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GENEL GEREKÇE

Sigortalı kadının analık ödeneği alabilmesinin üç temel koşulundan biri doğumdan
önceki son bir yıl içinde en az doksan gün priminin ödenmiş olmasıdır. 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18'inci maddesinin (c)
fıkrasına göre sigortalı kadımn analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan
gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması" koşuluyla geçici iş göremezlik ödeneğinden
(analık ödeneği) yararlanma hakkı verilmektedir.

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde de görülmeye başlayan COVlD-19
pandemisinin yaratacağı istihdam kaybını önleme amacıyla 2020 yılı Nisan ayında kısa çalışma
ödeneği uygulaması hayata geçirilmiştir. Ancak bu süreçte kısa çalışma ve ücretsiz izin
uygulamaları nedeniyle çok sayıda sigortalı çalışan kadın fiilen çalışmasına rağmen sigorta
primleri ya hiç yatırılmamış ya da eksik yatınimıştır. Pandemi nedeniyle kısa çalışma ve
ücretsiz izin uygulanan işyerlerinde sigorta primleri aylarca veya birkaç gün yatınimayan ve bu
süreçte hamile olan kadın işçiler doğum yaptıklarında doksan günden az prim gün sayısı olması
gerekçesiyle analık ödeneğinden yararlandmlmamaktadır. Yaşanan bu mağduriyetin
giderilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

Başkanlığa sunulan bu Kanun teklifi ile, COVID-19 pandemisi dönemiyle birlikte
devreye alman kısa çalışma ödeneği veya uzaktan çalışma uygulamaları nedeniyle sigortalı
kadımn doğumdan önceki son bir yıl içinde doksan günden az sigorta primi olsa dahi analık
ödeneğinden yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununa Geçici Madde eklenerek COVID-19 pandemisi döneminde sigorta primleri hiç
yatınimayan veya eksik yatınlan kadın sigortalılann doğumdan önceki son bir yıl içinde toplam
doksan gün sigorta priminin ödenmiş sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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SOSYAL sigortalar VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 87- 18 inci maddenin birinci fıkrasımn (c) bendi kapsamında
sigortalı kadınlann analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği için aranan
doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması
koşulu 31/12/2021 tarihine kadar doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli
sigorta priminin bildirilmiş olması veya kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden
yararlandmlmış olması şeklinde uygulanır. Söz konusu koşul uygulanırken kısa çalışma
ödeneği gün sayısı, nakdi ücret gün sayısı ile doğumdan önceki son bir yılda ödenen kısa vadeli
sigorta prim gün sayısı birleştirilir ve doksan gün prim ödeme koşulunun sağlanmasmda bu
sürelerin toplamı dikkate alımr. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki analık istirahatine
aynimış olup doksan gün kısa vadeli pirimi bildirilmiş olma koşulunu yerine getiremediği için
geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyen kadın sigortalılara, başvuruları halinde bu maddede
belirtilen koşulun sağlanması şartıyla analık istirahati süreleri için geçici iş göremezlik ödeneği
verilir."

MADDE 2- Bu Kanun 26/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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