bakım hizmeti veren kişilerin, 5510 sayılı Kanun ilişkilendirilerek kısa ve 

uzun vadeli sigorta kolları için ödeyecekleri sigorta primlerinin Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı bütçesinden ödenmesi amaçlanmıştır.  

MADDE 3 – Engelli bireylere bakan kişilerin sigortasının kamu kaynaklarından karşılanması 

amaçlanmıştır.   

MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 5- Yürütme maddesidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA  

KANUN TEKLİFİ 

              

MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Evde bakım hizmeti veren gerçek kişiler 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar.” 

MADDE 2- 2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

“Evde bakım hizmeti veren gerçek kişiler 5510 sayılı Kanun ilişkilendirilerek kısa ve uzun 

vadeli sigorta kolları için ödeyecekleri sigorta primleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı bütçesinden ödenir.” 

MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“h) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi 

kapsamında engellilere evde bakım hizmeti veren gerçek kişiler,” 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


