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İlgi:     Kastamonu Valiliğinin 10.04.2009 tarih ve B.05.4.VLK.4.37.00.00/ 504.01/2838 sayılı yazısı. 

 

Kastamonu Valiliğince Bakanlığımıza gönderilen ilgi yazıdan, 2022 sayılı Kanuna göre aylık 

alanların 3816 sayılı Kanuna göre yeşil kart alabilmeleri için il ve ilçe idare kurulunca yapılan gelir 

hesabı değerlendirilmesi sırasında,  2022 sayılı yasaya göre aldığı maaşın gelir hesabına dahil edilip 

edilemeyeceği hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır. 

 

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede; 

 

a) 2022 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan kişilere, Sağlık Bakanlığının 30/10/2008 tarih 

ve 2008/67 sayılı genelgesine göre, tahkikat yapılmaksızın tedavileri için yeşil kart verilmeye devam 

edilecektir. 

 

b) 2022 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan kişiler, diğer hane halkı ile birlikte hane halkı 

reisi olarak veya hane halkı reisi olmaksızın hanede bulunan diğer fert sıfatıyla yeşil kart başvuru 

formunda bulunmaları halinde aldıkları aylıklar, Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 

Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 

9’uncu maddesindeki; “kurullar; Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve 

incelemeler üzerine, aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, 

tarım gelirleri, menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devlet'den, özel 

teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi 

gelirlerinin ve bu türlerden ayni gelirlerinin yıllık net toplamının 1/12'inin hane  halkı sayısına 

bölünmesi suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirler…” hükmü gereğince, 

diğer aile fertlerine yeşil kart verilip verilmemesi bakımından gelir hesabına dahil edilecektir. 

 

c) 2022 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan kişilerin diğer hane halkı ile birlikte hane halkı 

reisi olarak veya hane halkı reisi olmaksızın hanede bulunan diğer fert sıfatıyla yeşil karta müracaat 

etmeleri üzerine yapılan tahkikatta 2022 sayılı yasaya göre aylıktan faydalanma şartlarını kaybettikleri 

sonucuna varılır ise 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü 

ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 19’uncu maddeleri 

gereği işlem yapılarak aylıkları kesilebilecektir. Bu durumda bu kişiler tahkikat yapılmaksızın 

doğrudan yeşil kart alma hakkını kaybedeceklerdir.  

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.  
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