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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sosyal Güvenlik Kurumunun amacını ve görevlerini belirleyebilecek,
Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapacak personele ilişkin özellikleri sıralaya-
bilecek,
Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısını açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, KURUMUN AMACI, GÖREVLERİ, 
ORGANLARI VE SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ilgili, 09.07.2018 tarihli, 703 sayılı 
Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
88. maddesine göre, “16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun; 
a) Adı “Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde 
değiştirilmiştir. b) 35. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “ve diğer kanunlarla” ibaresi “ve di-
ğer mevzuatla” şeklinde değiştirilmiştir. c)  36. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “bu Kanun 
kapsamındaki” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. d) 1 ila 5. maddeleri, 6. maddesinin 
1. ila 4. fıkraları, 7 ila 27. maddeleri, 28.  maddesinin 1. fıkrası, 29 ila 34. maddeleri, 38 ila 
43. maddeleri, ek 4. maddesi, geçici 1., geçici 2., geçici 4. ila geçici 10. maddeleri ve ekinde 
ver alan (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.” 703 sayılı KHK ile toplam 62 madde, ek 
madde ve geçici maddeden oluşan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun İdari Yapısını düzen-
leyen 5502 sayılı Kanunun 51 maddesi yürürlükten kaldırılmış ve henüz yerlerine yeni bir 
düzenleme yapılmamıştır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş ve işlemleri 15.07.2018 
tarihli 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CB4) ile düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu
Ülkemizdeki sosyal güvenlik hizmetlerinin gelişimi incelendiğinde sosyal güvenlik sistemi-
nin sosyal risklere göre değil, çalışanların statülerine göre oluşturulduğu görülmektedir.

16.07.1945 tarihinde kabul edilen İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu ile işçilerin sos-
yal güvenliğini sağlamak amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), devlet memurlarının 
sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla 08.06.1949 tarihinde kabul edilen 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu ile T.C. Emekli Sandığı ve en son olarak da bağımsız çalışanların 
sosyal güvenliğini sağlamak üzere 02.09.1971 tarihinde kabul edilen Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Bağ-Kur kurulmuş-
tur. Bu üç sosyal sigorta kuruluşunda hem ilgililerin sosyal güvenlik sistemine katkıları 
açısından hem de kendilerine sistemden sağlanan yardım ve hizmetler açısından norm ve 
standart farklılıkları bulunmaktadır.

Söz konusu norm ve standart farklılığının giderilmesi ve sürdürülebilir bir sosyal güven-
lik sistemi oluşturulması amacıyla sosyal güvenlik reformu yapılması gerekli görülmüş ve bu 
doğrultuda Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan-
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lığı, 20.05.2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun’la 
kurulmuştur. Bu reformla sigorta hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak sürdü-
rülebilir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası sisteminin kurulması öngörülmüştür. 

5502 sayılı Kanun’la, Sosyal Sigortalar Kurumunun, T.C.Emekli Sandığının ve Bağ-
Kurun merkez ve taşra teşkilatlarının kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve iş-
çileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan 
personelin mevcut statüleri ile her türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu Kurumlar adına 
kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, ala-
cakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt-
ları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanun’un yürürlük 
tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiştir.

Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk 5502 sayılı Kanunda ve 
4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk 
hükümlerine tabi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili kuruluşudur. 
Merkezi Ankara’dadır (CB4, m.403).

Sosyal Güvenlik Kurumunun Amacı
Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüer-
yal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Görevleri
Kurumun görevleri şunlardır:

•	 Ulusal	kalkınma	strateji	ve	politikaları	 ile	yıllık	uygulama	programlarını	dikkate	
alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak.

•	 Hizmet	sunduğu	gerçek	ve	tüzel	kişileri	hak	ve	yükümlülükleri	konusunda	bilgi-
lendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
kolaylaştırmak.

•	 Sosyal	güvenliğe	ilişkin	konularda	uluslararası	gelişmeleri	izlemek,	Avrupa	Birliği	
ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal 
güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürür-
lüğe konmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak. 

•	 Sosyal	güvenlik	alanında,	eğitim,	araştırma	ve	danışmanlık	faaliyetleri	yapmak	ve	
yaptırmak, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

•	 Bu	Kanun	ve	diğer	kanunlar	ile	Kuruma	verilen	görevleri	yapmak.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Organları
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda Kurumun organları; Genel Kurul, Yöne-
tim Kurulu ve Başkanlık olarak belirtilmiştir. Ayrıca Başkanlığa bağlı olarak Ana Hizmet 
Birimleri, Danışma Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimleri de bulunmaktadır. Kurumun 
örgüt yapısı şematik olarak görüldükten sonra organlar ve görevleri üzerinde durulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun temel organları hangileridir?

Kurum: Sosyal sigortacılık 
ilkelerine dayalı. etkin, adil, 
kolay erişilebilir, aktüeryal 
ve mali açıdan sürdürülebilir, 
çağdaş standartlarda sosyal 
güvenlik sistemini yürütmeyi 
amaçlamaktadır.

1

5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanunu 20.05.2006 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.
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Genel Kurul
Genel Kurul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya görevlendireceği bir yet-
kilinin başkanlığında aşağıda sıralanan temsilcilerden oluşur:

•	 Sayıştay	Başkanlığı,	Millî	Savunma	Bakanlığı,	İçişleri	Bakanlığı,	Hazine	ve	Maliye	
Bakanlığı,	Sağlık	Bakanlığı,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı,	Ticaret	Bakanlığı,	Hazi-
ne Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı ile öğretim üyeleri arasında Yükseköğretim kurulu tarafın-
dan görevlendirilecek birer temsilciden (m.5/a),

•	 İş	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	alanında	Bakan	tarafından	belirlenecek	iki	öğretim	
üyesi (m.5/b),

•	 Başkan,	genel	müdürler,	Strateji	Geliştirme	Başkanı,	Rehberlik	ve	Teftiş	Başkanı	ile	
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı (m.5/c),

Şekil 1.1

Sosyal Güvenlik 
Kurumunun Teşkilat 
Yapısı

Kaynak: 4 No’lu 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinden 
hazırlanmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL KURUL SOS. GÜV.  KURUMU BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU

Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı

Sos. Güv. İl Müdürlükleri Sos. Güv. Merkezleri

Emeklilik Hizmetleri Gen. Müd.

Sigorta Primleri Gen. Müd.

Genel Sağlık Sig. Gen. Müd.

Hizmet Sunumu Gen. Müd.

Rehberlik ve Teftiş Bşk.

Aktüerya ve Fon Yön. Daire Bşk.

Strateji Geliştirme Bşk.

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İliş. Müş.

Ana Hizmet Birimleri

Personel Daire Bşk.

Destek Hizmet Daire Bşk.

İnşaat ve Emlak Daire Bşk.

Eğitim, Araş. ve Geliş. Mer. Bşk

İç Denetim Birimi
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•	 En	fazla	üyeye	sahip	ilk	üç	işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye iş-
veren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayılarıyla orantılı olarak 
belirlenen 9 temsilci (m.5/ç),

•	 En	fazla	üyeye	sahip	ilk	üç	işçi	sendikası	konfederasyonları	tarafından	üye	sayıla-
rıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci (m.5/d),

•	 En	fazla	üyeye	sahip	ilk	üç	kamu	görevlileri	sendikası	konfederasyonları	tarafından	
üye sayılarıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci (m.5/e),

•	 Tarımda	 kendi	 nam	 ve	 hesabına	 çalışanların	 üye	 olduğu	 kanunla	 kurulu	 kamu	
kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç 
kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dı-
şında kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kuru-
mu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş 
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden (m.5/f),

•	 Kurumdan	aylık	veya	gelir	almakta	olanların	üye	olduğu	en	fazla	üyeye	sahip	ilk	üç	
kuruluş tarafından üye sayılarıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci (m.5/g) ve

•	 5502	 sayılı	Kanun’un	5.	maddesinin	 (ç),	 (d),	 (e)	ve	 (f)	bentleri	dışında	kalan	ve	
kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek 
birer temsilci (m.5/h).

Genel Kurulun görevleri şunlardır:
•	 Sosyal	güvenlik	politikaları	ve	bunların	uygulamaları	hakkında	görüş	ve	önerilerde	

bulunmak.
•	 Kurumun	bütçe	ve	bilançolarını,	 faaliyet	 raporlarını,	performans	programlarını,	

orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son 
aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak.

•	 Kurumun	performans	programlarında	yer	alan	hedefleri	ile	sonuçlarını	değerlen-
direrek	bir	sonraki	dönemin	performans	hedeflerine	ilişkin	görüş	oluşturmak.

•	 Yönetim	Kurulunun	seçimle	gelen	asıl	ve	yedek	üyelerini	beşinci	fıkrada	belirtilen	
usule göre seçmek.

Genel Kurulun toplantı esasları: Genel Kurul, üç yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi 
ve gündem en geç iki ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı yeter-
sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay 
sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye 
tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel	Kurul	kararları	en	geç	iki	hafta	içinde	Genel	Kurula	katılan	üyelere	gönderilir	ve	
kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır. 

Genel Kurulda 5. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendinde sayılan temsilciler, Yönetim 
Kurulu işveren temsilcisini; (d) bendinde sayılan temsilciler, Yönetim Kurulu işçi tem-
silcisini; (e) bendinde sayılan temsilciler, Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini; 
(f) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu tarım ve tarım dışında kendi nam ve 
hesabına çalışanlar temsilcisini; (g) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve 
aylık alanlar temsilcisini birer asıl ve birer yedek üye olarak seçerler. Seçim; gizli oy, açık 
tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Seçimler Bakanlık tarafından 
hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Genel Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Genel Kuru-
lun çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konacak ödenekten karşılanır.

Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer 
hususlara ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönet-
melikle düzenlenir.

Görüldüğü gibi Genel Kurulun Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerini seçmek 
dışındaki görevi, sosyal güvenlik politika ve uygulamaları ile görüş oluşturmaktır.

Genel Kurul, üç yılda bir toplanır.
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Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu 
taşır. Yönetim Kurulu aşağıda sıralanan temsilcilerden oluşur (CB4, m.408):

•	 Başkan,
•	 Başkanın	teklifi	üzerine	müşterek	kararname	ile	atanan	iki	başkan	yardımcısı,
•	 Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığını	temsilen	Cumhurbaşkanınca	atanan	

bir üye,
•	 Hazine	ve	Maliye	Bakanlığını	temsilen	Cumhurbaşkanınca	atanan	iki	üye,
•	 İşverenleri	temsilen	seçilecek	bir	üye,
•	 İşçileri	temsilen	seçilecek	bir	üye,
•	 Kamu	görevlilerini	temsilen	seçilecek	bir	üye,
•	 Tarımda	kendi	nam	ve	hesabına	çalışanları	temsilen	seçilecek	bir	üye,
•	 Kurumdan	gelir	veya	aylık	alanları	temsilen	seçilecek	bir	üye,
•	 (g)	bendi	Tarım	dışındaki	kendi	nam	ve	hesabına	çalışanları	temsilen	seçilecek	bir	üye,

olmak üzere 12 üyeden oluşur. 
Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı 

hallerde Başkana vekâlet eden kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyesi başkan yardımcı-
sının bulunmadığı hallerde Başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı Yönetim 
Kuruluna katılır.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
•	 Kurum	bütçesini,	bilançosunu,	gelir-gider	tablolarını,	Kurum	bütçesindeki	bölüm-

ler	içinde	aktarmaları,	bu	bölümler	arasındaki	ek	ve	olağanüstü	ödenek	tekliflerini	
karara bağlamak.

•	 Kurumun	 sigorta	kolları	 itibarıyla	hazırlanacak	 aktüeryal	hesaplarına	 ilişkin	 ra-
porları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçekleşmele-
rini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel Kurula sunulacak 
aktüeryal hesaplara ilişkin raporları gerektiğinde bağımsız kuruluşlara inceletmek.

•	 Genel	müdürlükler	ile	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	bünyesindeki	daire	başkanlık-
larının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına 
karar vererek Bakan onayına sunmak.

•	 Kurum	tarafından	çıkarılacak	yönetmelikleri	karara	bağlamak.
•	 Her	türlü	kiralama	sözleşmesi	hakkında	karar	vermek,	213	sayılı	Vergi	Usul	Ka-

nunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere 
bedeli beş yüz bin Türk lirasından fazla olan her türlü kiraya verme, satış, alım, 
devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin karar vermek, 
ihale komisyonu kararlarını onaylamak.

•	 Kurum	personeline	ödenecek	ek	ödeme,	ikramiye	ve	fazla	mesai	ücretine	ilişkin	
usul ve esasları belirlemek.

•	 Kurum	 yararının	 bulunması	 hâlinde;	 yılı	 Merkezî	 Yönetim	 Bütçe	 Kanunu’nda	
gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek, prim ve 
primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere uyuşmazlıkların dava açıl-
madan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, 
Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma 
veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına 
başvurulmamasına karar vermek.

•	 Kurumun	performans	hedef,	gösterge	ve	programı	ile	hizmet	kalite	standartlarını	
karara bağlamak.

•	 Her	yıl	için	prim	borcu	kamuoyuna	açıklanacak	işverenlerin	belirlenmesine	esas	
olmak üzere asgari borç tutarını belirlemek.

Yönetim Kurulu, en az haftada bir 
defa toplanır.
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•	 Kurum	 alacaklarının	 tahsilat	 işlemleri	 ile	 diğer	 kanunlarla	 tahakkuk	 ve	 tahsilat	
yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya tamamen 
kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hiz-
met almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.

•	 Kurumun	dava	ve	 icra	takipleri	 için	vekâlet	akdi	yoluyla	avukat	çalıştırılmasına,	
özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise hizmet satın alınması 
yoluyla yerli veya yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek, bunların sözleşme 
şartlarını ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek.

•	 Verilen	diğer	görevleri	yapmak.
Yönetim Kurulunun toplantı esasları:Yönetim	Kurulu,	en	az	haftada	bir	defa	ve	asgari	

yedi üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda 
eşitlik olması hâlinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde 
Başkanın veya yedi üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı top-
lantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler 
ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendili-
ğinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl için-
de toplam altı toplantıya katılmayanların durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek 
Bakanlığa bildirilir. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim 
Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve 
gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler, yeni 
üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden her-
hangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine en 
geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir atama yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık Teşkilatı
Başkanlık teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Merkez Teşkilatı 
Başkanlık merkez teşkilâtı, hizmet birimlerinden meydana gelir (CB4, m.410).

Başkan ve Başkan Yardımcıları: Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icra-
atından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumlu 
olup sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklar şunlardır:

•	 Kurumu;	Anayasa’ya,	kanunlara,	ulusal	kalkınma	planına,	yıllık	uygulama	prog-
ramlarına	ve	Cumhurbaşkanınca	belirlenen	politika	ve	 stratejilere	uygun	olarak	
yönetmek.

•	 Kurumun	görev	alanına	giren	hususlarda	politika	ve	stratejiler	geliştirmek,	bun-
lara	uygun	yıllık	 amaç	ve	hedefler	oluşturmak,	performans	ölçütleri	belirlemek,	
Başkanlığın bütçesini hazırlamak, gerekli yasal ve idari düzenleme çalışmalarını 
yapmak;	belirlenen	stratejiler,	amaçlar	ve	performans	ölçütleri	doğrultusunda	uy-
gulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

•	 Kurumun	faaliyetlerini	ve	işlemlerini	denetlemek,	yönetim	sistemlerini	gözden	ge-
çirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak.

•	 Yönetim	Kurulu	kararlarının	uygulanmasını	sağlamak.
•	 Adli	ve	idari	makamlara,	gerçek	ve	tüzel	kişilere	karşı	Kurumu	temsil	etmek.
•	 Kurumsal	etik	kuralları	belirleyerek	personele	ve	Kurumun	ilişkili	olduğu	taraflara	

duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.
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•	 213	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu	uyarınca	belirlenen	yeniden	değerleme	oranı	kadar	her	
yıl artırılmak üzere bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan kiraya verme, satış, 
alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleş-
meler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beş yüz bin 
Türk lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve kendi 
limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirlemek.

•	 Ödeme	tarihi	altı	aydan	daha	uzun	süre	gecikmiş	ve	Yönetim	Kurulu	tarafından	
her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri, yönetme-
likle belirlenen usul ve esaslara göre her yıl kamuoyuna açıklamak.

•	 Kurumun	faaliyet	alanına	giren	konularda	diğer	kurum	ve	kuruluşlarla	iş	birliği	ve	
koordinasyonu sağlamak.

Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı gö-
revlendirilir. Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludur.

Hizmet Birimleri: Başkanlığın hizmet birimleri; Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Hizmet 
Sunumu	Genel	Müdürlüğü,	Rehberlik	ve	Teftiş	Başkanlığı	ile	Aktüerya	ve	Fon	Yönetimi	
Daire	Başkanlığı,	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı,	Personel	Daire	Başkanlığı,	Destek	Hiz-
metleri Daire Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliş-
tirme Merkezi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve İç 
Denetim Birimidir.

Bu birimlerin görevleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca her bir genel mü-
dürlük bünyesinde yönetim kurulu kararı ile en fazla 11 daire başkanlığı kurulabilir (m.12).

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır (CB4, m414):
•	 Sosyal	güvenlik	mevzuatında	yer	alan	emeklilik	işlemlerini	yürütmek.
•	 Sigortalı	ve	hak	sahiplerine	yönelik	hizmetlerin	ve	her	türlü	iletişimin	hızlı	ve	etkin	

bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
•	 1005	sayılı	Kanun,	3292	sayılı	Kanun,	2330	sayılı	Kanun,	2629	sayılı	Kanun,	3160	

sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanun, 5774 sayılı Kanun, 168 sayılı Kanun hükümleri 
ile	yılı	bütçe	kanunlarına	ekli	cetvellerde	ve	2330	sayılı	Kanun’a	atıfta	bulunan	di-
ğer kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle bu 
Kanun’la devredilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tara-
fından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında 
bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak.

•	 Kısa	vadeli	sigorta	kollarından	sağlanan	yardımlarla	ilgili	işlemleri	yapmak.
•	 Yabancı	ülkelerle	yapılacak	sosyal	güvenlik	sözleşmelerine	ilişkin	gerekli	çalışma-

ları yürütmek.
•	 Diğer	kanunlarda	yer	alan	ve	görev	alanına	giren	hususlarla	 ilgili	 iş	ve	 işlemleri	

yapmak.
•	 Görev	konusuyla	ilgili	uygulamaları	izlemek	ve	geliştirmek.
•	 Sigortalı	ve	hak	sahiplerini	sosyal	güvenlik	mevzuatından	doğan	hakları	ve	ödev-

leri konusunda bilgilendirmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır (CB4, m.415):
•	 Kurumun	prim	ve	prime	ilişkin	diğer	alacaklarının	tahsilatını	yapmak,	tahsil	edi-

lemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre 
sınıflandırarak	takibine	öncelik	vermek,	süresi	içerisinde	tahsil	edilemeyen	prim	
ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve 
icrai takibatı yapmak, bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet ak-
dine dayanılarak çalıştırılan sözleşmeli avukatlarca yetkili mercilerde her derece-
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de takip edilmesini, savunulmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Hukuk 
Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.

•	 25/8/1999	tarihli	ve	4447	sayılı	Kanun	gereği	tahsil	edilmesi	gereken	işsizlik	sigor-
tası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.

•	 Yönetim	Kurulunca	gerekli	görülen	durumlarda,	Kurumun	süresinde	ödenmeyen	
prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma 
verilen alacakların tahsilat işlemlerini, yapılan protokoller çerçevesinde kısmen 
veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu 
idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek.

•	 Kapsamda	olduğu	hâlde	tescili	yapılmayan	sigortalıların,	genel	sağlık	sigortalıları-
nın ve işyerlerinin işlemlerini re’sen sonuçlandırmak; kayıt dışı çalışmanın önlen-
mesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve 
meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri dene-
timi,	veri	paylaşımı	ve	kontrolü	konusunda	iş	birliği	yapmak,	projeler	oluşturmak,	
geliştirmek ve uygulamak.

•	 İşverenleri	 sosyal	 güvenlik	mevzuatından	 doğan	 hakları	 ve	 ödevleri	 konusunda	
bilgilendirmek.

•	 Diğer	kanunlarda	yer	alan	ve	görev	alanına	giren	hususlarla	 ilgili	 iş	ve	 işlemleri	
yapmak.

•	 Görev	konusuyla	ilgili	uygulamaları	izlemek	ve	geliştirmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır (CB4, m.416):
•	 Sosyal	güvenlik	mevzuatında	genel	sağlık	sigortası	ile	ilgili	konularda	verilen	gö-

revleri yapmak.
•	 Genel	sağlık	sigortalıları	 ile	hak	sahiplerinin	hastalıklardan	korunması	amacıyla	

ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine 
ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak.

•	 Genel	 sağlık	 sigortalıları	 ile	 hak	 sahiplerini	 ve	 işverenleri	 genel	 sağlık	 sigortası	
mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile 
bilgilendirmek.

•	 Görev	konusuyla	ilgili	uygulamaları	izlemek	ve	geliştirmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
•	 Kurumun	gerçek	ve	tüzel	kişilere	yönelik	hizmet	sunumunun	kesintisiz	olarak	ye-

rine getirilmesini sağlamak.
•	 Hizmet	sunumuna	ilişkin	konularda,	performansın	geliştirilmesine	yönelik	olarak	

ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri 
toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçle-
rini geliştirmek.

•	 Taşra	teşkilâtı	birimlerinin	kurulması	ve	kapatılması	ile	ilgili	iş	ve	işlemleri	yürütmek.
•	 Kurum	merkez	ve	taşra	teşkilatının	her	türlü	bilişim	hizmetlerini	yürütmek.
•	 Sosyal	güvenlik	veri	 tabanını	oluşturmak,	diğer	kamu	idarelerinin	veri	 tabanları	

ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin güncelliğini 
sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak.

•	 Kurum	için	gerekli	yazılım	ve	donanım	altyapılarını	planlamak,	geliştirmek,	kur-
mak, işletmek, yenilemek; bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak 
üzere gerekli önlemleri almak.

•	 Görev	konusuyla	ilgili	uygulamaları	izlemek	ve	geliştirmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
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Rehberlik	ve	Teftiş	Başkanlığının	görevleri	şunlardır	(CB4,	m.418):
•	 Sosyal	güvenliğe	ilişkin	hükümlerin	uygulanmasını;	usulsüzlükleri	önleyici,	eğitici	

ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek.
•	 Kayıt	dışı	istihdamı	önlemek,	sosyal	sigorta	suistimalleri	ile	mücadele	etmek,	bu	

amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması 
gerekli tedbirleri önermek.

•	 Prim	ödeme	yükümlülerini	gruplar	ve	sektörler	itibarıyla	analiz	etmek,	denetlene-
cek	sektörleri	her	yıl	için	belirlenecek	risk	değerlendirme	kriterlerine	göre	sınıflan-
dırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek.

•	 Görevleriyle	ilgili	her	türlü	kayıt	ve	belgeleri	incelemek,	ilgililerden	bilgi	istemek	ve	
toplamak.

•	 İşin	yürütümü	açısından	gerekli	olan	asgari	işçilik	tutarını	tespit	etmek.
•	 Yıl	boyunca	müfettişler	tarafından	düzenlenen	raporların	sonuçlarını	değerlendir-

mek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve 
yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.

•	 Kurumun	merkez	ve	taşra	teşkilatı	ile	personelinin	idari,	mali	ve	hukuki	işlemleri	
hakkında	teftiş,	inceleme	ve	soruşturma	yapmak;	sosyal	güvenlik	mevzuatının	ver-
diği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında 
ise inceleme ve soruşturma yapmak.

•	 Müfettişler	tarafından	yapılacak	denetimlere	ilişkin	yöntem	ve	teknikleri	geliştir-
mek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırla-
mak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda 
görüş ve öneriler sunmak.

•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır (CB4, m.419):
•	 Kurumun	nakit	ve	benzeri	varlıklarını	finansal	araçlar	vasıtasıyla	değerlendirmek.
•	 Nüfus	yapısı	ve	finansman	yönünden	kısa,	orta	ve	uzun	vadeli	aktüeryal	esaslara	

göre	projeksiyonlar	yapmak;	finansman,	fon	yönetimi	ve	aktüerya	ile	ilgili	her	tür-
lü istatistiki bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimle-
re bildirmek.

•	 Tahsilat	ve	ödemelerin	hızlı,	güvenli	ve	düşük	maliyetle	yapılması	hususunda	ban-
ka ve diğer finansal kuruluşlarla protokol yapmak.

•	 Finansman	kaynakları	ile	yapılmakta	olan	ödemelerden	yararlanma	şartları	ve	yar-
dım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilançoyu hazırlamak.

•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Strateji	Geliştirme	Başkanlığının	görevleri	şunlardır	(CB4,	m.420):
•	 5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu	ve	5436	sayılı	Kanun	ve	diğer	

mevzuatla	 strateji	 geliştirme	ve	mali	hizmetler	birimine	verilen	görevleri	 yerine	
getirmek.

•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır (CB4, m.425):
•	 659	sayılı	KHK	hükümlerine	göre	hukuk	birimlerine	verilen	görevleri	yapmak.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır (CB4, m.426):
•	 Basın	ve	halkla	ilişkilerle	ilgili	faaliyetleri	planlamak	ve	bu	faaliyetlerin	belirlene-

cek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
•	 4982	sayılı	Bilgi	Edinme	Hakkı	Kanunu’na	göre	yapılacak	bilgi	edinme	başvurularını	

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.

Başkanlık merkez teşkilatında 
üç yardımcı hizmet birimi vardır. 
Bunlar; İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı, Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı, İnşaat ve Emlak 
Daire Başkanlığı ve Eğitim, 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Başkanlığıdır.
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Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır (CB4, m.421):
•	 Kurumun	insan	gücü	planlaması	ve	politikası	konusunda	çalışmalar	yapmak,	tek-

liflerde	bulunmak.
•	 Kurum	personelinin	atama,	nakil,	sicil,	terfi,	ücret,	emeklilik	ve	benzeri	özlük	iş-

lemlerini yürütmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır (CB4, m.422):
•	 Kurum	hizmetlerinin	gerektirdiği	mal	ve	hizmetlere	ilişkin	satın	alma	taşınırlara	ilişkin	

satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütmek.
•	 Taşınırların	kayıtlarını	tutmak.
•	 Kurum	sivil	savunma	ve	seferberlik	hizmetlerini	planlamak	ve	yürütmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır (CB4, m.423):
•	 Taşınmazlara	 ilişkin	her	 türlü	satım,	yapma,	yaptırma,	bakım,	onarım	ve	 tadilat	

işlerini yürütmek.
•	 Kurumun	ihtiyaç	duyduğu	hizmet	binalarını	kiralamak,	satın	almak,	yapmak/yap-

tırmak veya kurumun mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların devri karşılı-
ğında ve/veya kurum bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konan ödeneklerden 
düzenlenen protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile Kurum iştirakle-
rine doğrudan yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek.

•	 Kurum	gayrimenkul	ve	demirbaşlarını	sigorta	yapmak,	kiraya	vermek,	 işletmek,	
kamu kurumları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Kuruma yapılacak gayri-
menkul bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, 
teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada 
takip etmek ve yürütmek. 

•	 Kurum	gayrimenkul	ve	demirbaşlarının	bakım	ve	onarım	işlerini	yürütmek.	
•	 Kurum	iştiraklerine	ait	gayrimenkullerle	 ilgili	 iş	ve	 işlemleri	yürütmek,	 izlemek,	

denetlemek ve gerekli önlemler hakkında önerilerde bulunmak. 
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır (CB4, m.424):
•	 Sosyal	güvenliğe	ve	sağlık	sigortasına	ilişkin	alanlarda	ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	

araştırma, eğitim, inceleme, yayın ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.
•	 Kurumsal	kapasitenin	arttırılmasına	yönelik	hizmet	içi	eğitim	programını	hazırla-

mak ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olan personeli özel eğitim programı 
hazırlayarak eğitmek.

•	 Kurum	personelinin	eğitim	planını	hazırlamak,	uygulamak	ve	değerlendirmek.
•	 Sosyal	güvenlik	ekonomisi	ve	finansmanı	alanında	gelişmeleri	takip	etmek.
•	 Sosyal	güvenlik	mevzuatına	ilişkin	sertifika	programları	hazırlamak.
•	 Üniversite	ve	araştırma	enstitüleri	ile	iş	birliği	yaparak	veya	hizmet	satın	alınması	su-

retiyle eğitim programları, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
•	 Kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	tüzel	kişi	ve	kurumlara	sosyal	güvenlik	konuların-

da eğitim vermek, seminer ve konferans düzenlemek.
•	 İkili	sosyal	güvenlik	sözleşmesi	bulunan	ülkelerdeki	dış	temsilcilikler	ve	ilgili	kurum	

ve	kuruluşlarla	eğitim,	seminer,	staj	ve	personel	değişimi	çalışmalarını	yürütmek.
•	 Başkan	tarafından	verilecek	benzer	nitelikteki	diğer	görevleri	yapmak.
İç Denetim Birimi:
•	 Hizmet	birimlerinin	her	türlü	işlem	ve	faaliyetlerini,	risk	esaslı	plan	ve	programlar	

kapsamında sistematik, sürekli ve disiplenle bir yaklaşımla uluslararası denetim 
standartlarına uygun olarak danışmanlık faaliyeti sunmak.
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Taşra Teşkilatı 
Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal gü-
venlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğun-
luğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi 
kurulabilir veya kaldırılabilir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA GÖREV YAPACAK PERSONELE 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapacak personele ilişkin düzenlemeler; personelin 
statüsü, ücret ve mali haklar, sosyal güvenlik uzmanı ve yardımcıları, müfettiş ve yardım-
cıları sosyal güvenlik denetmenliği ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı olmak üzere 
dört başlık altında incelenecektir.

Personelin Statüsü, Ücret ve Mali Haklar
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi geçme-
mek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda sözleşmeli 
olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca 
belirlenecek en fazla on kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, geri kalanlar için 
ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme 
yapılamaz. Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel 
bilgi	ve	ihtisas	gerektiren	projeler	kapsamında	görevlendirilir	ve	bu	şekilde	sözleşmeli	per-
sonel	istihdam	edilen	projelerin	süresi	en	fazla	üç	yıldır.	Bu	kapsamda	çalıştırılan	bir	kişi	
aralıksız	olarak	en	fazla	bir	proje	süresince	görevlendirilebilir	ve	farklı	projelerde	de	olsa	
üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemez. Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, alın-
ma usulü, sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere, sözleşmeli ola-
rak uzman personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanların ücretleri 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlere uy-
gulanan sözleşme ücreti tavanının iki buçuk katını geçemez ve bu fıkrada belirtilen üc-
ret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca 
belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş 
katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fık-
rada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret 
ile sözleşme usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin 
bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühen-
disliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olması şarttır. Bu şekilde istihdam edilecek personelin mühendis-
lik fakülteleri veya fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik bölüm-
lerinden mezun olmaları ve yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında aldığı dersler-
de öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim 
Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olması şarttır. 
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Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygu-
lanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol-
suzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir.

Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup sağlık harcamalarına esas 
olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan ta-
bip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hü-
kümlerine göre uzman olanlara en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
%700’ünü, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil diğer personele ise 
%225’ini geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 
kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde 
fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gös-
terge dâhil) %700’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Yapılacak ek ödemelerden 
damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. İş hacmi, görev mahalli, görevin 
önem ve güçlüğü, personelin kadro unvanı, derecesi, performansı ile kullanılan izin ve 
istirahat raporları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları 
ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir (m.28).

Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Yardımcıları
Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya müfettiş yardımcısı kadrolarına atana-
bilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şart-
lara ilave olarak

•	 En	 az	 dört	 yıllık	 eğitim	 veren	 yükseköğretim	 kurumlarının	 hukuk,	 siyasal	 bil-
giler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakül-
telerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, 
istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mü-
hendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik 
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumların-
dan mezun olmak,

•	 Mesleki	konular	ve	yabancı	dilde	yapılacak	yarışma	sınavında	başarılı	olmak,
•	 Sınavın	yapıldığı	yılın	ocak	ayının	ilk	gününde	otuz	yaşını	doldurmamış	olmak

şartları aranır.
Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fillen çalışmak ve Kurumca belir-

lenen konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanır-
lar, Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettiş kadrolorına atanırlar. 
Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl 
içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında bayarı gösteremeyenler 
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve müfettiş yardımcılarının mesleğe alınma, 
tez hazırlama, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar Ku-
rumca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teş-
kilatında il müdürü kadrolarında toplam en üz üç yıl görev yapmış olanlar  atama tarihi 
itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kad-
rosuna atanabilir. 
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Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen 
Yardımcılığı
Kurum taşra teşkilatında Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yar-
dımcısı istihdam edilir.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

•	 En	az	dört	yıllık	eğitim	veren	yükseköğretim	kurumlarının	hukuk,	siyasal	bilgiler,	
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, 
sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendis-
liği; sosyal hizmetler ve sağlık idaresi/yönetimi fakülte, yüksekokul veya bölümle-
rinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

•	 Yapılacak	yarışma	sınavında	başarılı	olmak.
•	 Sınavın	yapıldığı	gün	itibarıyla	30	yaşından	gün	almamış	olmak.
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu 

sicil almak kaydıyla yapılacak denetmenlik yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Denet-
menlik yeterlik sınavında başarılı olanlar, Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanır. 
Sınavda başarılı olamayanlar, bir yıl içinde ikinci kez sınava tabi tutulur. Bu sınavda da başarı 
gösteremeyenler, Kurum taşra teşkilatında durumlarına uygun başka kadrolara atanır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarış-
ma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve 
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 
ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin 
tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilirler ve görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri in-
celeme yetkisine sahiptirler.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN MALİ YAPISI
Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısına ilişkin düzenlemeler; kurumun gelirleri ve gi-
derleri, kurumun taşınmaz edinmesi ve mal varlıklarının hukuki durumu, vergi ve fon 
muafiyeti, çeşitli mali hükümler olmak üzere dört başlık altında incelenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve onun öncesindeki sosyal güvenlik kurumlarının bütçesinin açık 
vermesinin nedenleri nelerdir?

Kurumun Gelirleri ve Giderleri
Kurumun gelirleri şunlardır:

•	 Sosyal	sigorta	ve	genel	sağlık	sigortası	prim	gelirleri,	idari	para	cezaları,	gecikme	
cezaları, gecikme zamları ve katılım payları.

•	 Sosyal	sigorta	ile	genel	sağlık	sigortasına	yapılan	Devlet	katkısı.
•	 Taşınır	ve	taşınmaz	gelirleri.
•	 Kurumca	hazırlanan	her	türlü	standart	form,	manyetik,	elektronik	veya	akıllı	kart	

satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve ben-
zeri kira gelirleri.

•	 Merkezî	yönetim	bütçesinden	yapılacak	diğer	transferler.
•	 Gerçek	veya	tüzel	kişiler	tarafından	doğrudan	veya	vasiyet	yoluyla	yapılan	bağışlar.

2
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•	 Primlerin	ve	diğer	gelirlerin	değerlendirilmesinden	elde	edilen	gelirler.
•	 Eğitim	ve	danışmanlık	hizmetlerinden	elde	edilen	gelirler.
•	 Diğer	gelirler.
Kurumun giderleri şunlardır:
•	 Sosyal	sigorta	kapsamında	sigortalı	ve	hak	sahiplerine	ödenecek	olan	gelir,	aylık	ve	

ödenekler.
•	 Genel	sağlık	sigortası	kapsamında	yapılacak	giderler.
•	 Genel	yönetim	giderleri.
•	 Faiz	giderleri.
•	 Eğitim,	araştırma,	danışmanlık	hizmet	giderleri.
•	 Diğer	giderler.

Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları 
ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu
Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemez.

Kurumun	malları,	alacakları,	banka	hesapları;	2004	sayılı	İcra	ve	İflâs	Kanunu	ile	6183	
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hük-
münde olup alacakları, imtiyazlı alacaklardır.

Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dâhil her türlü hak ve ala-
cakları	haczedilemez,	hakkında	2004	sayılı	İcra	ve	İflâs	Kanunu’nun	haciz	ve	iflas	hüküm-
leri uygulanmaz.

Kurum, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden 
muaftır.

Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bun-
ların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel 
veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin 
ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi 
haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine dav-
rananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 2886 sayılı Kanun 
kapsamına giren işlerde uygulanacak usul ve esaslar, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.

Kurumun	 sahibi	 bulunduğu	 taşınmazların	 kira	 artış	 oranları,	 213	 sayılı	Vergi	Usul	
Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere rayiç 
değerle belirlenir. Ancak ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak kira bedellerini 
belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir (m.35).

Muafiyetler
Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili 
kanunlarında yer almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 
alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç 
olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan 
vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga 
vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satı-
lan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü 
dava	ve	icra	işlemlerinde	teminat	yatırma	mükellefiyetinden	muaftır.
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Çeşitli Mali Hükümler
Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam gelirinin % 5’ini aşamaz.

Kurumun elde ettiği her türlü gelirin riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim ku-
rallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır.

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigor-
tası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları, katılım payları; Kurum alacağına dönü-
şür ve bu alacakların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’un 51, 102 ve 106. maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.

Diğer giderlerin primler ve primlerin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile 
karşılanması esastır. Sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum giderlerini artıracak yasal 
düzenlemelerin Kuruma getireceği mali yükün merkezî yönetim bütçesinden karşılanma-
sı zorunludur.

Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile hiçbir şekilde birleştirilemez ve fon-
lar arasında kaynak aktarılamaz (m.37).
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 Sosyal Güvenlik Kurumunun amacını ve görevlerini 
belirlemek
 Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine 
dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali 
açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal gü-
venlik sistemini yürütmektir.

 Kurumun görevleri ise
•	 Ulusal	 kalkınma	 strateji	 ve	 politikaları	 ile	 yıllık	

uygulama programlarını dikkate alarak sosyal gü-
venlik politikalarını uygulamak, bu politikaların 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

•	 Hizmet	 sunduğu	 gerçek	 ve	 tüzel	 kişileri	 hak	 ve	
yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, hakla-
rının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini kolaylaştırmak,

•	 Sosyal	 güvenliğe	 ilişkin	 konularda	 uluslararası	
gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası 
kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yabancı ülkelerle 
yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin 
gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürür-
lüğe konmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak, 

•	 Sosyal	güvenlik	alanında	kamu	idareleri	arasında	
koordinasyon ve iş birliğini sağlamak ve

•	 Bu	Kanun	 ve	 diğer	 kanunlar	 ile	Kuruma	 verilen	
görevleri yapmaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapacak personele 
ilişkin özellikleri sıralamak
 Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli gö-
revler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm-
lerine tabi olarak istihdam edilen personel tarafından 
yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında 
sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uy-
gulanır. Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 
80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman 
personel çalıştırılabilir. 

Özet

1 2
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3
 Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısını açıklamak
 Kurum; merkezî yönetim bütçesinden kendisine ay-
rılan yıllık sosyal sigortalar, genel sağlık sigortasına 
ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, üç yıllık 
transfer	 projeksiyonunu	 ve	 uzun	 dönemli	 emeklilik	
ve	 genel	 sağlık	 sigortası	 finansman	 hedeflerini	 ger-
çekleştirmekle	görevlidir.	Finansman	hedefleri,	her	yıl	
en geç ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere 
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın başkan-
lığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarları ile 
Başkanın katılımıyla oluşan komisyon tarafından be-
lirlenir. Komisyonun sekreterya işlemleri Kurum ta-
rafından yürütülür.

 Kurumun en önemli gelir kaynakları sosyal sigorta ve 
genel sağlık sigortası prim gelirleri, idari para cezaları, 
gecikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları 
ile sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına yapılan 
Devlet katkısıdır. Kurumun en önemli gider kalemleri 
ise sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak sahip-
lerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler, genel 
sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler ile hak 
sahiplerine ödenecek olan aylık, tazminat ve diğer 
ödemelerdir.
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Kendimizi Sınayalım
1. İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu hangi yılda kabul edil-
miştir?

a. 1936
b. 1945
c. 1949
d. 1964
e. 1971

2. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun 
teşkilat yapısında yer almaz?

a. Denetleme Kurulu
b. Yönetim Kurulu
c. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d. Genel Kurul
e. Sosyal Güvenlik Merkezleri

3. Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 
Kurulunun görevlerinden biri değildir?

a. Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları 
hakkında görüş ve önerilerde bulunmak

b. Kurumun sigorta kolları itibarıyla yapılan en son ak-
tüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluş-
turmak

c. Kurumun performans programlarında yer alan hedef-
leri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki döne-
min	performans	hedeflerine	ilişkin	görüş	oluşturmak

d. Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üye-
lerini beşinci fıkrada belirtilen usule göre seçmek

e. Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile 
hizmet kalite standartlarını karara bağlamak

4. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu kaç üyeden 
oluşur? 

a. 5
b. 7
c. 12
d. 15
e. 20

5. Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Yöne-
tim Kurulunun görevlerinden biri değildir?

a.	 Genel	müdürlükler	ile	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	
bünyesindeki daire başkanlıklarının, taşrada ise sos-
yal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapa-
tılmasına karar vererek Bakan onayına sunmak

b. Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara 
bağlamak

c. Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve 
fazla mesai ücretine ilişkin usul ve esasları belirlemek

d. Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak 
işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari 
borç tutarını belirlemek

e. Kurumun performans programlarında yer alan hedef-
leri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki döne-
min	performans	hedeflerine	ilişkin	görüş	oluşturmak.

6. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun 
hizmet birimlerinden biri değildir?

a. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
b. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
c. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
d. Çalışma Genel Müdürlüğü
e.	 Rehberlik	ve	Teftiş	Başkanlığı

7. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun 
hizmet birimlerinden biri değildir?

a. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
b. Personel Daire Başkanlığı
c. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
d.	 Rehberlik	ve	Teftiş	Başkanlığı
e. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı
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8. Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en az kaç yıl fiilen 
çalışmak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kay-
dıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 10

9. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun 
giderleri arasında yer almaz? 

a. Primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak sahiple-
rine ödenecek olan aylık, tazminat ve diğer ödemeler

b. Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak sahipleri-
ne ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler

c. Genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler
d. Genel yönetim giderleri
e. Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet giderleri

10. Genel yönetim giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
yıllık toplam gelirinin % kaçını aşamaz?

a. 10
b. 5
c. 4
d. 3
e. 2
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Yaşamın İçinden

SGK sitesinden sorgu yapılabilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu, internet sitesinde sigortalı olup 
olmadığını, patronunun kaç gün prim yatırdığını göremez 
hâle gelen çalışanlara, sgk.gov.tr üzerinden yeniden sorgu-
lama imkanı getirildi.
15 Aralık’tan itibaren çalışanlar TC kimlik numaraları ile 
birlikte nüfus bilgilerini de girerek sorgulama yapabilecekler.
SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’da ‘kişisel veri-
lerin korunmasına ilişkin’ değişiklikten sonra, kurumla ilgili 
bazı sorgulamaların internet sitesinde yapılamaz hâle geldiği 
anımsatıldı. Bu tür bilgilerin e- devlet kapısına, www.turkiye.
gov.tr adresine taşındığı belirtildi. Bu değişiklikten sonra, si-
gortalıların durumlarına ilişkin sorgulama yapabilmesi için 
PTT’den aldıkları kişisel şifre ile www.turkiye.gov.tr adre-
sinden sorgulama yaparak kişisel verilerine ulaşabildikleri 
anlatıldı.

BABA ADI, AİLE NUMARASI İSTENECEK 
Kurum Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucu bazı 
sorgulamaların yeniden kurum internet sitesinden yapılma-
sının doğru olacağı sonucuna varıldığı açıklandı. Bu çerçe-
vede 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren sigortalılara yeniden 
www.sgk.gov.tr adresinden sorgulama imkânı verileceği du-
yuruldu. Ancak daha önce TC kimlik numarası veya sigorta 

sicil numarası ile yapılabilen sorgulamalar, yeni dönemde 
kimlik numarasının yanı sıra kişinin baba adı, nüfusa kayıtlı 
olduğu il/ilçe, cilt no, aile sıra no gibi herkes tarafından bili-
nemeyecek özel bilgiler de istenecek.

YOĞUNLUK ÖNLENECEK KAYITDIŞI İLE MÜCADE-
LE EDİLECEK
Kurum açıklamasında bu sorgulamalar sayesinde hem kayıt 
dışılıkla mücadelede önemli bir adım atılacağı hem de ku-
rum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik verile-
rinin doğrudan internet sitesinden temin edilmesi sureti ile 
sigortalıların il müdürlüklerine yoğun başvurusunun engel-
leneceği vurgulandı.

İSTEMEYEN BAŞVURSUN
Kişisel bilgilerinin internet sitesi üzerinden sorgulanmasını 
istemeyenler de unutulmadı. Onlara www.sgk.gov.tr adresin-
de yer alan dilekçeyi doldurarak il müdürlükleri veya SGK 
merkezlerine şahsen başvurmaları hâlinde kişisel bilgileri 
sitede yer alamayacak. Sigortalılar bilgilerinin istedikleri za-
man aktif, istedikleri zaman pasif hâle getirebilecekler.

Kaynak: Milliyet, 05.12.2011
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Okuma Parçası

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
Türk tarihindeki sosyal güvenlik uygulamaları Orta Asya, 
Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi olarak 
ele alınabilir.
Orta Asya Döneminde, Eski Türklerde aile bağları güçlü ol-
duğu için aile içi yardımlaşmalar önemli bir sosyal yardım 
olarak ön plana çıkarken, yerleşik hayata geçişle birlikte daha 
sağlam temellere dayalı olarak oluşturulan ve iyilik, dayanış-
ma, yardım için tesis edilen vakıf kurumları diğer bir sosyal 
yardım anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.
Anadolu Selçuklu Döneminde halk göçebe, köylü ve şehirli ol-
mak üzere üç gruba ayrılmış; göçebe Türkmenler hayvancılık-
la, köylüler hayvancılık ve tarımla, şehirliler ise ticaret ve zana-
atla uğraşmışlardır. Şehirlerde ticaretle uğraşanlar tarafından 
Ahi Teşkilatları ile bu teşkilat içinde zanaatkârların iş kollarına 
göre loncaları kurulmuş, zanaatkârlar arasındaki güçlü bağ ve 
dayanışma ile de sosyal yardım amaçlı vakıf kurumları tesis 
edilmiş, devlet malı olarak kabul edilen ve miri arazi olarak 
adlandırılan topraklardan vakıf arazisi olarak ayrılanlardan 
elde edilen gelirler (tesis edilen bu sosyal hizmet) dayanışma 
ve yardım kurumlarının giderlerine tahsis edilmiştir.
Ekonomik ve sosyal teşkilatlanması Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin bir devamı niteliğinde olan Osmanlı Devletinde 
sosyal güvenlik anlamında ilk örgütlenme, 13. yüzyılda önce 
Ahilik	(esnaf,	zanaatkar,	çiftçi	vb.	bütün	çalışma	kollarını	içi-
ne alan ocak), sonra Gedik (hak, imtiyaz) - Lonca (belli bir 
iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek) teşkila-
tı adı altında ortaya çıkmış ve 18. yüzyıla kadar etkinliğini 
hissettirmiştir. 18. yüzyılda ise Osmanlılarda sosyal güvenlik 
daha bir kurumsallık kazanmış ve ilk kez bu yüzyılda sosyal 
yardım amaçlı vergi toplanmaya başlanmıştır.
Osmanlı Devletinde sanayileşme hareketleri ve işçi sınıfı-
nın doğuşu Avrupa’ya oranla çok geç başladığından Türkler 
modern anlamda bir sosyal güvenlik sistemine oldukça geç 
kavuşmuşlardır. 
19. yüzyılda Darülaceze (düşkünler yurdu), Darüşşafaka 
(yoksul, öksüz ve yetimler için okul) gibi kurumların ku-
rulmaya başlamasıyla birlikte Loncaların yardımlaşma san-
dıkları yıkılmaya yüz tutmuş, yine de yüzyılın sonuna kadar 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Osmanlıda tekaüt (emekli) ve teavün (yardımlaşma) sandıkları 
ile Tanzimat sonrasında işçilerle ilgili sınırlı kapsamlı toplumsal 
politika düzenlemelerinin yer aldığı 1865 tarihli Dilaver Paşa 
Nizamnamesi	sosyal	güvenlik	alanında	oluşturulan	önemli	dü-
zenlemelerdendir. Ayrıca, 1866 tarihinde Askeri Tekaüt Sandığı 
ve 1881 tarihinde Sivil Memurlar Emekli Sandığı kurulmuştur. 
Diğer	taraftan,	1876	tarihli	Kanun-i	Esasi	ve	1908’de	tekrar	
yürürlüğe giren Kanun-i Esasinin getirmiş olduğu en önemli 

yenilik ve düzenlemeler temel hak ve hürriyetlere ilişkin ol-
masına rağmen, anılan kanunlarda ekonomik ve sosyal hak-
lara değinilmemiştir.
1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesinin Hukukuna 
Müteallik Kanun ile kurulan Amele Birliği, ülkemizin ka-
nun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik 
kuruluşudur. 
Yeni devletin ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye 
Kanunu devletin içinde bulunduğu dönemin ekonomik, sos-
yal ve siyasi durumu nedeniyle hak ve özgürlüklere yer vere-
memiştir. 1924 Anayasasında ise temel hak ve hürriyetlerden 
kişinin hak ve özgürlükleri sıralanmış olup, diğer ekonomik 
ve sosyal hak ve özgürlükler ile siyasi hak ve özgürlüklerden 
bahsedilmemiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, sosyal sigortalara benzeyen 
fakat kişiler ve riskler açısından çok dar kapsamlı olmasına 
rağmen sayıca oldukça fazla olan birtakım emeklilik ve yar-
dımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören kanunlar çıka-
rılmıştır. Bu alanda çıkarılan yasalar ve oluşturulan sandık-
lardan bir kısmı, 1926 tarihli ve 895 sayılı Kanunla kurulan 
İmalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı, 1934’de 2454 sayı-
lı Kanunla kurulan Devlet Demir Yolları ve Limanlar İdaresi-
nin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı, 1935’de kuru-
lan Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı, 
1935’de kurulan PTT Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve 
Yardım Sandığı, 1937’de 3137 sayılı Kanunla kurulan Deniz 
Yolları ve Akay İşletmeleriyle Fabrika ve Havuzlar İdareleri 
Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı, 1937’de 3202 sa-
yılı Kanunla kurulan T.C. Ziraat Bankası Memurları Tekaüt 
Sandığı, 1938’de Emlak ve Eytam Bankası Memurları Teka-
üt Sandığı, T.C. Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Memur ve Müstah-
demleri Tekaüt Sandığı şeklinde sıralanabilir.
1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile ilk kez Türkiye’de 
sosyal sigortaların kuruluşu ve sosyal sigortalara ilişkin temel 
ilkeler öngörülmüştür. Ancak Kanunda öngörülen sistem, 
İkinci Dünya Savaşının araya girmesi nedeniyle 1945 yılına 
kadar oluşturulamamıştır. 
Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli 
ve 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Si-
gortaları Kanunudur. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile İş 
Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası uygulan-
maya başlamıştır. Anılan Kanuna paralel olarak 16.07.1945 
tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çı-
karılmıştır. Bu Kanunun 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle İşçi Sigortaları Kurumu kurularak 1945 yılına 
kadar kurulan çok sayıdaki sandığın da birleştirilmesi sağ-
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lanmıştır. İşçi Sigortaları Kurumu kurulduğu yıl, ilk önce 
4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigor-
taları Kanunu kapsama alınmıştır. Sonrasında ise, 1950 yı-
lında 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu, 1951’de 5502 
sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ve 1957’de de 
6900	sayılı	Maluliyet,	İhtiyarlık	ve	Ölüm	Sigortası	Kanunu	
kabul edilmiştir.
Sosyal güvenlik alanında değinilen bu düzenlemelerin dışın-
daki en önemli gelişme, 1961 Anayasasıdır. 1961 Anayasasıy-
la, “sosyal güvenlik” kavramı ilk kez çalışma hayatı ve sosyal 
politikalara	ilişkin	ana	yasal	terminolojiye	girmiştir.
1961 Anayasasının sosyal güvenlikle ilgili 48 inci maddesi-
ne benzer hükme yürürlükteki 1982 Anayasasının “sosyal 
güvenlik” başlıklı 60 ıncı maddesinde de yer verilmiştir. Söz 
konusu maddede “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşki-
latı kurar.” denilmek suretiyle, sosyal güvenlik alanında Dev-
lete önemli görevler yüklenmiştir. 
Ülkemizde planlı kalkınma dönemine 1963 yılından itibaren 
başlanılmış, kalkınma planlarında sosyal güvenlik; bireyleri, 
karşılaşılabilecek risklere karşı korumak amacıyla geliştirilen 
güvenceler sistemi olarak kabul edilmiştir.
Kalkınma planları, sosyal güvenlikle ilgili birbirine benzer 
hükümler taşımış; hatta günümüzde yeni ve çok önemli 
olarak sunulan bazı düzenlemeler uzun süreden beri kal-
kınma	planlarında	yer	almıştır.	Örneğin,	sigortalıların	özel	
yararları ve durumları göz önünde bulundurulmak şartı ile 
sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi 
fikrine ilk kez Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-
1967) yer verilmiş ve devletin sosyal politikası olarak ka-
muoyuna açıklanmıştır. 
Tarihsel süreç içerisinde, işçi statüsünde çalışanlara ilişkin 
sigorta kollarına ait çeşitli kanunlara dağılmış bulunan dü-
zenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 
Anayasasının yürürlüğe girmesini takiben yeniden gözden 
geçirilerek, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda birleştirilmiştir. 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe 
giren bu Kanunla, İşçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar 
Kurumu adını almış, işçi statüsünde çalışanların sosyal gü-
venlikleri alanında yeni haklar getirilmiştir.
08.06.1949 tarihinde kabul edilen ve 01.01.1950 tarihinde 
yürürlüğe giren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 
sayıları 11’i bulan mevcut emeklilik sandıkları ortadan kaldı-
rılmış, çalışanlardan ve işverenlerden prim alınması ilkesine 
dayalı, modern anlamda bütüncül bir sosyal güvenlik yapısı 
oluşturulmuştur. Bu yapının tek elden yürütülmesi için de 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 02.09.1971 tarihli ve 1479 
sayılı Kanun ile kurulmuş olup, Kanunun sigortalılıkla ilgi-
li hükümleri 01.10.1972 tarihinde uygulamaya konulmuş, 
01.01.1986 tarihinden itibaren de bu Kanuna tabi sigortalılara 
sağlık sigortası yardımları verilmeye başlanmıştır. 10.09.1977 
tarihli	ve	2108	sayılı	Muhtar	Ödenek	ve	Sosyal	Güvenlik	Ya-
sasıyla köy ve mahalle muhtarlarının Bağ-Kur kapsamında 
zorunlu sigortalı olmaları sağlanmıştır. 04.05.1979 tarihli ve 
2229 sayılı Kanunla herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
tabi olmayan Türk vatandaşlarıyla ev kadınlarına Bağ-Kur 
kapsamında isteğe bağlı sigortalı olma hakkı verilmiştir. Bu 
sigortalıların da zorunlu sigortalılarla aynı hak ve mükellefi-
yetlere tabi olması öngörülmüştür.
1983 yılında 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka-
nunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ça-
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edilerek tarım ke-
siminde çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanmasına 
dönük önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
Ülkemizde; hizmet akdiyle çalışanların 506, kendi nam ve 
hesabına çalışanların 1479, devlet memuru olarak çalışanla-
rın 5434, tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925, tarımda 
kendi nam ve hesabına çalışanların 2926 sayılı kanunlara tabi 
olarak sosyal güvenlikleri sağlanmaktaydı. Diğer bir deyişle, 
sigortalıların sosyal güvenlik hakları 5 ayrı yasa ile düzenlen-
mişti. Ayrıca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesindeki 
sandıklara tabi olanlar da kendi vakıf senetlerine göre sosyal 
güvenliklerini sağlamaktaydı. Ancak, bu tarz bir sosyal gü-
venlik sistemi farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak 
çalışanların hak ve yükümlülükleri arasındaki norm ve stan-
dart birliğini bozmaktaydı.
Söz konusu norm birliğinin sağlanması ve sürdürülebilir 
bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması amacıyla sosyal 
güvenlik reformu yapılması gerekli görülmüştür. Bu doğrul-
tuda, yukarıda tarihsel süreçleri özetlenen Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 20.05.2006 tarihli ve 
26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5502 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu reformla sigorta hak 
ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebi-
lir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası sisteminin kurulması 
öngörülmüştür. 
Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ula-
şılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu amaçlayan genel 
sağlık	 sigortası	 sisteminin	oluşturulması	hedeflenmiştir.	Bu	
itibarla, 31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edilmiş, 01.01.2007 
tarihinde de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ancak 5510 
sayılı Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesin-
ce iptal edilmesi, kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın 
çıkarılması gibi nedenlerle yürürlük tarihi; önce 01.07.2007 
tarihine, sonra 01.01.2008 tarihine ertelenmiş ve nihayet 
5510 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile 
yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigortalar 
alanında birçok konuda norm ve standart birliği sağlanmış 
ve uygulamaya geçirilmiştir.
Son olarak, anılan reform, dağınık bir hâlde yürütülen sosyal 
yardımların	merkezi	olarak	izlenebildiği	ve	objektif	yararlan-
ma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar sisteminin oluştu-
rulmasını	hedeflemektedir.	
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışmalarını tüm personelinin 
katılımıyla,	 bireysel	 ve	 kurumsal	 enerjisini	 ortaya	 koyarak	
vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla sür-
dürmektedir. Bu doğrultuda, vatandaşların kolay, hızlı ve 
kaliteli hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla e-devlet uy-
gulamasına geçilmiştir.
Bu	doğrultuda,	2010-2014	Stratejik	Planında	da	yer	veril-
diği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu vizyon olarak vatandaş 
odaklı hizmet anlayışı içinde etkin, süratli ve kaliteli sos-
yal güvenlik hizmeti sunan, toplumun güvenine sahip ve 
aktüeryal dengelerini sağlamış, saygın bir kurum olmayı 
benimsemiştir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/ 
tarihce/

1. b Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Kurumu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Kurumunun 
Organları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Genel Kurul” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Kurulu” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Kurulu” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Merkez Teşkilatı” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Merkez Teşkilatı” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş 
ve Yardımcıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Kurumun Gelirleri ve Giderleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Çeşitli Mali Hükümler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1
5502 sayılı Kanun’da Kurumun organları; Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak belirtilmiştir. Ayrıca 
Başkanlığa bağlı merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı da bu-
lunmaktadır.

Sıra Sizde 2
Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerinin giderlerini kar-
şılayamamasının birçok nedeni vardır. Ama en önemli ne-
den, erken emekliliktir. Yaşlılık sigortası, yaşlanma sonucu 
çalışamayacak durumda olan kişilerin ekonomik kaybını 
bir dereceye kadar telafi etmek amacıyla düzenlenmiştir. 
Ancak erken emeklilik sonucunda orta yaşlı hatta genç in-
sanlar,	 yaşlılık	 aylığı	 almaktadır.	Böylece	bir	 taraftan	Ku-
rum	prim	gelirinden	mahrum	olmakta,	diğer	taraftan	prim	
aldıkları süreden daha uzun süre yaşlılık aylığı ödemek 
zorunda kalmaktadırlar. OECD ülkeleri arasındaki karşı-
laştırmalara göre ülkemiz, en uzun süre emekli maaşı öde-
yen ülkeler arasındadır. 1999 yılında yapılan emeklilik yaş 
artışı bile bu durumu çok fazla değiştirmemiştir. Böyle bir 
yapının makul olduğunu söylemek mümkün değildir. Er-
ken emeklilik olgusu hem mali hem de aktif/pasif dengesi 
açısından sisteme zarar vermiştir. Günümüzde işçi emek-
lilerinin % 62’sinin yaşının asgari emeklilik yaşı olan 58-
60 yaşın altında olması, sorunun boyutunu açıkça ortaya 
koymaktadır.
Ayrıca erken yaşlarda emekli olan sigortalılar çalışamaz 
durumda olmadıkları için çalışmaya devam etmektedirler. 
Gençlere kıyasla iş deneyimi daha fazla olan genç emekli-
ler, kayıt dışı olarak daha düşük ücretlerle çalışmayı kabul 
etmekte; bu durumsa istihdamın yapısını gençler aleyhine 
bozmaktadır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Zorunlu sigortalıları sıralayabilecek,
İsteğe bağlı sigortalılığı açıklayabilecek,
İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren kavramla-
rını tanımlayabilecek,
İşyeri kavramını açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Zorunlu	Sigortalı
•	 İsteğe	Bağlı	Sigortalı
•	 Sigortalı	Sayılmayanlar
•	 Kısmen	Sigortalılar
•	 İşveren

•	 İşveren	Vekili
•	 Geçici	İş	İlişkisi	Kurulan
 İşveren
•	 Alt	İşveren
•	 İşyeri

İçindekiler
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KİŞİLER AÇISINDAN UYGULANMA ALANI

Zorunlu Sigortalılar

Genel Olarak
5510 sayılı Kanun’la, daha önceki dönemden farklı olarak, sosyal sigortada “çok yasa”dan 
“tek yasa”ya geçilmiş; bunun yanında ayrıca “sosyal sigorta yardımı” olarak adlandırabile-
ceğimiz parasal yardımlarla sağlık hizmet sunumu birbirinden ayrılmıştır. Bu ayrıma uy-
gun olarak da Kanun’da iki farklı sigortalı kavramı ortaya çıkmıştır. Gerçekten Kanun’un 
4. maddesi, geçici işgöremezlik ödeneği, sürekli işgöremezlik geliri, ölüm geliri, malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylığı gibi parasal yardımlara hak kazanma bakımından “sosyal sigortalı” 
diyebileceğimiz bir “sigortalı” kavramı öngörürken; 60. madde sadece sağlık hizmet sunu-
muna ilişkin yardımlardan yararlanacak “genel sağlık sigortalısı” kavramını düzenlemiştir 
(Akın, 28; Güzel/Okur/Caniklioğlu, 92; Sözer/Saraç,12, 152-159, 152-153). Belirtelim ki 
“genel sağlık sigortalısı” kavramı başka bir başlık altında ayrıca inceleneceği için bu başlık 
altında sadece “sosyal sigortalı” kavramı üzerinde durulacaktır.

5510 sayılı Kanun, ayrıca daha önce başka Kanun’ların kapsamına giren sigortalıları 
aynı Kanun’un kapsamına almıştır (m.4). Bu kapsamda, daha önce 506 sayılı Kanun’un 
kapsamına girenler, Kanun’un m.4/I, (a) bendinde; 1479 sayılı Kanun’un kapsamına gi-
renler m.4/I, (b) bendinde; 5434 sayılı Kanun’un kapsamına girenler ise m.4/I, (c) bendin-
de sigortalı olarak sayılmışlardır (geç. m./I). Ayrıca daha önce bu Kanun’lara göre geçen 
sürelerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin olarak da 5510 sayılı Kanun’un geç. 7. madde-
sinin birinci fıkrasında düzenleme yapılmıştır. Tarım kesiminde bir iş sözleşmesine göre 
süreksiz işlerde çalışanlar da 2925 sayılı Kanun’un bazı hükümleri yürürlükte bırakılarak 
başka bazı koşullarla yine 5510 sayılı Kanun’un kapsamına alınmışlardır (Ek m.5). Biz de 
bu ayrıma uygun olarak sigortalıları 4. maddedeki düzenleniş biçimine uygun olarak ayrı 
ayrı inceleyeceğiz.

http://www.sgk.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öte yandan sosyal sigortalarda sigortalı kavramı, sadece zorunlu sigortalılarla sınırlı 
değildir. Bunun dışında Kanun’da “isteğe bağlı sigorta” tekniği ile sosyal güvenceye ka-
vuşturulanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle sigortalı kavramı altında isteğe bağlı sigor-
talılar üzerinde de durulmalıdır. Nihayet Kanun’un kapsamı bakımından işveren, işveren 

Sosyal Sigortaların
Uygulama Alanı
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vekili ve alt işveren kavramları da önem taşımaktadır, zira bu kişiler sosyal sigortalardan 
yararlanan kişiler içinde olmasalar da sigortalı çalıştırdıkları için Kanun’da öngörülen bir-
çok yükümlülüğün kapsamında yer almaktadırlar. Bu nedenle Kanun’un kişiler açısından 
kapsamı dendiğinde yukarıda sayılan tüm kavramların üzerinde durulması gerekmekte-
dir. Biz de bu açıklamalara uygun olarak önce zorunlu ve isteğe bağlı sigortalı kavram-
larını, ardından hak sahibi-bakmakla yükümlü olunan kişi kavramını ve son olarak da 
işveren, işveren vekili ve alt işveren kavramlarını inceleyeceğiz.

Sigortalı Sayılanlar  

İş Sözleşmesiyle Çalışanlar (m.4/ I, (a)’lı Sigortalı)

Genel Olarak
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ilk fıkrasının (a) bendine göre, “hizmet akdi ile bir 
veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” sigortalı sayılırlar. Görüldüğü gibi 
kanun koyucu, bu bent kapsamında sigortalı sayılmak için “hizmet akdi” kavramını ölçüt 
olarak almıştır. Dolayısıyla sigortalının 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş 
Kanunu hatta Borçlar Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın hizmet akdi 
(iş sözleşmesi: Belirtelim ki biz bu çalışmada Kanun’da geçen hizmet akdi yerine iş sözleş-
mesi kavramını tercih edeceğiz.) ile çalışan herkes m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacaktır. Bunun gibi sigortalının belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesine veya kısmi 
ya da tam süreli veyahut çağrı üzerine iş sözleşmesine göre çalışması da bu açıdan önem 
taşımayacaktır. Gerçekten bir kişinin bu bent uyarınca sigortalı sayılması için belirleyici 
ve önemli olan, kişinin bir iş sözleşmesine göre çalışıp çalışmadığıdır. Yoksa sözleşmenin 
türü ya da süresi önemli değildir. 

Kişinin sigortalı sayılması için bir iş sözleşmesine göre çalışması gerekli ise de her 
zaman yeterli değildir; zira biraz sonra üzerinde duracağımız üzere bazı kişiler bir iş söz-
leşmesine göre çalışmakla birlikte sigortalı sayılmaz. Bu nedenle kişinin sigortalı sayılma-
yanlar arasında yer almaması da gerekmektedir. Zorunlu sigortalıları anlatırken sigortalı 
sayılmayanlar da ayrıca anlatılacaktır. 

Yukarıda ifade edildiği gibi kanun koyucu, iş sözleşmesi ile çalışmalarına rağmen bazı 
kişileri sigortalı saymamış; buna karşılık bazen de esasında bir iş sözleşmesi ile çalışmayan 
ya da çalışma ilişkilerinin iş sözleşmesine dayanıp dayanmadığı tartışmalı olan bazı kişi-
leri m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı saymıştır. Örneğin koruma bekçileri, genelev 
kadınları bu kapsamdadır. Böylece m.4/I, (b) ya da 4/I, (c) bendine göre sigortalı sayılması 
mümkün olmayan bu kişiler için sosyal korumanın alanı genişletilmiş olmaktadır (Güzel/
Okur/Caniklioğlu, 93). 

Aşağıda önce iş sözleşmesi kavramı üzerinde durulacak, ardından iş sözleşmesi ile 
çalışmamakla birlikte m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılanlara yer verilecektir.

İş Sözleşmesine Göre Çalışanlar
Yukarıda da belirtildiği gibi 5510 sayılı Kanun’un m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılmak için iş sözleşmesi kavramı ölçü olarak alımış; ancak bu kavram tanımlanmamıştır. 
Bunun yerine Kanun’da Borçlar Kanunu ve iş mevzuatındaki iş sözleşmesi kavramlarına 
atıf yapılmakla yetinilmiştir (m.3/11). Dolayısıyla kimlerin m.4/I, (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılacaklarını tespit etmek için öncelikle sözü edilen Kanun’lardaki iş sözleşmesi 
kavramlarını açıklamak gerekmektedir. 

1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren (RG, 4.2.2011, 27836) Türk Borçlar Kanun’una 
göre “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle 

Sigortalı sayılanlar; hizmet akdi 
ile bir veya birden fazla işveren 
tarafından çalıştırılanlar 4/1(a), 
bağımsız çalışanlar ile köy ve 
mahalle muhtarları 4/1/(b) ve 
kamu görevlileridir 4/1(c).

Hizmet akdi ile bir veya birden 
fazla işveren tarafından 
çalıştırılanlar 4/1(a)’lı olarak 
sigortalı sayılır.
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işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği söz-
leşmedir” (m.393/I). İş Kanunu’nun (RG, 10.6.2003, 25134) 8. maddesinde de, bazı deği-
şiklikler olsa da, benzer bir tanım yer almaktadır. Buna göre ise “İş sözleşmesi, bir tarafın 
(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden 
oluşan sözleşmedir” (m.8/I). 

Her iki tanımın da ortaya koyduğu gibi iş sözleşmesinde bir taraf (işçi-sigortalı) diğer 
tarafa karşı iş görecek, diğer taraf (işveren) da buna karşılık işçiye (sigortalıya) ücret öde-
yecek; ancak bu iş görme edimi bağımlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu ilişkideki en 
önemli unsuru “bağımlılık” unsuru oluşturmaktadır, zira öğretide de ifade edildiği gibi 
iş sözleşmesini, konusu iş görme olan diğer sözleşmelerden (vekâlet ve eser sözleşmeleri) 
ayıran en önemli unsur “bağımlılık” unsurudur (Çelik, 81 vd.; Süzek, 213; Mollamahmu-
toğlu/Astarlı, 301-302; Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan, 47; Sümer, 63-73, 63 vd.). Gerçekten 
vekâlet ve eser sözleşmelerinde de bir kişinin bir başkası için ücret karşılığında çalışması 
söz konusu olmakta; ama bu çalışmanın bağımlı olması, bir başka anlatımla iş sahibinin 
emir ve denetimi altında gerçekleşmesi gerekmemektedir. Bu nedenle eğer konusu iş gör-
me olan bir ilişkide bağımlılık yoksa iş sözleşmesinden, dolayısıyla da m.4/I, (a) bendi 
kapsamında sigortalılıktan söz edilemez. Tüm bu açıklamaların da ortaya koyduğu gibi 
bağımlılık unsurunun varlığı, bir kişinin m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması 
bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bağımlılık unsurunun tespitinde, kural olarak, işçinin işverenin emir ve denetimi 
altında çalışıp çalışmadığı araştırılmaktadır. Yargıtay, bu kuralı somutlaştırırken işçinin 
işverene ait işyerinde çalışması gerektiğini de belirtmekteydi (Yarg. 9. HD, 04.03.2010, E. 
2008/20640, K. 2010/5868; Yarg. 9. HD, 31.5.2010, E. 2009/ 21771, K. 2010/15108; Yarg. 
9. HD, 28.5.2009, E. 2008/496, K. 2009/14827, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, www.ka-
zanci.com). Fakat ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni çalışma 
biçimleri karşısında bu koşul artık geçerliliğini yitirmiştir. Gerçekten bazı işçiler, iş gör-
me edimlerini işyerine uzaktan bağlanarak (teleçalışma) veya iki işverenin anlaşması ve 
kendisinin de buna onay vermesi sonucu başka bir işverenin işyerinde ve onun emir ve 
talimatı altında (İş K. m.7) yerine getirebilmektedirler. Bunun gibi bazen de işverenden 
aldıkları işleri kendi evlerinde yapabilmektedirler. Öğretide, bu gibi çalışma biçimleri ve 
bu çalışmaların özellikleri de dikkate alınarak işçinin işverene ait iş organizasyonuna dâhil 
olarak çalışması hâlinde de bağımlılık ilişkisinin varlığının kabul edilmesi gerektiği haklı 
olarak ileri sürülmektedir (Güzel, 120, 126; Süzek, 215; Çelik, 83; Sümer, 70). Dolayısıyla 
ekonomik ve teknolojik gelişmeler, artık klasik anlamdaki işyeri kavramından çok “iş ya 
da hizmet organizasyonu” kavramını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle başkasının iş ya da 
hizmet organizasyonu çerçevesinde çalışan bir kimse, diğer koşulları da varsa, sigortalı 
sayılmalıdır (Uşan, 82). 

Ayrıntılı bilgi için Ali Güzel’in “Fabrikadan Internet’e İşçi Kavramı” ve Ercan Turan/Ebru 
Pakin’in “Ev Eksenli Çalışanların Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler” adlı eserlere 
bakabilirsiniz.

4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda da bu gelişmeler dikkate alınarak işyeri kavramı, “iş-
yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir 
bütün” (m. 2/III) olarak tanımlanmıştır. Özellikle, “iş organizasyonu” deyimi; belirli bir 
coğrafi mekânda kurulu dar anlamdaki işyerinin (büro, fabrika vb.) dışında çalışanların 
da, diğer koşullarla birlikte, işyerinin işçisi ya da sigortalısı sayılması konusunda önemli 
bir ölçüt oluşturacaktır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 102; Tuncay/Ekmekçi, 224-225). 

İş sözleşmesi: Bir tarafın (işçi) 
bağımlı olarak iş görmeyi, 
diğer tarafın (işveren) da ücret 
ödemeyi üstlenmesinden oluşan 
sözleşmeye denir.

İşyeri; işyerine bağlı yerler, 
eklentiler ve araçlar ile oluşturulan 
iş organizasyonu kapsamında bir 
bütündür.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 2009 yılında verdiği bir kararda buna dikkat çekmek-
tedir. Hukuk Genel Kuruluna göre “Bağımlılık, iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamasında 
temel bir ilke olup bu unsur, hizmetini işverenin gözetimi ve yönetimi altında yapmayı ifade 
eder. Ne var ki iş hukukunun dinamik yapısı, ortaya çıkan atipik iş ilişkileri, yeni istihdam mo-
delleri, bu unsurun ele alınmasında her somut olayın niteliğinin göz önünde bulundurulmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bazı durumlarda, taraflar arasında sıkı bir bağımlılık ilişkisi bulunmasa 
da işverenin iş organizasyonu içinde yer alınmaktaysa bu unsurun varlığının kabulü gereke-
cektir. Önemli yön, işverenin her an denetim ve buyurma yetkisini kullanabilecek olması, çalı-
şanın edimi ile ilgili buyruklara uyma dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte teknik ve 
hukuki bir bağımlılığın bulunmasıdır. Genel anlamda bağımlı çalışma, işverenin belirleyeceği 
yerde ve zamanda, işverence sağlanacak teknik destek ve işverenin denetim ve gözetiminde 
yapılan çalışmadır (YHGK, 24.06.2009, E. 2009/21-249, K. 2009/291, www.legalbank.net). 

Bu konuda son olarak şunu da ekleyelim ki bu açıklamalar, bu gibi çalışma biçimle-
rinde artık bağımlılık unsurunun aranmadığı anlamına gelmemektedir. Sadece bu unsu-
run varlığını tespit bakımından daha farklı ölçütlere ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir. 
Eğer kişi, iş görme edimini tamamen bağımsız olarak yerine getiriyorsa bu durumda bir 
iş sözleşmesinin varlığından, giderek m.4/I, (a) bendi kapsamında bir sigortalılıktan söz 
edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Sigortalılık ilişkisini doğuran sözleşmenin, iş sözleşmesinin unsurlarını taşımasına 
rağmen çeşitli nedenlerle geçersiz olması ise geçersizliğin saptandığı tarihe kadar söz 
konusu kişinin sigortalı sayılmasını engellemez (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 99; Şakar, 93; 
Uşan, 80). Yargıtay da bu görüştedir. Yargıtaya göre bir kimsenin çalıştırılması yasak olan 
bir işte çalıştırılmış bulunmasının yani aradaki sözleşmenin geçersiz olmasının, o kim-
senin çalıştığı sürece sigortalı sayılmasına engel olmaz (Aydınlı, http://www.ceis.org.tr/
dergiDocs/kik982.htm). Belirtelim ki iş sözleşmesinin Kanun’a aykırılığının saptanması 
hâlinde sigortalılık geçmişe değil geleceğe etkili olarak sona erer (Aydınlı, http://www.
ceis.org.tr/dergiDocs/kik982.htm; Arıcı, 283).

Sigortalılık niteliği, kural olarak, iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte değil, fiilen işe baş-
lama tarihinde kazanılır (Çenberci, 90; Sözer, 30 vd.; Tuncay/Ekmekçi, 117). Yargıtayın 
yerleşik kararları da bu yöndedir. Yüksek Mahkemeye göre sigortalılığın başlangıcı açısın-
dan önemli olan, çalışma olgusu olup işe giriş bildirgesinin Kuruma veriliş ya da gönderi-
liş tarihi değildir (Yarg. 21. HD, 3.2.2009, E. 2008/2351, K. 2009/1304; YHGK, 27.01.2010, 
E.2009/10-578, K.2010/37). 

İşyerinde gerçek çalışma olgusu, işe giriş bildirgesinin dayanağı olan bilgi ve belgeler 
ile ücret ödemelerine ilişkin işyeri kayıtlarınca da doğrulanmalıdır. Eylemli ve gerçek bi-
çimde çalışma yoksa sigortalılıktan söz edilmesi de mümkün değildir. Çalışmayı ortaya 
koyan belgeler ise işe giriş bildirgesi ile birlikte sigortalının çalışma gün ve sayısını, kazanç 
durumunu, çalışma tarihleri ile birlikte ortaya koyan ve 86. madde uyarınca Kuruma ve-
rilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesidir. Kuşkusuz çalışma olgusunun ispatında 
tanıklardan yararlanmak da mümkündür. Ancak Yargıtay tanıkların sigortalının çalıştığı-
nı belirttiği tarihte işyerinde çalışan sigortalıların olmasını aramakta, ancak bordro tanığı 
olmadığında da başka yöntemlerle gerçek çalışma olup olmadığının araştırılmasını iste-
mektedir (Yarg. 21. HD, 21.03.2011, E.2010/2244, K. 2011/2513).

Özel Düzenleme Uyarınca m. 4/ I, (a) Bendine Göre Sigortalı 
Sayılanlar 
Daha önce de ifade edildiği gibi 5510 sayılı Kanun’da m.4/I, (a) bendi kapsamında sigor-
talı sayılanlar sadece iş sözleşmesine göre çalışanlarla sınırlı değildir. İş sözleşmesine göre 
çalışıp çalışmadıkları duraksamalara neden olabilecek bazı kimseler ile iş sözleşmesine 
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göre çalışmadıkları açık olan bazı kişiler de m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılmışlardır 
(SSİY, m. 9; 5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılı-
ğın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ, (RG, 28.09.2008, 
27011). Bunlar aşağıda sırası ile ele alınacaktır.

•	 İşçi Sendikası başkanı ve yönetim kurulu üyeleri: Sendika yönetim kurulu üyeleri ile 
sendika arasındaki ilişki iş sözleşmesine değil vekâlet sözleşmesine dayanmaktadır 
(Güzel/Okur/Caniklioğlu, 105; Tuncay/Ekmekçi, 230). Bu nedenle söz konusu kişile-
rin m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılmamaları gerekir. Ancak 5510 sayılı Kanun’la 
bu kişiler de m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır (m.4/II, a).

• Sanatçılar, düşünürler, yazarlar: 5510 sayılı Kanun’da m.4/I, (a) bendine göre sigor-
talı sayılan bir diğer çalışan grubu da “Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan 
film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif 
ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşü-
nür ve yazarlar”dır (m.4/II, b). Bir iş sözleşmesine göre çalışanlar zaten m.4/I, (a) 
bendine göre sigortalı sayıldıkları için bu bendin, bir iş sözleşmesine göre çalışma-
makla birlikte sanatsal bazı faaliyetlerde bulunanları kapsadığı; dolayısıyla kanun 
koyucunun bu bent kapsamında iş sözleşmesi ile çalışmayan sanatçılara ayrıca bir 
güvence getirdiği akla gelmektedir. Fakat 6111 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a 
eklenen ek 6. madde incelendiğinde kanun koyucunun bu bentte bir iş sözleşmesi 
ile çalışanları düzenlemek istediği ortaya çıkmaktadır. 

• Yabancılar: 5510 sayılı Kanun’a göre mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslarara-
sı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, 
yabancı uyruklu kişilerden iş sözleşmesi ile çalışanlar da m.4/I, (a) bendi kapsa-
mında sigortalı sayılırlar. Bent, her ne kadar uluslararası sosyal güvenlik sözleş-
mesi yapılmış ülke uyruğunda olanların sigortalı sayılamayacakları gibi bir anlam 
çıkarmaya müsait olsa da bendin bu kişiler için öncelikle uluslararası sosyal güven-
lik sözleşmesinin uygulanacağı, sözleşmede hüküm bulunmaması hâlinde ise bu 
kişilerin 5510 sayılı Kanun m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılacakları biçiminde 
yorumlanması gerekir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 107; Tuncay/Ekmekçi, 229). 

 Mülteciler ve vatansızlar da yabancı uyruklular gibi zorunlu sigortalı sayılırlar (Gü-
zel/Okur/Caniklioğlu, 108; Şanlı, 24 vd.). Öte yandan 29.8.1961 tarih ve 359 sayılı 
Kanun’la onanmış bulunan “Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme”nin 
24. maddesine göre sosyal sigortalar açısından mültecilerin durumu, Türk vatan-
daşlarından ayrımsızdır (Yarg. 10HD, 24.04.2003, E. 2003/1898, K. 2003/3807).

•	 Koruma bekçileri: İş sözleşmesiyle çalışmadıkları hâlde önce 506 sayılı Kanun, ar-
dından da 5510 sayılı Kanun m. 4/II, (d) hükmü ile bu kapsamda sigortalı sayılan 
bir başka grup ise 10.7.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hak-
kındaki Kanun’a göre çalıştırılan koruma bekçileridir. Bu kişiler, esas itibarıyla bir 
atama işlemine dayalı olarak çalışırlar (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 109; Tuncay/Ek-
mekçi, 231; Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 93; Uşan, 86). Gerçekten 4081 sayılı 
Kanun’un 7/II. maddesine göre anılan koruma bekçileri, köy ihtiyar meclislerince 
seçilirler, tayinleri ise vali ve kaymakamlarca onanır. Dolayısıyla çalışmaları bir iş 
sözleşmesine dayanmaz. Fakat sosyal düşüncelerle bu kişiler de m.4/I, (a) bendi kap-
samındaki sigortalı grubuna dâhil edilerek sosyal güvenceye kavuşturulmuşlardır. 

•	 Genelev kadınları: 2167 sayılı Kanun’la 506 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 13 uya-
rınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen genelev kadınları, sosyal 
sigortaların kapsamına alınmışlardır. 5510 sayılı Kanun’da da aynı yönde hükme yer 
verilmiş ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen umumi kadınların 
m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı belirtilmiştir (m.4/II, e).
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•	 Usta öğreticiler, ders ücreti karşılığında çalışanlar ile geçici personel: Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu 
idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar; m.4/I, (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılırlar (m.4/II, f). 

•	 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programların-
dan yararlananlar: 2011 tarihli ve 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 
(RG, 2.11.2011, 28103 Mük.) eklenen bu bent uyarınca toplum yararına çalışanlar 
da m.4/I, (a) bendi uyarınca sigortalı sayılmışlardır (m.4/II, g). Bu sigortalılar için 
prim ödeme yükümlüsü Türkiye İş Kurumudur. Fakat Türkiye İş Kurumu bu sigor-
talıların işvereni sayılmaz (m.4/III). 

Bağımsız Çalışanlar (m.4/ I, (b)’li Sigortalılar)

Köy ve Mahalle Muhtarları 
Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılığı, hem 5510 sayılı Kanun’da hem de 2108 sayı-
lı Kanun’da düzenlenmiştir. 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4. 
maddesine göre 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerekti-
recek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle 
muhtarlarının, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
sigortalı sayıldıkları belirtilmiştir. Aynı şekilde 5510 sayılı Kanun’a göre de köy ve mahal-
le muhtarları, m.4/I, (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Görüldüğü gibi 2108 sayılı 
Kanun, 5510 sayılı Kanun’dan farklı olarak köy ve mahalle muhtarlarının m.4/I, (b) bendi 
kapsamında sigortalı sayılmalarını, Kanun’un 4. maddesinin diğer bentlerine göre bir ça-
lışmasının bulunmaması koşuluna bağlamıştır. Bu durumda 2108 sayılı Kanun doğrudan 
muhtarların sosyal güvenliğine yönelik hüküm içerdiği için öncelikli yasa hükmü oldu-
ğunda, muhtarın, örneğin aynı zamanda iş sözleşmesine göre çalışması hâlinde, m.4/I, (b) 
bendine göre değil m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılması gerekecektir (Güzel/Okur/
Caniklioğlu, 113). Ayrıca belirtilelim ki 2108 sayılı Kanun’a göre m.4/I, (b) bendi kapsa-
mında sigortalı sayılan bir muhtar, yeniden bu göreve seçilmez ya da muhtarlıktan ayrılırsa 
bu kapsamdaki sigortalılığını devam ettirme olanağına sahiptir (m.4/II).

Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar ya da Gelir Vergisinden Muaf Olup da Esnaf ve 
Sanatkâr Siciline Kayıtlı Bulunanlar 

Kanun’a göre 4/ (b)’li olarak sigortalı sayılmak için öncelikle bağımsız bir faaliyetin 
varlığı şarttır. Ancak bağımsız çalışanın sigortalı sayılması için aynı zamanda gerçek veya 
basit usulde gelir vergisi mükellefi olması da gerekmektedir (m.4/I, b, 1). Gelir vergisin-
den muaf olanlar ise eğer esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iseler yine zorunlu olarak m. 4/I, 
(b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar (m.4/I, b, 2). Ancak bu konuda 6. maddenin (k) 
bendini de dikkate almak gerekir. Zira söz konusu hüküm, belirli bazı koşulların varlığı 
hâlinde bu kapsamdaki sigortalıların sigortalı sayılmayacaklarını belirtmektedir. 

Şirket Ortağı Olanlar
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş ko-
mandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm 
ortakları; m. 4/I, b bendi kapsamında sigortalı sayılırlar (m.4/I, b, 3). Görüldüğü gibi, 
kolektif şirket, limited şirket ve adi komandit şirketle donatma iştirakinin tüm ortakları 
sigortalı sayılırken anonim şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin or-

Köy ve mahalle muhtarları ile 
hizmet akdine bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlar 4/1(b)’li olarak sigortalı 
sayılır.
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taklarının tamamı kapsama alınmamış, anonim şirketin ortaklarının aynı zamanda yöne-
tim kurulu üyesi olmasını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ise komandite 
ortakları kapsama alınmıştır. 

Tarımsal Faaliyette Bulunanlar
Tarımsal faaliyet, 5510 sayılı Kanun’da, kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle 
başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, 
yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, 
orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tara-
fından muhafazası, taşınması veya pazarlanması olarak ifade edilmektedir (m. 3/19). Bu 
kapsamda faaliyette bulunanlar da Kanun’a göre m.4/I, (b) bendi kapsamında zorunlu si-
gortalı sayılırlar (m.4/I, b, 4). Bu konuda da 6. maddenin (k) bendindeki istisna hükmüne 
bakmak gerekmektedir. Zira söz konusu hüküm, belirli bazı koşulların varlığı hâlinde bu 
kapsamdaki sigortalıların sigortalı sayılmayacaklarını belirtmektedir.

At Yarışları Hakkında Kanun’a Tabi Jokey ve Antrenörler
5510 sayılı Kanun’a göre 1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a tabi 
jokey ve antrenörler de m.4/I, (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar (m.4/IV).

Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri (m.4/I, (c)’li Sigortalılar) 
5510 sayılı Kanun’a göre bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa göreve 
başlayıp da kamu idarelerinde, m.4/I, (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyon-
larda sürekli olarak çalışıp ilgili Kanun’ların (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı 
olması öngörülmemiş olanlar ile m.4/I, (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleş-
meli olarak çalışıp ilgili Kanun’ların (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması 
öngörülmemiş olanlar ve ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi 
uyarınca açıktan vekil atananlar m.4/I, (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Görüldü-
ğü gibi m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılmak için kamu idarelerinde yukarıda anılan 
biçimde çalışmak gerekmektedir.

Yukarıda anılan kişiler dışında 
a)  Kuruluş ve personel Kanun’ları veya diğer Kanun’lar gereğince seçimle veya atama 

yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine 
ilgili Kanun’larda Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hiz-
met akdi ile çalışmayanlar,

b)  Cumhurbaşkanı, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkan-
ları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, 

c)  Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında kamu görevlisi iken, bu kapsamdaki kişile-
rin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları 
ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,

d) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına 
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay 
meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine 
tâbi tutulan adaylar,

e)  Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesa-
bına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü he-
sabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek 
Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar, 

f)  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya 
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kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedil-
mek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar hakkında da uygulanır.

 Yukarıda belirtilen (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan 
ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrı-
lanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz.

Sigortalı Sayılmayanlar 

İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşi
Ücretsiz çalışan eş, aile hukukunun öngördüğü karşılıklı yardım ödevini yerine getirdiği 
(MK. m.151) ve aile birliğinin yaşam düzeyini yükseltmek amacını izlediği için sigortalı 
sayılmamıştır (m.6/I,a) (Tuncay/Ekmekçi, 254; Güzel/Okur/Caniklioğlu, 118; Canikli-
oğlu, Kadınların Sosyal Güvenliği, 380). Belirtelim ki maddede sözü geçen “eş” Medeni 
Kanun’un karı koca olarak kabul ettiği kişilerden her biri olup evlilik birliği dışında karı 
koca gibi birlikte yaşayanlar bu hükmün kapsamı dışında kalırlar. 

Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar
Konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı sayılma-
mışlardır (m.6/I, b). Bu kimselerin sigortalı sayılmamaları için aynı konutta birlikte yaşa-
maları ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısım olmaları gerekir. Çalışanlar, hı-
sımlık koşuluna uygun düşmekle beraber, aynı konutta birlikte yaşamıyorlarsa ya da tersine 
aynı konutta birlikte yaşamalarına karşın bu derecede hısım değillerse sigortalı sayılmala-
rına herhangi bir engel yoktur (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 119). Belirtilen koşula ek olarak 
maddede anılan kimselerin arasına dışarıdan başka bir kimsenin katılmaması da gerekir. 
Sözü edilen hısımlar kapsamına girmeyen herkes, örneğin başka konutta ve ayrı yaşayan 
çocuk bile “başka kimse” durumundadır (Çenberci, 59; Güzel/Okur/Caniklioğlu, 119).

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar 
Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi 
yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden 
az olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar 
hariç olmak üzere ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılmamıştır. Ev hizmetlerinde 
çalışanlar deyimi, bir evin günlük işlerini yürütmek amacıyla evde çalışan ve aile bireyleri 
dışında kalan kimselerdir. Bunların yaptıkları işler; genellikle hizmetçilik, aşçılık, şoför-
lük, bahçıvanlık gibi işlerdir (Caniklioğlu, Kadınların Sosyal Güvenliği, 378). 

Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbaş Olarak Yapmakta Olanlar ile Yedek Su-
bay Okulu Öğrencileri 
Askerlik hizmeti, kamu hukuku çerçevesinde gerçekleşen bir yükümlülük olup sigortalılık 
ilişkisi kuran bir faaliyet niteliğinde değildir. Nitekim Kanun’un 6. maddesinin (d) ben-
dinde askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapanlarla yedek subay okulu öğrencilerinin 
sigortalı sayılmadıkları açıkça belirtilmiştir. 

Kendi Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar 
Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 
Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belge-
leyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan yurt dışında 
ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 5510 sayılı Kanun’a göre 
sigortalı sayılmazlar (m.6/I, e). 
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Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler 
Yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki ya-
pım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılamazlar (m. 6/I, f). Öğrencile-
rin sigortalı sayılmamaları, Kanun’un deyimiyle “tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim 
işleri”nin gördükleri öğrenimin doğal bir sonucu olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
gibi durumlarda, esasen bir hizmet sözleşmesi ya da diğer sigortalılık ilişkisi doğuran 
herhangi bir faaliyetin varlığından söz edilemeyeceği için sigortalılık niteliğini edinme 
durumu da söz konusu değildir (Çenberci, 69). Yargıtay, bu konuda vermiş olduğu bir 
kararda, bizce de isabetli olarak, okulun açık olduğu dönemlerde yapılan stajı, sigorta-
lılık kapsamında değerlendirmemiş, buna karşılık okulun tatil olduğu dönemde yapılan 
çalışmayı sigortalı süre olarak kabul etmiştir (Yarg. 21. HD, 3.11.2008, E.2007/22085, 
K.2008/16972; Güzel, Yargıtay’ın 2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, 301-302). 
Yine öğretide de isabetle belirtildiği gibi, öğrenimin doğal sonucu sayılmasına olanak 
bulunmayan ve açıkça öğrencinin işgücünden yararlanmayı amaçlayan üretim ve yapım 
işleri, okulda dahi yapılmış olsa, bunları yapan öğrencilerin sigortalı sayılması gerekir 
(Çenberci, 69).

Sağlık Kurumlarında İşe Alıştırılmakta Olan Hasta veya Özürlüler 
Hastalık ve özürleri nedeniyle çalışamayacak durumda olanların eski işlerinde veya bu 
işlere uygun başka bir işte yeniden çalışmalarını sağlamak, sosyal güvenliğin amaçları ara-
sında yer alır. İşte, bu gibi kimselerden sağlık kurumlarında veya rehabilitasyon merkez-
lerinde tedaviye alınanlar, sigortalı sayılamazlar (m. 6/I, g). Zaten bu durumdakilerin iş 
sözleşmesi ya da diğer bir mesleki faaliyet anlamında çalışmaları söz konusu değildir; işe 
alıştırma, bir çalışma ilişkisi doğurmaz. 

18 Yaşından Küçük Olanlar Devlet Memurları ve Bağımsız Çalışanlar
5510 sayılı Kanun’un m. 4/I, (b) ve (c) bendi uyarınca sigortalı sayılması gerekenlerden 18 
yaşını doldurmamış olanlar, anılan bentler gereğince sigortalı sayılmazlar (m.6/I, h). Öte 
yandan 6. maddenin 2. fıkrasında bu hükmün istisnasına da yer verilmiştir. Buna göre bir 
meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde 
çalışanlar hakkında, 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz. 

On sekiz yaşından küçük olanların sigortalı sayılmamaları, sadece m.4/I, (b) ve (c) 
bendi uyarınca sigortalılık bakımından geçerlidir. Bir hizmet sözleşmesine göre çalışan-
lar, on sekiz yaşından küçük olsalar da sigortalı sayılırlar. Bu yaklaşım İş Kanunu’nun 
çalıştırma yaşına ilişkin hükümleri ile de uyumludur. Zira İş Kanunu’nun 71. maddesinde 
çalıştırma yaşı, kural olarak on beş olup, bazı koşulların varlığı hâlinde on dört yaşını 
tamamlayanların işçi olarak çalışma hakları bulunmaktadır (f.I). 

Tarım İşlerinde Süreksiz İşlerde Çalışanlarla Tarımsal Faaliyette Bulunup 
Aylık Geliri Düşük Olanlar
Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere, 
tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal 
faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık 
ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katın-
dan az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar 5510 sayılı 
Kanuna göre sigortalı sayılmazlar. Görüldüğü gibi bu bentte kapsam dışı bırakılanlar, iki ayrı 
grupta toplanacak niteliktedir. İlk grupta yer alanlar, bir iş sözleşmesine göre çalışanlardır. 
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Ancak bu gruptakiler de kamu idarelerinde çalışanlar ve diğerleri olmak üzere iki gruba ay-
rılmaktadır. Bentte düzenlenen ikinci kategori ise kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette 
bulunanlar, bir başka deyişle tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanlardır. 

Bağımsız Çalışanlardan Aylık Geliri Düşük Olanlar
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve 
sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraf-
lar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından 
az olduğunu belgeleyenler de sigortalı sayılmamaktadır (m.6/I, k). Bu hükümle bağımsız 
çalışanlar bakımından âdeta sigortalı sayılmamanın yolu açılmış olmaktadır. Zira ülke-
mizde kayıt dışılığın çok yüksek olduğu, bilinen bir gerçektir. Eğer iyi bir denetim sistemi 
getirilmez ve kişilerin gerçek gelirleri tespit edilemezse gerçekte sigortalı olması gereken, 
fakat bu istisna hüküm nedeniyle zorunlu sigorta kapsamına girmeyen pek çok kimse söz 
konusu olacaktır.

Kamu İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilenler
Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ül-
kede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu 
sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı oldu-
ğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli 
personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulun-
duğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hâllerde, işverenleri tarafından bulunulan 
ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar da 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı 
sayılmazlar (m.6/I, l).

Gençlik ve Spor Faaliyetleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor GEnel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız 
spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyet-
lerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görev-
lendirilenler sigortalı sayılmazlar.

Yaşlılık Aylığı Kesilmeksizin Çalışanlar
5510 sayılı Kanunun 30. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç ol-
mak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4. maddenin 1. fıkrasının 
(b) bendi kapsamında çalışanlar sigortalı sayılmazlar.

Kısmen Sigortalı Sayılanlar
Bazı kişiler vardır ki esas itibarıyla Kanun’un kapsamına girmesini gerektirecek bir faaliyet-
te bulunmamasına rağmen yaptıkları işler nedeniyle Kanun’da öngörülen sosyal tehlikelerle 
karşılaşabilmektedirler. Sosyal koruma düşüncesiyle bu gibi faaliyetlerde bulunan kişiler de 
Kanun’un kapsamına alınmaktadırlar. Ancak bu kişiler tüm sigorta kolları açısından değil yap-
tıkları işin niteliğine göre karşılaşabilecekleri sosyal risklere karşı sosyal güvenceye kavuşturul-
maktadırlar. 5510 sayılı Kanun da bu genel ilkeye uygun olarak özel hükümler öngörmüştür. 

Hükümlü ve Tutuklular 
5510 sayılı Kanun’a göre hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte ceza infaz kurumları ile 
tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü 
ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bun-
lar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar (m.5/a). Bu şe-
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kilde çalıştırılanların işvereni, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan 
tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni, Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ise Ceza İnfaz Kurumları 
ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir (m. 12/V). 

Çıraklar ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler
1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işlet-
melerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık 
sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında sigortalı sayılırlar (m.5/b). Bu hükmün dışında konu ayrıca 3308 sayılı Kanun’da 
da düzenlenmiştir. Anılan Kanun’a göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortasından yararlanırlar 
(3308 s. K. m. 25). Ancak 6111 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle Kanun’un 5. maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle 1.3.2011 tarihinden itibaren bunlar-
dan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında, ayrıca genel sağlık 
sigortası hükümleri uygulanacaktır.

Stajyerler ve Bursiyerler
Stajyer, okulda aldığı teorik bilgiyi işyeri ortamında geliştiren kişi olup işyeri ortamına ka-
tılması nedeniyle bu kişilerin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanmaları 
mümkündür. Bu nedenle 5510 sayılı Kanun, daha önce sosyal sigortaların kapsamına gir-
meyen stajyerleri de iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu bakımından kapsama almış-
tır. Kanuna göre, meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi 
tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan 
eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde 
görevli bursiyerler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır (m.5/b)” 

Belirtelim ki, 6111 sayılı Kanun’la değişiklik yapılmadan önce stajyerin bu bent uya-
rınca sigortalı sayılması için stajının zorunlu olması gerekmekteydi. 6111 sayılı Kanun’la 
m.5/I, (b) bendinde yer alan zorunlu ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Bunun so-
nucunda 1.3.2011 tarihinden itibaren Kanun’un m.5/I, (b) bendi kapsamında meslek lise-
lerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden 
okudukları eğitim kurumunda zorunlu staj şartı bulunanlar yanında okul tarafından staj 
yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibarıyla sigortalı sayılacak-
lardır (2011/36 sayılı Genelge, 2.1.1). 6111 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonrasında 
bu kişilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında, ayrıca 
genel sağlık sigortası hükümleri de uygulanacaktır. 

İlgili okul tarafından staj yapması uygun görülenler dışında öğrencinin isteği ve iş-
verenin uygun görmesiyle yapılan ve uygulamada staj olarak adlandırılan bir çalışmanın 
varlığı hâlinde ise bir hizmet sözleşmesine dayalı çalışma ve buna bağlı olarak da tüm 
sigorta kollarına tabi sigortalılık söz konusu olur. Aynı şekilde öğrencinin işyerinde bu-
lunma amacı, bir mesleğin öğrenilmesinden ziyade bir hizmet ya da mal üretme niteliğine 
ulaşması hâlinde de bu kişilerin tüm sigorta kollarına tabi sigortalı sayılmaları gerekir. 
Bunun gibi işyerindeki çalışma süresi, zorunlu staj süresini aştığı durumlarda da aynı so-
nucu kabul etmek gerekir.

Üniversitede Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrenciler
2547 sayılı Kanun’un 5917 sayılı Kanun’la değişik 46. maddesinin son fıkrasına göre Yük-
seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma 
şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, 
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öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde ça-
lıştırılabilirler. Bu şekilde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından 
dolayı işçi olarak kabul edilmezler (Tuncay/Ekmekçi, 230; Gerek, 237). Kısmi zamanlı 
olarak çalıştırılan bu öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret 4857 sayılı 
İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari 
ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Bu hükümle bağlantılı olarak 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (b) bendine 
18.2.2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanun’la bir ibare eklenmiştir. Buna göre bu öğrenciler-
den aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas ka-
zanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası uygulanacak ve bu öğrenciler de bentte yer alan diğer kısmi sigortalılar gibi m. 
4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Görüldüğü gibi madde hükmünde 
üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, kısmi-tam sigortalılık bakımından 
ücret düzeylerine göre ayırıma tabi tutulmuşlar ve kazançları günlük prime esas kazanç 
alt sınırının otuz katından fazla olmayan öğrenciler kısmi sigortalı kabul edilirken fazla 
olan öğrenciler, tüm sigorta kolları ile ilişkilendirilmişlerdir (Gerek, 236; Tuncay/Ek-
mekçi, 230). 

Belirtelim ki 6111 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonrasında bu kişilerden bakmak-
la yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında, ayrıca genel sağlık sigortası 
hükümleri uygulanır. 

Harp Malulleri ile Vazife Malulü Olanlar
5510 sayılı Kanun’un 5754 sayılı Kanun’la değişik 5. maddesinin (c) bendine göre harp 
malulleri ile 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 1980 tarihli ve 2330 
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı 
bağlanmış malullerden, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında si-
gortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. 

Ayrıntılı bilgi için İbrahim Aydınlı’nın “Terör Mağdurlarının Sosyal Güvenliği ve 5510 Sayılı 
Kanun’la Getirilen Konuya İlişkin Değişiklikler”, adlı makalesine bakabilirsiniz.

3713 sayılı Kanun’a göre aylık bağlanmış maluller ile aynı Kanun kapsamına giren 
olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların, m.4/I, (c) bendi kapsamında 
sigortalı olmaları hâlinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin m.4/I, (c) bendi 
kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, m.4/I, (a) ve (b) bentleri kap-
samında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygula-
nır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların, uzun vadeli sigorta 
kollarına tabi olmayı istemeleri hâlinde bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip 
eden aybaşından itibaren haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra 
kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Kursiyerler
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme 
eğitimine katılan kursiyerler, m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar 
hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygu-
lanır. 665 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, Türkiye İş Kurumu, bu sigortalılar için 
prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz. 
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Yurt Dışına Çalışmak Üzere Gönderilenler
5754 sayılı Kanun’la değişik 5. maddenin (g) bendine göre “ülkemiz ile sosyal güvenlik 
sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırıl-
mak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamın-
da sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası 
hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemele-
ri hâlinde 50. maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile 
aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta 
hükümleri uygulanır. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan 
ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz”. Böylece daha önce uzun vadeli sigorta kolları 
açısından kapsama alınan söz konusu kişiler, artık sadece kısa vadeli sigorta kolları ve 
genel sağlık sigortası bakımından zorunlu olarak kapsama alınmış olmaktadırlar. 

4046 Sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar
5510 sayılı Kanun’un geçici 13. maddesi uyarınca 4046 sayılı Kanun’un 21. maddesi kap-
samında iş kaybı tazminatı alanlar, m.4/I (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bu 
sigortalılar hakkında uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri 
uygulanacaktır. Dolayısıyla bu kişiler, kısa vadeli sigorta hükümlerinden yararlanmazlar 
(geç. 13/I). 

Sosyal Güvenlik Kurumlarından Malullük veya Yaşlılık (Emekli) Aylığı 
Almakta Olanlar 
Hukukumuza ilk olarak 1986 tarih ve 3279 sayılı Kanun’la giren sosyal güvenlik destek 
primi ödeyerek hem yaşlılık aylığını alma hem de sigortalı bir işte çalışma olanağı, 5510 
sayılı Kanun’la, m.4/I, (b) bendine göre çalışanlar hariç olmak üzere, kaldırılmıştır (Uğur, 
234 vd.). Gerçekten 5510 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre 5510 sayılı Kanun’un yü-
rürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden, yaşlılık aylığı bağlandıktan 
sonra m.4/I, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanun’a 
göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları 
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bunlardan tüm 
sigorta kollarına ilişkin primler alınır (m.30/III). 

Ayrıntılı bilgi için Nurşen Caniklioğlu’nun “Sosyal Güvenlik Destek Primi” adlı eserine ba-
kabilirsiniz.

Öte yandan Kanun’da, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce sigortalı olan-
lar bakımından geçici bir maddeye yer verilmiş; bu kişilerin sosyal güvenlik destek primi 
ödeyerek çalışma olanakları korunmuştur. Buna göre “Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği 
tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya 
emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek 
primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi 
olma bakımından bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulan-
masına devam edilir” (Geç. m.14/I). Bunların prime esas kazançlarından % 30 oranında 
sosyal güvenlik destek primi ve ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi kesilir. Kısa vadeli 
sigorta kolları priminin tamamını işveren öder. Yüzde otuz oranındaki primin dörtte üçü-
nü işveren, dörtte birini ise sigortalı öder. Ödenen bu prime karşılık bu kişiler hakkında 
sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır (geç. m.14/I,a).
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Taksiciler, Dolmuşçular ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma 
Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlar
6111 sayılı Kanunla (RG, 13.2.2011, 27857) 5510 sayılı Kanuna eklenen ek m. 6’ya göre, 
ticari taksi, dolmuş, minibüs ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında bir 
veya birden fazla kişi yanında kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içerisinde 10 günden az sü-
reyle çalışmakta olanlar primlerini kendileri 30 gün üzerinden ödemeleri halinde m.4/I, 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Belirtelim ki bu araçların sahipleri yanında ücret 
karşılığında tam süreli çalışanlar da m.4/I, (a) bendi kapsamındadır. Bu araçların sahibi 
olanlar ile bu araçları sahibinden kiralamak suretiyle kendi adlarına işletenler ise m.4/I, 
(b) bendi kapsamındadırlar. 6111 sayılı Kanun’la yapılan bu düzenleme ile sosyal güven-
cesiz çalışan taksi, dolmuş, özel halk otobüsü şoför ve muavinlerinin güvencesiz yaşamları 
bir nebze güvenceli hâle getirilmeye çalışılmıştır (Tuncay/Ekmekçi, 251).

Ayrıntılı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumunun 5.4.2011 tarihli ve 2011/36 sayılı Genelgesi-
ne bakabilirsiniz.

Yine aynı maddeye göre, m.4/II, (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından 
çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan 
çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında ken-
dileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır (Ek m.6/I). Konuya 
ilişkin 2011/36 sayılı Genelgeye göre Kanun’un ek 6. maddesi kapsamında sigortalı olmak 
isteyenler, ek 4’te yer alan “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve 
sanatçı ile işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ilde bu-
lunan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edeceklerdir. 
İşveren ile çalışanın bağlı olduğu meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakan-
lığının merkez veya taşra birimleri tarafından onaylanmamış “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli 
Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” işleme alınmayacaktır. Ayrıca bu kişiler, her bir işverenle 
yapmış olduğu sözleşmeyi ayrı ayrı Kuruma bildirmek zorundadırlar (Genelge 2.4.2.1).

Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile 
genel sağlık sigortası ve istekleri hâlinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır (Ek m.5/III). 

Bizce Kanun’daki bu düzenlemeye anlam vermek oldukça zordur. Zira bir kişi, kısmi 
süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorsa bu kişinin işvereni onu çalışmaya başlamadan önce Ku-
ruma bildirmelidir. Ayrıca bu kişi, çalışmaya başlamakla kendiliğinden ve zorunlu ola-
rak sigortalı olur. Yani söz konusu kişinin sigortalı olmak isteyip istememesi önem taşı-
maz. Oysa Genelge’de açıkça Ek 6. madde kapsamında sigortalı olmak isteyenlerden söz 
edilmektedir. Eğer bu hükümle ay içinde otuz günden daha az çalışma günü olanlara bir 
olanak sağlanmak isteniyorsa söz konusu sigortalılar eksik günleri için zaten isteğe bağlı 
sigortalı olabilir ya da eksik günleri daha sonra borçlanabilirler. Dolayısıyla bu hükmün 
söz konusu sigortalılara ne gibi bir hak sağladığını anlamak mümkün değildir. 

Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların 
Sigortalılığı 
Sigortalı olmayan ya da kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almayanlardan 
18 yaşını doldurmuş olup tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalı-
şanlar; örneği Kurumca hazırlanan ve Kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, 
il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip onaylanmış 
belgeleri ile talepte bulundukları tarihten itibaren sigortalı sayılırlar (6111 s.lı Kanun’la ek 
5. madde). Kamu idarelerinin tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak 
çalıştırılanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz (ek m.5/X). 
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Konu, 2011/36 sayılı Genelgede de düzenlenmiş olup buna göre Kanun’un ek 5. mad-
desine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışıp 1.3.2011 tarihinden 
itibaren sigortalı olmak için müracaat edenlerin bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için; 
Kanun’un m.4/I, (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaması, isteğe bağlı sigortalı veya 
isteğe bağlı iştirakçi olmaması, 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamında sigor-
talı olmaması, kendi sigortalılıklarından dolayı Kanun ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. 
maddesine göre gelir veya aylık almaması, 2925 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılmaması 
ve nihayet 18 yaşını doldurmuş olması şartları aranacaktır (2.3.1). 

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, m.4/I, (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları bakımından 
yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, uzun vadeli sigorta kolları yönünden ma-
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır (ek m.5/IV). 
Ancak bu sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardım-
lardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edil-
miş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması şarttır. Oysa bu süre, 2925 sayılı 
Kanun’da üç ay olarak belirlenmiştir (2925 s.lı K. m.7/II). Öte yandan bu Kanun’a göre 
iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya 
sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağla-
nabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranır (ek 
m.5/V). Bu madde kapsamındaki sigortalılar ile ilgili olarak bu maddede aksine hüküm 
bulunmaması kaydıyla bu Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır. 

Son olarak ekleyelim ki 6111 sayılı Kanun’un 52. maddesiyle Kanun’a eklenen geçici 
29. gereğince 1.5.2008 ila 30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanun’a tabi si-
gortalı olanlardan 1.3.2011 tarihi itibarıyla sigortalılığı devam edenler hakkında 1.3.2011 
tarihinden itibaren Kanun’un ek 5. maddesi hükümleri uygulanır. 2925 sayılı Kanun’a tabi 
sigortalılığı 1.5.2008 tarihinden önce başlayıp 1.3.2011 tarihinden sonra da devam eden-
ler hakkında, 2925 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğinden bu 
kapsamdaki sigortalılığı sona ermeyenlerin ek 5. maddesine göre sigortalılıkları başlatıl-
mayacaktır (2011/36 sayılı Genelge, 2.3.1.1).

Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi

Sigortalılığın Başlangıcı

m.4/I, (a) Bendine Göre Sigortalı Olanlar Açısından 
5510 sayılı Kanuna göre, m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılık 
çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı 
eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren 
başlar (m.7/I, a). Sigortalılık, Kanun’da öngörülen biçimde çalışmaya başlama ya da statü-
ye geçmekle kendiliğinden başlar. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi sigortalı olmak için 
olumlu ya da olumsuz herhangi bir irade açıklamasında bulunmak gerekmez. 

Ayrıntılı bilgi için Coşkun Saraç’ın “Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti” adlı makalesine 
bakabilirsiniz.

Kanun’un 4, 5 ve 7. maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirenler, kendiliğinden 
sigortalı sayılırlar. İşveren tarafından Kuruma bildirilme ve Kurumca tescil işleminin ya-
pılması, sigortalılık niteliğini kazanma açısından bir önem taşımaz.
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Öte yandan bu açıdan önemli olan, iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil fiilen işe baş-
lama tarihidir (Çenberci, 90; Sözer, Sigorta İlişkisi, 33-34; Şakar, Sosyal Sigortalar Uygula-
ması, 93). Yargıtaya göre de bir kimse işe alınmış bulunmakla beraber şayet işyerine dâhil 
olarak eylemli veya varsayımlı (farazi) biçimde çalışmamışsa sigortalı sayılmasına yasaca 
olanak yoktur (Yarg. HGK., 29.3.2000, 21-702/226, Tüba/İİÇB, 5.2.2001).

m.4/I, (b) Bendine Göre Sigortalı Olanlar Açısından 
Kanun’un m.4/I, (b) bendine göre sigortalı olanların sigortalılık ilişkisini kuran faaliyetleri 
farklılık arz ettiği için, sigortalılığın başlangıcı da her bir faaliyete göre Kanun’da ayrı ayrı 
sayılmıştır. Kanun’a göre (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; 

•	 Gelir	vergisi	mükellefi	olanlar	 ile	şahıs	şirketlerinden	kolektif,	adi	komandit	şir-
ketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi 
mükellefiyetlerinin başladıkları, 

•	 Sermaye	 şirketlerinden	 limited	 şirket	 ortakları	 ile	 sermayesi	 paylara	 bölünmüş	
komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca 
tescil edildikleri, 

•	 Anonim	şirketlerin	yönetim	kurulu	üyesi	olan	ortaklarının	yönetim kuruluna seçildikleri, 
•	 Gelir	vergisinden	muaf	olanların	ise	esnaf	ve	sanatkar	siciline	kayıtlı	oldukları,
•	 Tarımda	kendi	adına	ve	hesabına	bağımsız	çalışanlar	için	tarımsal	faaliyetlerinin	

Kanun’la kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince bir yıl içinde bildi-
rilmesi hâlinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi hâlinde ise bildi-
rimin Kuruma yapıldığı, 

•	 Köy	ve	mahalle	muhtarları	için	bu	göreve	seçildikleri,	
•	 At	Yarışları	Hakkında	Kanun’a	 tabi	 jokey	 ve	 antrenörler	 için	 ise	 lisans belgesine 

istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar. 
Öte yandan Kanun’a göre gelir vergisinden muaf olanlar ile tarımda kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışanların kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili olarak Kanun’la kurulmuş 
ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınır (m.7/II). 

m.4/I, c Bendine Göre Sigortalı Olanlar Açısından 
Kanuna göre, (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, göreve başladıkları veya bu 
Kanunun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki okul-
larda öğrenime başladıkları tarihten itibaren başlar (m.7/I, c).

Sigortalılığın Kuruma Bildirilmesi

m. 4/I, (a) Bendine Göre Sigortalı Olanların Kuruma Bildirilmesi
İşverenler, m.4/I, (a) bendine göre sigortalı olanları sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigorta-
lılık başlangıç tarihinden önce Kuruma bildirmekle yükümlüdür (m.8/I). Bir başka deyişle 
m.4/I, (a) bendine tabi sigortalıların çalışmaya başlamadan önce Kuruma bildirilmeleri 
gerekmektedir (Bu konuda açıklamalar için bkz. 2009/37 sayılı Genelge, s. 4 vd.). 

Kural bu olmakla birlikte Kanun’da bazı istisnai hükümlere de yer verilmiştir. İnşaat, 
balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıların en geç çalışmaya başlatıldığı 
gün Kuruma bildirilmesi gerekir (m.8/I,a). Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçla-
rına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek 
işyerlerinde ise ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalış-
maya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu 
bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar yapılacak bildirim süresinde yapılmış sayılacaktır 
(m.8/I, b). Nihayet bir diğer istisnai nitelikteki düzenlemeye göre kamu idarelerince istih-
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dam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’una göre işsizlik sigortasına tabi olmayan 
sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilmesi hâlinde (m.8/I, 
c) sigortalı süresinde bildirilmiş kabul edilir. 

Sigortalılar da çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortalı ola-
rak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmelidirler (m.8/II). Ancak sigortalının kendini 
bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez. 

5510 sayılı Kanun’un 4/1(a) maddesi kapsamındaki sigortalılar, kendilerini Kuruma nasıl 
bildirirler?

m.4/I, (b) Bendine Göre Sigortalı Olanların Bildirimi
5510 sayılı Kanun’a göre tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere, m.4/I, (b) ben-
dine göre sigortalı sayılanlar için m.7/I, (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından 
itibaren on beş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgelerinin düzenlenerek Kuruma gönde-
rilmesi gerekir (m.8/III) (Bu konuda açıklamalar için bkz. 2009/37 sayılı Genelge, s. 8 vd.; 
2011/36 sayılı Genelge, s.14 vd.). Tarımsal faaliyette bulunanlar için ise Kanun’la kurulu 
meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirim yapılması 
gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi bu kişilerin sigortalı işe giriş bildirgelerinin kendileri tarafından değil 
kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi 
daireleri, şirket yetkilileri veya esnaf sicil memurluğu tarafından Kuruma verilmesi gerek-
mektedir. Örneğin limited şirket ortaklarının Kuruma bildirimi ticaret sicil memurunca 
yapılacaktır (2009-37 sayılı Genelge, 3.2.3.5). Buna karşılık tarımsal faaliyette bulunan 
sigortalıların bildirimleri kendileri tarafından da yapılabilecektir (m.8/III). 

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a tabi jokey ve antrenörlerin ise çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma 
bildirilmesi zorunludur (m.8/III). 

Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere sigortalılık hak 
ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir.

m.4/I, (c) Bendine Göre Sigortalı Olanların Bildirimi
m.4/I, (c) bendine göre sigortalı olanları çalıştıran işverenler, bu kapsamda ilk defa veya 
tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, m.7/I, (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlan-
gıcından itibaren, on beş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görev-
lendirmelerde ise bildirim yapılmaz (m.8/V). 

Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi

Genel Olarak 
Sigortalılık niteliğinin hangi hâllerde sona ereceği, Kanun’un 9. maddesinde gösterilmiş ve 
sigortalılığın türüne bağlı olarak sigortalılık niteliğinin yitirilmesi de farklı esaslara bağ-
lanmıştır. Bunun dışında, maddede, analık ve hastalık sigortası bakımından sigortalılık 
niteliğinin yitirilişine ilişkin olarak özel hükümlere yer verilmiştir. 

Kanun’un m.4/I, (a) bendine göre sigortalı sayılanların sigortalılıkları, kural ola-
rak, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer (m.9/I, a). Buna karşılık 
Kanun’un m.4/I, (b) bendine göre sigortalı olanların sigortalılıkları, sigortalılık ilişkisi ya-
ratan faaliyetin türüne göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Kanun’a göre gelir vergisi mükellefi 

1
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olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri; gelir vergisinden 
muaf olanlar için ise esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya 6. maddenin birinci 
fıkrasının (k) bendi kapsamına girdiği tarihten itibaren sigortalılık sona erer (m.9/I, b, 1, 
2). Ancak Kanun’da bu son hâl ile ilgili bir başka esasa daha yer verilmiştir. Buna göre gelir 
vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden m.4/I, (b) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi 
ile çalışanlar çalışmaya başladığı tarihten itibaren m.4/I, (b) bendi kapsamındaki sigor-
talılıklarını yitirirler (m.9/I, b, 10). Bir başka deyişle bu kişiler açısından m.4/I, (a) bendi 
kapsamında sigortalılık ilişkisi başlamış olur. 

İşte bu noktada esasında 53. maddede 6111 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğe de 
değinmek gerekir. Zira daha önce de ifade edildiği gibi m.4/I, (b) bendine göre faaliyette 
bulunurken aynı zamanda iş sözleşmesi ile de çalışmaya başlayan sigortalının m.4/I, (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılığı sona ermekte ve m.4/I, (a) bendine göre sigortalı ol-
maktadır. Bu durum Kanun gereği kendiliğinden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla m.4/I, 
(b) bendine tabi bir sigortalının iş sözleşmesi ile çalışmaya başlaması hâlinde artık zaten 
m.4/I, (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona ermektedir. Öte yandan daha önce de 
ifade edildiği gibi sigortalı isterse m.4/I, (b) bendi kapsamındaki sigortalılığını devam 
ettirme hakkına da sahiptir.

Kanun’un m.4/I, (b) bendine göre sigortalı olan şirket ortaklarının sigortalılıklarının 
sona ermesi ise şirketin türüne ve şirketin iflas edip etmemesi hâline göre ayrı ayrı dü-
zenlenmiştir. Buna göre şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite 
ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona 
erdiği tarihten; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, 
şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten; limited şirket ortakla-
rından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar 
kurulunca karar verildiği tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortak-
larının, yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer (m.9/I, b, 3). 

İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortaklardan biri-
nin talep etmesi hâlinde mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu 
kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar veril-
diği; ortakların talepte bulunmaması hâlinde mahkemece iflasın kapatılmasına karar ve-
rildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret 
sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten itibaren sigortalılık niteliği de sona ermiş olur 
(m.9/I, b, 3). Ancak iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin or-
takları, m.4/I, (a) bendi kapsamında çalışmaya başlarlarsa çalışmaya başladıkları tarihten 
itibaren m.4/I, (b) bendine göre olan sigortalılıkları sona erer (m.9/I, b, 8). 

Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetinin sona 
erdiği veya 6. maddenin 1. fıkrasının (ı) bendi uyarınca muafiyet kapsamına girdiği yahut 
65 yaşını doldurması nedeniyle talepte bulunduğu tarihten itibaren sigortalılığı sona er-
miş olur (m.9/I, b, 5). 

Nihayet, m.4/I, (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan köy ve mahalle muhtar-
larının sigortalılıkları da, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer 
(m.9/I, b, 6). Kanunda bu konuya ilişkin olarak da bir istisna hükmüne yer verilmiştir. 
Buna göre, köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışma-
sından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar  hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile 
çalışmaya başlamışlarsa, bu çalışmanın başladığı tarihten itibaren bir  gün öncesinden 
m.4/I, (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları sona erer (m.9/I, b, 9).

Kanunda sigortalılık niteliğinin sona ermesine ilişkin olarak yer verilen bir başka dü-
zenleme ise, yabancı ülkede ikamet edenlere ilişkindir. Buna göre, herhangi bir yabancı ül-
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kede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya 
ikamet esasına bağlı olarak o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olanlar, bu durumları-
nın başladığı tarihten bir  gün öncesinden itibaren sigortalılıkları sona erer (m.9/I, b, 7).

Devlet memurları (m.4/I, c) açısından ise Kanun’un m.4/I, (c) bendi kapsamında si-
gortalı sayılanların sigortalılık niteliğinin yitirilmesi de yine 9. maddede, ayrı bir bent 
hâlinde düzenlenmiştir. Buna göre ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hâllerde gö-
rev aylıklarının kesildiği tarihi; 5434 sayılı Kanun’un 40. maddesinde belirtilen yaş hadleri 
ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması hâlinde, bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri 
takip eden ay başından (m.9/I, c, 1); diğer hâllerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itiba-
ren bu kapsamdaki sigortalıların sigortalılık niteliği sona erer (m.9/I, c, 2). 

Sadece bazı sigorta kollarına tabi olanların sigortalı sayılmalarını gerektiren hal sona 
erdiğinde sigortalılıkları da sona erecektir (m.9/I, d). Örneğin stajyerin stajının sona erdi-
ği tarih sigortalılık niteliğinin de sona erdiği tarih olacaktır.

Kanun’da sigortalılık niteliğinin sona ermesine ilişkin olarak yer verilen bir diğer dü-
zenleme ise m.6/I, (l) bendi kapsamında olanlara ilişkindir. Buna göre çalışmakta iken bu-
lunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ya da uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde seçimini bulundukları ülke yönünde kullananlar, bu 
tarihten itibaren sigortalı sayılmazlar (m.9/I, e).

Tarımda süreksiz hizmet akdi (iş sözleşmesi) ile çalışanların sigortalılıkları ise m.4/I, 
(b), (4) numaralı alt bendi dâhil olmak üzere 4. maddeye istinaden sigortalı olarak ça-
lışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten, sigortalılıklarını sona erdirme ta-
lebinde bulunanların talep tarihinden, prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların 
primi ödenmiş son günden, gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış 
olmak şartıyla talep tarihinden ve ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer (ek 
m.5/II). 4. madde kapsamındaki çalışmanın sona ermesi hâlinde bu madde kapsamındaki 
çalışmasının devam etmesi kaydıyla çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden günden iti-
baren bu madde kapsamındaki sigortalılıkları kendiliğinden başlar (ek m.5/III). 

Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesine İlişkin Özel Düzenlemeler
Hastalık ve analık sigortası açısından sigortalılık niteliğinin yitirilmesi: Yukarıda yapılan 
açıklamalardan sigortalılık niteliğinin, kural olarak, fiili çalışma olgusuna ya da sigorta-
lılık ilişkisi doğuran faaliyetin devam süresine bağlandığı ortaya çıkmaktadır. Bu kuralın 
mutlak anlamda uygulanması, sigortalı açısından önemli sakıncalar doğuracaktır. İşte, 
yasa koyucu, sigortalıyı koruma düşüncesiyle kimi sigorta kolları açısından sigortalılık 
niteliğini fiili çalışma olgusuna bağlı kılmamış; sigortalılık ilişkisi doğuran faaliyetin sona 
ermesine karşın sigortalılık niteliğinin bir süre daha devam etmesini öngörmüştür (Gü-
zel/Okur/Caniklioğlu, 166; Sözer, Sosyal Sigorta İlişkisi, 104 vd ).

Gerçekten SSGSSK m. 9/II uyarınca hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında, 
sigortalılık niteliği, ilgili Kanun’lar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak 
etmesi veya işverenin lokavt yapması hâllerinde bu hâllerin sona ermesini; diğer hâllerde 
ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sa-
yılır (m.9/II, a, b). Bu kural, sadece hastalık ve analık hükümlerine ilişkin bulunmaktadır; 
koşullar varsa öteki sigorta kolları açısından sigortalılık niteliği devam edecektir.

Genel Sağlık Sigortası Açısından: m. 60/I, (a) bendi kapsamında genel sağlık sigorta-
lısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle daha 
genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarih-
ten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa sigortalılık niteliğini 
yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılırlar (m.67/IV).

Hastalık ve analık sigortası 
uygulamasında, sigortalılık 
niteliği, ilgili kanun’lar gereği 
sigortalının ücretsiz izinli olması, 
greve iştirak etmesi veya işverenin 
lokavt yapması hâllerinde bu 
hâllerin sona ermesini; diğer 
hâllerde ise 9. maddenin 1. 
fıkrasında belirtilen tarihleri takip 
eden onuncu günden başlanarak 
yitirilmiş sayılır.
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Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Kuruma Bildirilmesi
SSGSSK’ye göre m.9/I, (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortalılığı sona erenlerin durumları 
işverenleri tarafından, (b) bendinde belirtilen şekillerde sona erenlerin durumları ise kendi-
leri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme hâlinin bildirildiği kuruluşlar veya 
vergi daireleri tarafından en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kişilerin meslek kuru-
luşlarına ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, sigor-
talılığın sona ermesine ilişkin belge ya da bilginin verilmesine engel teşkil etmez (m.9/III). 

İsteğe Bağlı Sigortalılık

Genel Olarak
Zorunluluk ilkesi, sosyal sigortaların ayırıcı ve belirleyici özelliğini oluşturur. Sigortalı 
olup olmamak, kişinin iradesine terk edilmemiştir. Kanun’un aradığı koşulları (m. 4 ve 
5) yerine getirenler, istemeseler dahi, kendiliğinden sigortalı olurlar (m. 92). Sözü edilen 
ilke mutlak anlamıyla uygulandığında sigortalılık niteliğini kazanma koşullarını yerine 
getirmeyenlerin ya da bu koşulları yitirenlerin sigortalı olamamaları gerekir. Fakat 5510 
sayılı Kanun, “isteğe bağlı sigorta” tekniğiyle bu konudaki temel kurala bir istisna getirmiş 
ve bu sayede sosyal korumanın, kişiler açısından kapsamı da genişlemiş bulunmaktadır 
(Güzel/Okur/Caniklioğlu, 173; Tuncay/Ekmekçi, 271). İsteğe bağlı sigortadan yararlanıp 
yararlanmama ya da her zaman bu sigortadan vazgeçebilme, kişinin iradesine tabidir.

İsteğe bağlı sigortalılık, zorunlu sigortalı olarak çalışmayan ve bu çalışmalarından 
dolayı aylık almayan kimselere, belirli koşullarla, sosyal sigorta ilişkisini devam ettirme 
olanağını veren bir yoldur. Kural olarak bu tür sigortalılık, uzun dönemli sigorta kolla-
rı (malullük, yaşlılık ve ölüm) için kabul edilir. Böylece zorunlu sigortalı olmayan veya 
bunların ölümleri hâlinde hak sahipleri, zorunlu sosyal sigortanın uzun dönemli sigorta 
kollarından sağlanan tüm sigorta yardımları (Çenberci, 581; Sözer, Sosyal Sigorta İlişkisi, 
40 vd.) ile genel sağlık sigortasından yararlanma hakkını elde ederler. Buna karşılık isteğe 
bağlı sigortalı olan kişinin kısa vadeli sigorta kollarından yararlanma olanağı yoktur.

İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanma Koşulları

Genel Olarak
5510 sayılı Kanun’dan önce farklı sosyal sigorta Kanun’ları kapsamına giren sigortalılar 
bakımından farklı koşullara bağlanan isteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanun’la tüm 
sigortalılar için aynı koşullara bağlanmış, arıca isteğe bağlı sigortalı olabilmek için belirli 
süre prim ödemiş olma koşulundan da vazgeçilmiştir. Denilebilir ki Kanun, bu bakımdan 
1479 sayılı Kanunu esas almış ve Kanun’da öngörülen diğer koşulların da mevcut olma-
sı kaydıyla zorunlu sigortalı olmayan herkese isteğe bağlı sigorta yoluyla sosyal güvence 
sunmuştur. İsteğe bağlı sigortalılık süresinin, kural olarak, m.4/I, (b) bendi kapsamında 
geçmiş sayılması da bizce bu yorumu desteklemektedir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 176).

Türkiye’de İkamet Etmek veya Türkiye’de İkamet Etmekte İken Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmak
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etmek gerekir. Yasa koyucu Türk 
vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların isteğe bağlı sigortalı olmalarına, kural olarak, 
olanak tanımamıştır. Türkiye’de ikamet etme koşulu bakımından Medeni Kanun hüküm-
lerine bakmak gerekir. Medeni Kanun’a göre bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 
yer, yerleşim yeri (MK. m.19/I), yani ikametgâhıdır. Dolayısıyla Türkiye’de ancak sürekli 
oturma amacıyla oturanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.
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Buna karşılık eğer uluslararası sözleşmeler uyarınca istisnai bir düzenleme söz konusu 
ise bu durumda Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler de isteğe bağlı sigortalı olabilecektir 
(Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 109). Nitekim Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nde bu konuda bir istisna hükmü bulunmaktadır 
(m.11). Benzer bir hüküm de Fransa ile yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde yer al-
maktadır (m.3) (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 177).

Bu istisnai düzenlemeler dışında Kanun’da, Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal gü-
venlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarına da isteğe bağlı sigor-
talı olma olanağı tanınmıştır (m.50/II). Bu hüküm, esas itibarıyla 5510 sayılı Kanun’un 
m.5/I, (g) bendindeki hükümle bağlantılıdır. Gerçekten anılan bentte söz konusu kişiler, 
m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak kısa vadeli sigorta ile genel sağlık sigorta-
sı kapsamına alınmışlar; uzun vadeli sigorta hükümleri bakımından ise istekleri hâlinde 
Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile zorunlu sigorta kapsamında çalışmama şart-
ları aranmaksızın isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayı-
sıyla, söz konusu kişilerin uzun vadeli sigorta kapsamına alınmamaları bu şekilde telafi 
edilmeye çalışılmıştır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 177; Tuncay/Ekmekçi, 273-274; Balcı, 
250). Bunların isteğe bağlı sigortalılık statüsü, başlangıçta m.4/I, (b) bendi kapsamında 
sigortalılık olarak değerlendirilmiş iken 6111 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile yapılan deği-
şiklikle 1.10.2008 tarihinden itibaren m.4/I, (a) bendi olarak belirlenmiştir (2011/36 sayılı 
Genelge, 5.4).

Zorunlu Sigortalı Olmamak veya Ay İçinde Otuz Günden Az Çalışmak ya 
da Tam Gün Çalışmamak 
İsteğe bağlı sigortalı olmak için öngörülen bir diğer koşul da 5510 sayılı Kanun’a tabi zo-
runlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla 
birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamaktır (m.50/II, a). 
Zorunlu sigortalı olan kişinin sigortalılık türünün bir önemi yoktur. Yani m.4/I, (a), (b) 
veya (c) bendine tabi olarak çalışan bir kişi aynı zamanda isteğe bağlı sigortalı olamaz. Bu 
kural, zorunlu sigortalılığın asıl; isteğe bağlı sigortalılığın ikincil olmasının bir sonucudur 
(Güzel/Okur/Caniklioğlu, 177-178). 

Kanun’a göre her ne kadar isteğe bağlı sigortalı olmak için zorunlu sigortalı olma-
mak gerekmekteyse de bu kurala bir istisna öngörülmüştür. Yukarıda da belirtildiği gibi, 
ay içinde otuz günden az günü olan sigortalılar isterlerse isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 
Kuşkusuz bu düzenlemenin getirilmesindeki amaç; kısmi süreli çalışanların, uzun vadeli 
sigorta kollarına ilişkin yardımlardan tam süreli çalışanlar gibi yararlanmalarının sağlan-
masıdır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 178; Tuncay/Ekmekçi, 274). Bu şekilde prim ödenen 
süreler 6111 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle m.4/I, (a) bendi kapsamında sigortalılık 
süresi olarak kabul edilmektedir. 

Öte yandan bu sigortalılar, 6111 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle ay içerisinde ek-
sik kalan süreleri için isteğe bağlı sigortaya müracaat edebilecekleri gibi 41. maddenin (i) 
bendi kapsamında borçlanma da yapabilirler. Bu şekilde kazanılan süreler de m.4/I, (a) 
bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Kendi Sigortalılığı Nedeniyle Aylık Bağlanmamış Olmak
Sigortalının isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı 
aylık almaması da gerekir (m.50/II, b). Bu hüküm de özde isabetli ve isteğe bağlı sigorta-
nın amacı ile uyum içindedir. Zira isteğe bağlı sigorta temelde uzun vadeli sigorta riskleri-
ne karşı güvence sağlama amacı taşır. Zaten bu riske karşı güvence altına alınan bir kişinin 
de isteğe bağlı sigortalı olması düşünülemez.
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Kanun’da, sadece kendi çalışmalarından dolayı “aylık” almaktan söz edildiği için kişiye 
bağlanan aylık, kendi çalışmasından dolayı değilse veya Kurumdan kendi çalışmasından 
dolayı aylık değil de gelir alıyor ise bu durum, isteğe bağlı sigortalı olmaya engel değildir 
(Tuncay/Ekmekçi, 2011, 274; Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 108; Güzel/Okur/Ca-
niklioğlu, 178-179; Balcı, 250). 

18 Yaşını Doldurmuş Bulunmak
Kanun’a göre ancak 18 yaşını dolduranlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.50/II, c). Ka-
nun, açıkça 18 yaşın tamamlanmasını aradığı için bu yaşı tamamlamamakla birlikte evli-
lik ya da mahkeme kararı ile ergin sayılanların bu haktan yararlanması mümkün değildir 
(Güzel/Okur/Caniklioğlu, 179; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 274). 18 yaşın tespiti isteğe bağlı 
sigortalılık müracaat tarihinden doğum tarihinin çıkarılması suretiyle belirlenir (Şakar, 
2011, 108). 

Kuruma Başvuruda Bulunmak
İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak için örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta 
talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunulması da gerekmektedir (m. 50/II, d). 

İsteğe bağlı sigortalılık talebinin Kurumca kabul edilmesi, ayrı bir koşul olarak aran-
mamıştır. Öte yandan uygulamada Yargıtay; Kuruma yazılı başvurmayı, geçerlilik değil 
ispat koşulu biçiminde değerlendirmektedir. 

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi 
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden gün-
den itibaren başlar (m.51/I). Şu kadar ki isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihler-
de, 4. maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, 
zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek bu süreye 
ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir (m.51/II).

İsteğe bağlı sigortalılık; isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanla-
rın, primi ödenmiş son günü takip eden günden; aylık talebinde bulunanların, aylığa hak 
kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden; ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona 
erer (m.51/II).

İsteğe bağlı sigortalı olanların m.4/I, (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şe-
kilde çalışmaya başlamaları hâlinde, bu Kanun’un m.51/III fıkrası saklı kalmak kaydıyla 
da isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III).

Kendi istekleri ile isteğe bağlı sigortalılığı sona ermiş olanların, yeniden isteğe bağlı si-
gortaya devam edebilmeleri için tekrar Kuruma yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur.

Primlerin Ödenmesi 
 İsteğe bağlı sigortalılığın devamı açısından her ay kesintisiz otuz gün üzerinden prim 
ödemek zorunludur (m. 52/I). Fakat otuz günden az çalışması olan ya da tam süreli ça-
lışmayan sigortalıların ödemesi gereken prim gün sayısı, zorunlu sigortalı olarak Kuruma 
bildirilen süreyi 30 güne tamamlayan süre kadar olacaktır (m.51/III). Prim koşulu ile ilgili 
olarak Kanun’un öngördüğü diğer bir esasa göre isteğe bağlı sigortaya devam etmek iste-
yenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu Kanun’un 82. maddesine göre saptanan prime 
esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirlerler. 

İsteğe bağlı sigorta primi oranı % 32 olarak uygulanır. Bunun % 20’si malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi; % 12’si genel sağlık sigortası primidir. 

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde m.89/II hükmüne göre hesaplanacak 
gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süre-

İsteğe bağlı sigorta primi oranı % 
32’dir. Bunun % 20’si malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi; 
% 12’si genel sağlık sigortası 
primidir.
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sinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler m.89/III hükümlerine göre 
iade edilir (m.52/III). 506 sayılı Kanun’da isteğe bağlı sigorta primlerinin 3 ay art arda 
ödenmemesi hâlinde isteğe bağlı sigortalılığın primi ödenmiş son ayın bitiminden iti-
baren sona ereceği düzenlenmekte iken (m. 85/D,c), 5510 sayılı Kanun’da farklı olarak 
primlerin gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geriye doğru 12 aylık süre içinde 
ödenmesi hâlinde sigortalılık ilişkisinin devam edeceği öngörülmüştür. Söz konusu dü-
zenlemenin sigortalının lehine olduğu açıktır (Güzel, Ali: Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2008, Ankara 2010, 308).

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması 
hâlinde isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle 
Kuruma olan borçlarına mahsup edilir (m.52/IV).

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sonuçları
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel 
sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır (m.51/son). Dolayısıyla bu 
primlerin kısa vadeli sigorta kolları bakımından dikkate alınması mümkün değildir. 

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, kural olarak m. 4/I, (b) kapsamında sigorta-
lılık süresi olarak kabul edilir (m.51/V). Ancak 6111 sayılı Kanun’la buna istisnalar getiril-
miştir. Örneğin otuz günden az çalışması olanlar ile m.5/I, (g) bendine göre sigortalı olan-
ların isteğe bağlı olarak geçen süreleri, m. 4/I, (a) kapsamında geçmiş gibi değerlendirilir. 

Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumunda nasıl işlem yapılır?

İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt 
İşveren Kavramları
Sosyal sigortaların kapsamından söz edildiğinde kuşkusuz akla öncelikle sigortalılar ge-
lir. Zira Kanun’un asıl amacı, sigortalıları güvence altına almaktır. Fakat işverenler de si-
gortalı çalıştırması nedeniyle dolaylı bir biçimde sosyal sigortaların kapsamına girerler. 
Gerçekten işverenler, sigorta yardımlarından yararlanan kişi sıfatıyla değil fakat yasal yü-
kümlülükleri ve sorumlulukları nedeniyle Kanun’un kapsamında yer alırlar (Güzel/Okur/
Caniklioğlu, 184). 

İşveren kavramı yanında işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren 
kavramları da sosyal sigortaların işleyişi bakımından kapsamda yer alan, özel olarak düzen-
lenen ve incelenmesi gereken kavramlardır. Aşağıda bu kavramlar üzerinde durulacaktır.

İşveren
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unda işveren, m.4/I, (a) ve (c) bentlerine 
göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır (m.12/I). Bu düzenlemenin de ortaya koyduğu 
gibi 5510 sayılı Kanun açısından işveren niteliği m.4/I, (a) ve (c) bendi anlamında sigor-
talı çalıştırmanın bir sonucudur. Dolayısıyla 6. madde uyarınca sigortalı sayılmayan bir 
kişinin çalıştırılması hâlinde bunları çalıştıranın 5510 sayılı Kanun açısından işverenlik 
sıfatı bulunmaz. Buna karşılık çalışanın sadece bazı sigorta kolları bakımından sigortalı 
sayılmasının işveren niteliğinin kazanılması açısından bir önemi yoktur. Kısmen sigortalı 
olanları (m. 5) çalıştıranlar da işveren sayılırlar. 

SSGSSK m. 12 uyarınca m. 4/I, (a) bendine tabi olanlar hakkında işverenlerin bu 
Kanun’da belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştıran işçi sendikaları ve konfederasyonla-
rı veya işveren tarafından; 4. maddenin dördüncü fıkrasına tabi olanlar hakkında işveren-
lerin bu Kanun’da belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştıran kamu idareleri veya eğitim 
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5510 sayılı Kanun’un m.4/I, (a) 
ve (c) bentlerine göre sigortalı 
sayılan kişileri çalıştıran gerçek 
veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlara 
işveren denir.
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gördükleri okullar tarafından yerine getirilir (m.12/III). Yine 5510 sayılı Kanun’a göre 
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’a göre çalıştırılanların işveren-
leri bunları çalıştırmaya yetkili makam yani koruma ve ihtiyar meclisleri (m.12/IV), ceza 
infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 
çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni ise Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş 
Yurtları Kurumudur (m.12/V). 

5510 sayılı Kanun anlamında işverenlik sıfatını kazanabilmek için yukarıda belirtilen 
nitelikte sigortalı çalıştırmak gerekli ve yeterlidir. Bu şekilde sigortalı çalıştırılması hâlinde 
işverenlik sıfatı kendiliğinden kazanılır, başka bir koşulun varlığı gerekmez (Güzel/Okur/
Caniklioğlu, 185; Uşan, 122). 

İşveren Vekili
5510 sayılı Kanun, kendi kapsamı açısından işveren vekilini “işveren adına ve hesabına, 
işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse” biçiminde tanımla-
mıştır (m. 12/II). “İşveren adına ve hesabına hareket etmek” ve “görülen hizmetin bütü-
nünü yönetimi görevini yapmak”, söz konusu tanımın içerdiği iki unsurdur (Güzel/Okur/
Caniklioğlu, 186; Tuncay/Ekmekçi, 264). İşveren vekilliği sıfatının kazanılması için her iki 
unsurun birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

İşyerinde işveren adı ve hesabına işin bütününü yönetme, 5510 sayılı Kanun açısından 
işveren vekilliğinin ayırt edici özelliğini oluşturur. Bu nedenle işyerinin tümünü yönet-
mek yetkisine sahip olmayanlar, 5510 sayılı Kanun anlamında işveren vekili olarak kabul 
edilemezler (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 186; Tuncay/Ekmekçi, 264). Bunun sonucu olarak 
İş Kanunu anlamında işveren vekili olup işin ve işyerinin bir kesiminde yönetim görevi 
alanlar (örneğin şef, ustabaşı, personel müdürü, işyeri amiri vb.), işin bütününü yönet-
mediklerinden 5510 sayılı Kanun açısından işveren vekili sıfatını kazanamazlar. SSGSSK 
m. 12/V hükmüne göre ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür 
ve amirleri, işveren vekilidirler. SSGSSK m. 12’ye göre Kanun’da geçen işveren deyimi, 
işveren vekilini de kapsar. 

İşveren vekili, bu Kanun’da belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumludur (m.12/II). Bu düzenleme karşısında işveren ve-
kili, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun işverene yüklediği görevleri yerine getirmediği takdir-
de, mali yükümlülükler dâhil, tüm konularda işverenle birlikte (dayanışmalı) sorumludur. 
Örneğin sigorta primlerinin ödenmemesi durumunda işveren yanında işveren vekili de 
sorumlu tutulacaktır (Sözer, Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, 180-181). 

Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren
5510 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlanan geçici 
iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanun’da belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile 
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur (f.II). Bilindiği gibi bir işveren devir sı-
rasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler 
topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırıl-
ması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 
devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu hâlde iş sözleşmesi devam etmekle be-
raber işçi, bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi 
kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur (İş K., m.7/I). İşte kanun koyucu 
geçici işvereni de işçinin asıl işvereni ile birlikte Kuruma karşı sorumlu tutmuştur. 

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren kimdir?

İşveren adına ve hesabına, işin 
veya görülen hizmetin bütününün 
yönetim görevini yapan kimseye 
işveren vekili denir.
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Alt İşveren 

Genel Olarak
Çalışma yaşamındaki değişiklikler, işverenleri yeni önlemler almaya sevk etmekte, özellikle 
rekabetin artması sonucu işverenler; daha ucuz, daha hızlı ve daha verimli üretim yapmayı 
arzu etmektedirler. Bu açıdan en sık başvurulan yöntem de üretimde daha fazla dış kaynak 
kullanımı yani işin bazı aşamalarının başka işverenin işçilerine gördürülmesidir. Gerçekten 
ekonomik ve teknolojik gelişmeler bazen işverenin kendi işi dolayısıyla bir başka işverenin 
hizmet, uzmanlık ve becerisinden yararlanmasını zorunlu kılar (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 
187). Özellikle her türlü taahhüt, nakliye ve inşaat işlerinde temizlik, güvenlik, yemek gibi 
yardımcı iş olarak adlandırılacak pek çok işte bu tür bir ilişkiye sıkça rastlanmaktadır.

Belirtelim ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki hukuki ilişki, genellikle eser (istisna) 
sözleşmesine dayanmakla birlikte başka sözleşme türlerine dayanması da mümkündür. An-
cak bu ilişkinin iş sözleşmesi olması mümkün değildir; zira alt işveren, asıl işverenin işçisi 
durumunda olmayıp aksine alt işveren de bir işverendir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 187). 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi hem İş Hukuku hem de Sosyal Güvenlik Hukukunda 
düzenlenmiştir. Ancak her iki Kanun’un yöneldiği amaç nedeniyle bu iki Kanun’daki hü-
kümlerde farklılıklar vardır. Gerçekten ilkinde izlenen amaç, işçilik haklarını (ücret, kı-
dem ve ihbar tazminatı vb.) güvence altına almak iken ikincisinde sosyal sigorta haklarını, 
genellikle mali yönden zayıf olan alt işverene karşı asıl işvereni de sorumlu tutarak Sosyal 
Güvenlik Kurumunu güvenceye kavuşturmaktır (Çenberci, 597). Bu nedenle aşağıda da 
açıklanacağı üzere her iki Kanun’daki alt işveren kavramı farklılıklar taşımaktadır.

Alt İşveren Kavramının Tanımı ve Unsurları

Tanım
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre “Bir işverenden, işyerinde yü-
rüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, 
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir” 
(m.12/VI). 4857 sayılı İş Kanun’una göre ise “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya 
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin ge-
reği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında 
konan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.” 

Görüldüğü gibi iki kanun arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle asıl 
işin bir bölümünün alt işverene yaptırılması, İş Kanun’unda önemli sınırlamalara tabi tu-
tulmuşken 5510 sayılı Kanun’da bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu-
nun sonucunda bazı durumlarda İş Kanunu anlamında geçersiz bir asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinden söz edilirken aynı ilişki nedeniyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu açısından geçerli bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi söz konusu olabilecektir. Her 
ne kadar yöneldikleri amaç farklı olduğu için bu durumun bir sakınca yaratmayacağı, zira 
Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve diğer alacaklarının garanti altına alınmasının daha 
isabetli olacağı ileri sürülebilirse de bizce her iki Kanun’daki temel kavramlar açısından 
aynı tanımın esas alınması çok daha yerinde olurdu. Öğretide bu konuda, geçici iş ilişki-
sinde olduğu gibi tanım bakımından 4857 sayılı Kanun’a atıf yapılmasının daha isabetli 
olacağı belirtilmektedir (Güzel, Ali, İşverenlere Getirilen Önemli Ek Sosyal Sigorta Yü-
kümlülükleri, 146; Güzel, Ali/ Ocak, 29).

Bir işverenden, işyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet 
üretimine ilişkin bir işte veya bir 
işin bölüm veya eklentilerinde, iş 
alan ve bu iş için görevlendirdiği 
sigortalıları çalıştıran üçüncü 
kişiye alt işveren denir.
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Unsurları
5510 sayılı Kanun anlamında bir alt işverenden söz edebilmek için her şeyden önce kendi 
adına sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı gereklidir. Ayrıca alt işverenin asıl işverene 
ait işi veya onun bir bölümünü üstlenmesi ve orada kendi adına sigortalı çalıştırması zo-
runludur. Bu unsurlardan sadece birinin yokluğu hâlinde dahi bir asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinden söz edilemez (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 190).

Kuşkusuz, asıl işveren kavramının SSGSSK m. 12/I’e göre belirlenmesi gerekir. Dola-
yısıyla bu madde anlamında işveren sayılmayan kişilerden iş alanlar, alt işveren sayılama-
yacaktır. Bundan dolayıdır ki ihale makamından iş alınması durumunda, ihale makamı 
işveren sayılmadığı için, işi alan da alt işveren değil asıl işveren sayılacaktır (Yarg. 10. HD, 
02.06.2011E. 2009/14455, 2011/8131,). Bunun gibi Yargıtayın yerleşik içtihadına göre işin 
anahtar teslimi suretiyle bir başka işverene verilmesi hâlinde bu işi alan alt işveren değil 
asıl işverendir (Yarg. 21. HD, 29.12.2010, E. 2009/12975, K. 2010/13620). Aynı şekilde, 
işin bir bölümünün değil de tümünün bir başkasına devri hâlinde artık alt işverenlik değil, 
işyerinin devri söz konusudur. Devreden iş sahibi, sigortalı çalıştırmadığından işveren 
sayılmayacaktır. İşi devralan ise bağımsız bir işveren sayılacaktır (YHGK, 05.05.2004, E. 
2004/10-233, K. 2004/262; Yarg. 21. HD, 06.05.2008, E. 2008/4432, K. 2008/7410).

Alt İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu
Alt işveren, sigortalı çalıştırdığı andan itibaren çalıştırdığı sigortalılar yönünden öbür iş-
verenlerden farksızdır ve 5510 sayılı Kanun’un işverenlere yüklediği tüm yükümlülükler 
alt işverenin de ödevlerini oluşturur. Dolayısıyla sigortalı işe giriş bildirgesi, işyeri bildir-
gesi, işten ayrılış bildirgesi verilmesi, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderil-
mesi ve içeriği, primlerin süresinde ödenmesi, gerekli kayıt ve defterlerin tutulması, belirli 
işlerde sigortalıyı işe başlatmadan önce rapor alınması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 
öngördüğü tüm önlemlerin alınması; alt işverenin de yerine getirmesi gereken ödevlerdir 
(Güzel/Okur/Caniklioğlu, 191). Bir başka deyişle Kanun’un işverene yüklediği tüm ödev-
lerden dolayı alt işveren de Kuruma karşı, bağımsız bir işveren olarak sorumludur. 

Alt İşverenin Çalıştırdığı Sigortalılar Nedeniyle Asıl İşverenin 
Yükümlülükleri ve Müteselsil Sorumluluğu

Genel Olarak Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğu
5510 sayılı Kanun m. 12/VI hükmü, alt işverenle birlikte asıl işverenin de sorumluluğunu 
düzenlemektedir. Bu hükme göre “Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve 
bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanun’un işverene yüklediği yüküm-
lülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur”. Burada düzenlenen sorumluluk türü, 
“müteselsil sorumluluk”tur (dayanışmalı veya birlikte sorumluluk) (TBK 61). Müteselsil 
borçlulukta, borçlulardan her biri borcun tamamından sorumlu olduğu ve alacaklının di-
lediği borçluya müracaat etme hakkı bulunduğu için (TBK m.163/I) Sosyal Güvenlik Ku-
rumu, alt işverenin örneğin prim borcu için alt işveren veya asıl işverene ayrı ayrı veya her 
ikisine birlikte başvurabilir; her birinden alacağının tamamını veya bir bölümünü talep 
edebilir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 191-192). 

Alt işveren ile asıl işvereni birlikte (müteselsil) sorumlu tutan kanun hükümleri, kamu 
düzenine ilişkin olup mutlak emredici niteliktedir; sözleşmelerle ortadan kaldırılamaz 
(Güzel/Okur/Caniklioğlu, 192; Tuncay/Ekmekçi, 267). Bu nedenle asıl işverenle alt işve-
ren arasında yapılan sözleşmede, örneğin sosyal sigorta yükümlülükleri nedeniyle tüm 
sorumluluğun alt işverene ait olduğu belirtilmiş olsa bile, sözleşmenin bu maddesi, taraf-
lar açısından bağlayıcı etki doğurmakla birlikte (Çenberci, 601; Tuncay/Ekmekçi, 267) 
Kuruma ve sigortalılara karşı hükümsüz sayılacaktır. 
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5510 sayılı Kanun’un m. 12/VI hükmü, hiçbir ayrım yapmaksızın Kanun’un işverene 
yüklediği ödevlerden dolayı alt işveren ile birlikte asıl işvereni de müteselsilen sorumlu tut-
muştur. Şu hâlde, müteselsil sorumluluğu gerektiren ödevler kapsamına; örneğin sigortalı 
işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, gerekli kayıt ve defterlerin tutulması, belir-
li işlerde sigortalının işe başlatılmadan rapor alınması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 
öngördüğü önlemlerin alınması, primlerin ödenmesi vb. girer. Asıl işveren, bu ödevlerin 
alt işveren tarafından yasaya uygun bir biçimde yerine getirilmemesi hâlinde Kuruma karşı 
müteselsilen sorumlu olur. Bunun gibi alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı 
davranması nedeniyle sigortalısının iş kazasına uğraması hâlinde asıl işveren de Kuruma 
karşı rücu tazminatından müteselsilen sorumlu olacaktır. Öte yandan m.21’e göre işverenin 
Kuruma karşı sorumlu olabilmesi için kusur öngörüldüğünden iş kazasının oluşumunda alt 
işveren kusurlu değilse asıl işveren de sorumlu tutulamayacaktır. Yargıtaya göre de SSK’nin 
iş kazası sonucu malul kalan sigortalı için yapılan harcamalar nedeniyle asıl işveren ve ta-
şeron aleyhine açtığı rücuen alacak davasında, asıl işverenin taşeronun fiilinden sorumlu 
tutulabilmesi için zararlandırıcı sigorta olayında taşeronun kusurlu olması gerekir (Yarg. 
10. HD., 8.12.1992, 4976/11798, Güzel/Okur/Caniklioğlu, 194). Önemle belirtelim ki asıl 
işverenin sorumluluk alanı, alt işverenin sorumluluk alan ve miktarlarıyla sınırlıdır. 

Asıl işverenin müteselsil sorumluluğu mali ve hukuki açıdan söz konusu olup, cezai 
sorumlulukta uygulanamaz. Çünkü cezai sorumluluk kişiseldir. Bunun sonucu olarak asıl 
işverenin, alt işverenin fiilinden dolayı idari para cezası yönünden müteselsilen sorumlu 
tutulmaması gerekir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 193). Buna karşılık Kurum yayımlamış ol-
duğu 07.06.2010 tarih ve 2010/71 sayılı Genelgede alt işverenleri de idari para cezasından 
dolayı sorumlu tutmaktadır. Hatta Kurum alt işverenin Kuruma prim borcu olmasını asıl 
işverenin sosyal sigorta prim teşviklerinden yararlanmasını engelleyen bir neden olarak 
kabul etmektedir. Bilindiği gibi, sosyal sigorta prim teşviklerinden yararlanmanın koşul-
larından biri de işverenin Kuruma prim ya da idari para cezası ya da bunlara ait gecikme 
cezası veya gecikme zammı borcunun bulunmamasıdır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 288 
vd.). Oysa burada işverenin (asıl işverenin) Kuruma prim borcu bulunmamakta, sadece 
müteselsil sorumluluk sebebiyle bir başka işverenin Kuruma ödenmeyen prim borcundan 
dolayı sorumlu tutulmaktadır. Müteselsil sorumluluğun kapsamını bu şekilde genişleten 
Kurum uygulamasının bizce isabetli olma olanağı bulunmamaktadır (Güzel/Okur/Canik-
lioğlu, 290; Caniklioğlu, Prim Teşvikleri, 45).

Ayrıntılı bilgi için Nurşen Caniklioğlu’nun “Sosyal Sigortada Prim Teşvikleri” adlı eserine 
bakabilirsiniz.

YER AÇISINDAN UYGULANMA ALANI

Genel Olarak
5510 sayılı Kanun’un yer açısından uygulanma alanı, sigortalı kavramının belirlenmesin-
de olduğu gibi, sigorta yardımlarının yapılması yönünden de önem taşır. 5510 sayılı Ka-
nun, İş Kanunu (m. 2) gibi, uygulama alanı açısından temel ölçüt olarak işyerini esas almış 
ve 4857 sayılı Kanun’a benzer bir tanım yapmıştır.

İşyeri Kavramı

Tanımı
İşyeri kavramı, SSGSSK m. 11’de “İşyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan un-
surlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.” biçiminde tanımlanmıştır. Ayrıca “İşyerinde 
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üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim 
altında örgütlenen işyerine bağlı yerler; dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile 
araçlar da işyerinden sayılır.” kavramının kapsamına alınmıştır. Böylece işyeri kavramı; asıl 
işyerini, işin niteliği ve yürütümü açısından asıl işyerine bağlı bulunan yerleri, eklenti ve 
araçları içeren bir bütün olmaktadır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 197; Tuncay/Ekmekçi, 269). 

Asıl İşyeri
Asıl işyeri, sigortalıların işlerini yaptıkları yerlerdir (m. 11). Bir yerde sigortalıların çalış-
maya başlamasıyla birlikte o yer Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısın-
dan işyeri niteliğini kazanır. Sigortalı çalıştırılmayan bir yer, niteliği ne olursa olsun, 5510 
sayılı Kanun açısından işyeri kabul edilemez (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 197).

Asıl İşyerine Bağlı Yerler
5510 sayılı Kanun, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlı-
lığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerleri de işyeri kavramına 
dâhil etmiştir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken husus, “işin niteliği” ve “yönetimi” 
açısından iki yer arasında bir bağımlılık ilişkisinin bulunmasıdır. İşin niteliği yönünden 
bağlılıktan, belirli bir mal üretmek veya hizmet sunmak amacıyla yürütülen işlerin bir-
birini tamamlamaları; işin yönetimi açısından bağlılıktan, üretim ya da hizmet sunma 
işlerinin bir elden yönetilecek biçimde örgütlenmesi anlaşılmalıdır. Başka bir ifadeyle 
“bir işverene ait çeşitli işler görülen yerlerin tek bir işyeri sayılabilmesi için ilk olarak bu 
yerlerde görülen işlerin aynı teknik amaca yönelik olmaları (amaçta birlik); ikincisi aynı 
yönetim altında örgütlenmiş bulunmaları (yönetimde birlik) gerekir” (Bkz. Çelik, 59; iş-
yeri kavramı hakkında geniş bilgi için bkz. Doğan Yenisey, Kübra: İş Hukukunda İşyeri ve 
İşletme, İstanbul 2007, 9 vd.). Görülüyor ki asıl işyerine bağlı yerlerden söz edebilmek için 
her şeyden önce işverenin aynı olması gerekir. Aksi hâlde, iki ayrı işyeri söz konusu olur.

Ayrıntılı bilgi için Kübra Doğan Yenisey’in, “İş Hukukunda İşyeri ve İşletme” adlı eserine 
bakabilirsiniz.

İşyerinin Eklentileri
4857 sayılı İş Kanunu’nda (m.2/II) olduğu gibi 5510 sayılı Kanun’da da dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, 
avlu ve büro gibi diğer eklentiler de işyerinden sayılır. Maddenin açık ifadesinden de anla-
şılacağı gibi eklentiler, sayılı bir biçimde değil örnek niteliğinde belirtilmiştir. Dolayısıyla 
örneğin otopark gibi yerler de işyerinin eklentisi olarak kabul edilir. 

Araçlar
SSGSSK m. 11/II, araçları da işyeri kapsamında kabul etmiştir. Sadece işyerine ait kamyon, 
otomobil ve otobüs gibi taşıt araçları değil aynı zamanda sabit vinç, buldozer, dozer, grey-
der gibi başka türden makine ve aletler de araç kavramına dâhildir. Şu hâlde, işyerindeki 
işe ait sonucun gerçekleşmesine katkısı olan tüm taşıt araçları, iş makineleri ve diğer öteki 
aletler; araç kavramı kapsamında sayılacaktır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 198-199; Tuncay/
Ekmekçi, 269-270). 

İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
Çalışanların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan haklarından 
yeterince yararlanabilmeleri için Kurumun açılan işyerinden haberdar olması gerekir. Bu 

Sigortalı sayılanların maddi olan 
ve olmayan unsurlar ile birlikte 
işlerini yaptıkları yerlere işyeri 
denir.
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nedenle 5510 sayılı Kanun’da işverenler, işyerini Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuş-
tur. Kanun’a göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigor-
talı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlüdürler (m. 11/III). Aynı işve-
renin birden fazla işyeri kurması hâlinde, her bir işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir 
(SSİY. m.27/2; İşyeri Tescili Teb. 2.2/II). 

Alt işverenlerin işyerlerinin tescili konusu da uygulamada büyük önem arz etmektedir. 
Kanun’a göre, “Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle araların-
da yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işvere-
nin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir” (m.11/VIII). Dolayısıyla, alt işverenler asıl işverenin 
işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, kendi bağımsız işyeri sicil numarası üzerinden değil asıl 
işverenin kayıtlı olduğu dosya üzerinden alacağı bir numara ile bildirecektir.

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama ta-
rihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin bu bildirimleri Kuruma yapılmış 
sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde 
Kuruma bildirmek zorundadır (m.11/III). Bu durumda şirketlerce ayrıca işyeri bildirgesi 
düzenlenmez (SSİY. m.27/5). 

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigorta-
lı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi 
hâlinde de işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir (SSGSSK m.11/V; ). Böyle bir durum 
da işyeri bildirgesi; işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi 
takip eden on gün içinde verilecektir. İşyerinin miras yoluyla intikali hâlinde ise, miras-
çılar, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyeri bildirgesini Kuruma vermekle 
yükümlüdürler. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşme-
si veya diğer bir şirkete katılması durumunda da işyeri bildirgesi düzenlenmesi gerekir. 
Kanun’a göre yukarıda belirtilen hâllerin ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini, adi 
şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi 
takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır (m.11/IV).

SSGSSK. m. 86 ve SSİY. m. 27 hükmü uyarınca işveren tarafından işyeri bildirgesinin 
verilmemiş olması hâlinde, işyeri Kurumca resen tescil edilir. İşveren tarafından işyeri 
bildirgesinin verilmemiş olması hâlinde, işyeri Kurumun denetim ve kontrol ile görev-
lendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından 
yapılan tespitlere, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya Kanun’un 8. maddesi-
nin yedinci fıkrasına göre kamu idareleri ile Kanun’un 100. maddesine göre 5411 sayılı 
Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler-
den, kamu idareleri ile Kanun’la kurulan kurum ve kuruluşlardan, Kanun’un 90. madde-
sinin birinci ve dördüncü fıkralarına göre Kuruma yapılacak bildirimlerden veya ruhsat 
vermeye yetkili mercilerden alınan bilgilere ve mahkeme kararlarına istinaden resen tescil 
edilir (SSİY m.34/1). 

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, 
yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve bel-
geler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten 
itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler (m.11/VI). 

İşyeri bildirgesi verilmemesi hâlinde bu bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkın-
da ayrıca idari para cezası uygulanır (m.11/VII).
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Zorunlu sigortalıları sıralamak
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre zorunlu si-
gortalı sayılanlar üç grupta ele alınmaktadır. Bunlar:
•	 Hizmet	akdi	ile	bir	veya	birden	fazla	işveren	tara-

fından	çalıştırılanlar,
•	 Köy	ve	mahalle	muhtarları,	hizmet	akdine	bağlı	

olmaksızın	kendi	nam	ve	hesabına	bağımsız	çalı-
şanların	bir	bölümü	ve

•	 Kamu	idarelerinde	çalışanların	bir	bölümüdür.
	 Ayrıca	tarım	kesiminde	bir	 iş	sözleşmesine	göre	

süreksiz	işlerde	çalışanlar	da	2925	sayılı	Kanun’un	
bazı	hükümleri	yürürlükte	bırakılarak	başka	bazı	
koşullarla	 yine	5510	 sayılı	Kanun’un	kapsamına	
alınmışlardır.

  İsteğe bağlı sigortalılığı açıklamak
	İsteğe	bağlı	 sigorta,	 kişilerin	 isteğe	bağlı	olarak	prim	
ödemek	suretiyle	uzun	vadeli	sigorta	kollarına	ve	genel	
sağlık	sigortasına	tâbi	olmalarını	sağlayan	sigortadır.

	 İsteğe	bağlı	sigortalı	olabilmek	için	Türkiye’de	ikamet	
edenler	ile	Türkiye’de	ikamet	etmekte	iken	sosyal	gü-
venlik	sözleşmesi	imzalanmamış	ülkelerdeki	Türk	va-
tandaşlarından;
a)		Bu	Kanun’a	 tabi	 zorunlu	 sigortalı	olmayı	gerek-

tirecek	 şekilde	 çalışmamak	veya	 sigortalı	 olarak	
çalışmakla	birlikte	ay	içerisinde	30	günden	az	ça-
lışmak	ya	da	tam	gün	çalışmamak,	

b)		Kendi	 sigortalılığı	 nedeniyle	 aylık	 bağlanmamış	
olmak,

c)		18	yaşını	doldurmuş	bulunmak,
d)		İsteğe	 bağlı	 sigorta	 talep	 dilekçesiyle	 Kuruma	

başvuruda	bulunmak
	 şartları	aranır.
	 İsteğe	bağlı	sigorta	primi,	82.	maddeye	göre	belir-

lenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı 
arasında,	 sigortalı	 tarafından	 belirlenen	 prime	
esas	aylık	kazancın	%	32’sidir.	Bunun	%	20’si	ma-
lullük,	yaşlılık	ve	ölüm	sigortaları	primi,	%	12’si	
genel	sağlık	sigortası	primidir.

 İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve 
alt işveren kavramlarını tanımlamak
	İşveren,	5510	sayılı	Kanun’un	m.4/I,	 (a)	ve	 (c)	bent-
lerine	 göre	 sigortalı	 sayılan	 kişileri	 çalıştıran	 gerçek	
veya	tüzel	kişiler	 ile	tüzel	kişiliği	olmayan	kurum	ve	
kuruluşlardır.

	 İşveren	vekili,	işveren	adına	ve	hesabına	işin	veya	gö-
rülen	 hizmetin	 bütününün	 yönetim	 görevini	 yapan	
kimsedir.

	 Geçici	 iş	 ilişkisi	 kurulan	 işveren,	 4857	 sayılı	 İş	
Kanunu’nun	7.	maddesinde	yer	alan	sigortalıyı	devra-
lan	işverendir.

	 Alt	 işveren,	 bir	 işverenden	 işyerinde	 yürüttüğü	mal	
veya	hizmet	üretimine	ilişkin	bir	işte	veya	bir	işin	bö-
lüm	veya	eklentilerinde	iş	alan	ve	bu	iş	için	görevlen-
dirdiği	sigortalıları	çalıştıran	üçüncü	kişidir.	

 İşyeri kavramını açıklamak
	Asıl	 işyeri,	 sigortalıların	 işlerini	 yaptıkları	 yerlerdir.	
5510	sayılı	Kanun,	işyerinde	üretilen	mal	veya	verilen	
hizmet	ile	nitelik	yönünden	bağlılığı	bulunan	ve	aynı	
yönetim	 altında	 örgütlenen	 işyerine	 bağlı	 yerleri	 de	
işyeri	kavramına	dâhil	etmiştir.	Ayrıca	dinlenme,	ço-
cuk	emzirme,	yemek,	uyku,	yıkanma,	muayene	ve	ba-
kım,	beden	veya	meslek	eğitimi	yerleri,	avlu	ve	büro	
gibi	diğer	eklentiler	ile	araçlar	da	işyerinden	sayılır.

Özet

1

2

3

4
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1. SSGSSK’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde be-
lirtilen hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafın-
dan çalıştırılanlara ilişkin hükümler aşağıdakilerden hangisi 
için uygulanmaz?

a.  İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler
b.  Bir işveren tarafından çalıştırılan, film, tiyatro, sahne 

sanatçıları
c.  Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’a göre 

çalıştırılan köy korucuları 
d.  Bir işveren tarafından çalıştırılan müzik, resim, hey-

kel, gibi güzel sanat kollarında çalışanlar
e.  Köy ve mahalle muhtarları

 
2.  SSGSSK’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde be-
lirtilen hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafın-
dan çalıştırılanlara ilişkin hükümler aşağıdakilerden hangisi 
için uygulanmaz?

a.  Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’a göre 
çalıştırılan köy korucuları 

b.  Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda belirtilen umumi ka-
dınlar

c.  Tarımsal faaliyette bulunanlar
d.  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurs-

larda usta öğretici olarak çalıştırılanlar
e.  Bir işveren tarafından çalıştırılan, gösteri, ses ve saz 

sanatçıları

3.  SSGSSK’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde be-
lirtilen hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafın-
dan çalıştırılanlara ilişkin hükümler aşağıdakilerden hangisi 
için uygulanmaz?

a.  Şirket ortakları
b. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurs-

larda usta öğretici olarak çalıştırılanlar
c.  Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda belirtilen umumi ka-

dınlar
d.  Bir işveren tarafından çalıştırılan, gösteri, ses ve saz 

sanatçıları
e.  İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler

4.  Aşağıdakilerden hangisi, SSGSSK’nin 4. maddesinin 1. 
fıkrasının b bendi uyarınca hizmet akdine bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması nedeniyle Kanun 
kapsamında olanlardan biri değildir? 

a.  Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar

b.  Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen toplum 
yararına çalışma programlarından yararlananlar

c.  Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline 
kayıtlı olanlar

d.  Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortak-
ları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-
lerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma 
iştiraklerinin tüm ortakları

e.  Tarımsal faaliyette bulunanlar

5.  Aşağıdakilerden hangisi, SSGSSK’nin 4. maddesinin 1. 
fıkrasının b bendi uyarınca hizmet akdine bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması nedeniyle Kanun 
kapsamında olanlardan biri değildir?

a.  Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar

b.  Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortak-
ları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-
lerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma 
iştiraklerinin tüm ortakları

c.  Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili-
ne kayıtlı olanlar

d.  İşverenin ücretsiz çalışan eşi 
e.  Tarımsal faaliyette bulunanlar

6.  Aşağıdakilerden hangisi sadece bazı sigorta kollarının 
uygulanacağı sigortalılardan biridir?

a.  Çıraklar ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğ-
renciler

b.  Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil 
bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dı-
şardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut 
içinde yapılan işlerde çalışanlar

c.  Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta 
olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri

d.  İşverenin ücretsiz çalışan eşi
e.  Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta 

olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller

Kendimizi Sınayalım
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7.  5510 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi isteğe 
bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?

a.  5510 sayılı Kanun’a tabi zorunlu sigortalı olmayı ge-
rektirecek şekilde çalışmamak

b.  5510 sayılı Kanun’a tabi zorunlu sigortalı olmayı ge-
rektirecek şekilde çalışmakla beraber ay içerisinde 30 
günden az çalışmak

c.  20 yaşını doldurmuş bulunmak
d.  Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak
e.  İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvu-

ruda bulunmak

8.  5510 sayılı Kanun’a göre isteğe bağlı sigortalılar için 
ödenmesi gereken toplam prim oranı, prime esas kazancın 
yüzde kaçıdır? 

a.  42
b.  32
c.  25
d.  15
e.  12

9. İşyerinde işveren adına ve hesabına, işin veya görülen 
hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimseye ne ad 
verilir?

a.  İşveren vekili
b.  Alt işveren
c.  Taşeron
d.  Aracı
e.  Müteahhit

10. İşyerinin başka bir işverene devredilmesi hâlinde işyeri 
bildirgesi, yeni işverenin işyerini devraldığı tarihi takip eden 
kaç gün içinde verilmesi gerekir?

a.  6
b.  10
c.  15
d.  30
e.  60 
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Sanatçılara SGK işlemleri için özel servis
SGK, İstanbul’da sanatçıların sosyal güvenlikle 
ilgili işlemleri için özel bir servis kurdu.
İSTANBUL - Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıkla-
mada, ülkenin sosyal ve kültürel gelişmesinde önemli katkı-
ları bulunan sanatçıların, sosyal güvenlikle ilgili işlemlerinin 
gerçekleştirilmesinde ve hizmetlere ulaşımlarında bazı sıkın-
tılar yaşadıklarının bilindiği kaydedildi. 
Bu durumu göz önüne alan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürlüğü Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi’nde özel bir 
servis kurulduğu ifade edilen açıklamada, bu servisin, sos-
yal güvenlik kapsamına alınan sanatçıların, sosyal sigorta 
ve genel sağlık sigortası haklarından yararlandırılmaları ve 
kurum hizmetlerine erişmelerinde işlemlerin hızlandırılması 
amacıyla kurulduğu bildirildi. Açıklamada, özel serviste ve-
rilecek hizmetler şöyle anlatıldı: 
‘’Sanatçıların, sosyal güvenlik konularında bilgilendirilme-
si ve ihtiyaç duyulan dokümanların kendilerine verilmesi, 
isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunan sanatçıların bu 
taleplerinin alınarak ilgili sosyal güvenlik merkezlerinde so-
nuçlandırılmasının sağlanması, iş yerlerinde çalışmaları du-
rumunda bildirim yapılmadığına dair ihbar ve şikayetlerinin 
kısa sürede sonuçlandırılması, iş kazası, malullük, yaşlılık ve 
ölüm hallerinde gelir ve aylık bağlama işlemlerinin en kısa 
sürede sonuçlandırılması, Genel Sağlık Sigortası’nca sağla-
nan haklardan yararlanabilmeleri için başvurularının takibi-
nin sağlanması ve sonuç alınması.’’ 
Açıklamada, bu serviste, ileri yaşta veya özürlü olup gelirden 
yoksun sanatçıların 2022 sayılı Kanun’un imkanlarından ya-
rarlandırılmaları konusunda gerekli bilgilendirme ve aylık 
bağlama işlemlerinin takibinin sağlanması konusunda da 
hizmet verileceği belirtildi.

Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com/id/25089969 (Erişim 
Tarihi 15.08.2012)

1. e  Yanıtınız yanlış ise “Özel Düzenleme Uyarınca m. 4/ 
I, (a) Bendine Göre Sigortalı Sayılanlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. c  Yanıtınız yanlış ise “Özel Düzenleme Uyarınca m. 4/ 
I, (a) Bendine Göre Sigortalı Sayılanlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. a  Yanıtınız yanlış ise “Özel Düzenleme Uyarınca m. 4/ 
I, (a) Bendine Göre Sigortalı Sayılanlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. b  Yanıtınız yanlış ise “Bağımsız Çalışanlar (m.4/ I, b’li 
Sigortalılar)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d  Yanıtınız yanlış ise “Bağımsız Çalışanlar (m.4/ I, b’li 
Sigortalılar)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a  Yanıtınız yanlış ise “Kısmen Sigortalı Sayılanlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c  Yanıtınız yanlış ise “İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlan-
ma Koşulları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b  Yanıtınız yanlış ise “Primlerin Ödenmesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. a  Yanıtınız yanlış ise “İşveren Vekili” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. b  Yanıtınız yanlış ise “İşyerinin Kuruma Bildirilmesi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1 
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılar; çalışmaya başladıklarını, çalışma-
ya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, örneği 
Kanun’un Ek-3’te bulunan sigortalı bildirim belgesi ile doğ-
rudan veya İnternet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirir-
ler. Kurumca sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilme-
diğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında 
farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde durum, taahhütlü 
bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan 
bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve 
denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini 
bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

Sıra Sizde 2 
İsteğe bağlı sigortanın başladığı tarihten itibaren, aynı za-
manda Kanun’un 4. maddesine göre sigortalı olmayı gerek-
tirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı 
sigortalılıkları, Kanun’a tabi sigortalılıklarının sona erdiği 
tarihi takip eden günden başlatılır. Bunların zorunlu sigor-
talılıkla çakışan sürede isteğe bağlı sigorta primi ödenmişse 
bu süreye ilişkin ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri, ta-
lepleri hâlinde ilgililere iade veya doğacak borçlarına mahsup 
edilir. Kanun’un 5. maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine göre 
sigortalılık hâli isteğe bağlı sigortalılık için engel teşkil etmez. 
Ay içinde 30 günden az çalışan veya Kanun’un 80. maddesi 
uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma 
saatinin 4857 sayılı Kanun’a göre belirlenen günlük normal 
çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların 
aynı ay içinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri hâlinde 
ödenen primler, zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün 
sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir. Bu sigortalılar, 
çalışma durumlarını belgelendirmek zorundadırlar. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kısa vadeli sigorta türlerini sıralayabilecek,
İş kazası ve meslek hastalığını tanımlayabilecek, iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından yapılan yardımları açıklayabilecek,
Hastalık sigortasından yapılan yardımları ve yardımlara hak kazanma koşulla-
rını açıklayabilecek,
Analık sigortasından yapılan yardımları ve yardımlara hak kazanma koşulları-
nı açıklayabilecek,
İşsizlik sigortası yardımları ve yardımlara hak kazanma koşullarını değerlen-
direbilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İş	Kazası
•	 Meslek	Hastalığı
•	 Hastalık

•	 Analık
•	 İşsizlik	Sigortası
•	 Kısa	Çalışma

İçindekiler










Sosyal Güvenlik Hukuku Kısa Vadeli Sigorta Kolları ve
İşsizlik Sigortası

•	 KISA	VADELİ	SİGORTA	TÜRLERİ
•	 İŞSİZLİK	SİGORTASI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU



KISA VADELİ SİGORTA TÜRLERİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu üçüncü bölümde “Hizmet 
Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Si-
gorta Hükümleri” başlığı altında iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasına 
ilişkin hükümler yer almaktadır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu metni için http://www.sgk.
gov.tr adresine bakabilirsiniz.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası
Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirip her 15 saniyede, bir işçi iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Dolayısıyla her gün 6.300 kişi iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucunda ölmektedir ki bu da her yıl 2,3 milyondan daha fazla kişi-
nin ölmesi anlamına gelir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti, her yıl 
dünya gayrisafi hasılasının %4’üdür (http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-
at-work/lang-en/index.htm). Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistikleri incelendiğinde 
2012 yılı itibarıyla ülkemizde 74.871 iş kazası meydana gelmiş, 395 meslek hastalığı da ka-
yıtlarda yer almıştır. İşçilerin iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına yakalanmaları 
ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmelerine bağlı olarak geride kalan hak 
sahiplerinin ortaya çıkan zararlarının giderilmesine yönelik iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta kolu oluşturulmuştur. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hem dünyada hem 
de Türkiye’de ilk kurulan sigorta kollarındandır. Ülkemizde, ilk kez 1945 tarih ve 4772 
sayılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu ile iş kazası ve meslek 
hastalığı riskine karşı kanuni koruma getirilmiştir. 31.05.2006 tarihinde kabul edilen ve 
01.10.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nda da iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına yönelik düzenlemeler 
yer almaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri için 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari adresi-
ne bakabilirsiniz.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları ve 
İşsizlik Sigortası

Türkiye’de, ilk kez 1945 tarih ve 
4772 sayılı İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortası 
Kanunu ile iş kazası ve meslek 
hastalığı riskine karşı kanuni 
koruma getirilmiştir.
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İş Kazası
5510 sayılı Kanun’da, iş sözleşmesiyle bağımlı olarak çalışanların yanı sıra bağımsız çalı-
şanlar da Kanunun kapsamı içinde yer almaktadır. Kanun’da 13. maddede iş kazası olarak 
kabul edilen hâl ve durumlar, sadece iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar (m.4/I, a) açısın-
dan değil aynı zamanda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar (m.4/I, b) 
açısından da uygulama alanı bulacaktır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında sigortalı sayılanlar 
hakkında daha fazla için bu kitabın 2. ünitesine bakabilirsiniz.

İş Kazasının Tanımı
Dünya Sağlık Örgütü iş kazasını “önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, ma-
kine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay” olarak 
tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü ise iş kazasını “belirli bir zarar veya yara-
lanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay” şeklinde tanımlamaktadır. 

Doktrinde ise iş kazası, “sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gör-
düğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedenen 
veya ruhen zarara uğratan bir olay” olarak tanımlanmaktadır (Tuncay-Ekmekçi, 2011, 
s.286). 5510 sayılı Kanun bağımsız çalışanları da kapsamına aldığı için herhangi bir iş-
verenin otoritesi altında olmayan bağımsız çalışanların yürütmekte olduğu iş nedeniyle 
maruz kaldığı kaza da, aşağıda görüleceği gibi, Kanun anlamında iş kazası sayılacaktır. 
Bağımsız çalışanlar açısından kazanın yürütülen işle olan bağlantısı ön plana çıkmaktadır 
(Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.317).

5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinde “İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturul-
ması” başlığı altında iş kazasının tanımı verilmekten çok hangi hâl ve durumlarda mey-
dana gelen olayın iş kazası sayılacağı düzenlenmiştir. Kanun’un 13. maddesine göre “iş 
kazası,

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir 

yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında emziren ka-

dın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale 
getiren olaydır.”

İş Kazasının Unsurları
5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinde yer alan hükümden hareketle iş kazasının unsurları 
şunlardır:

1. Kazaya uğrayanın 5510 sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılması: 5510 sayılı 
Kanun anlamında bir olayın iş kazası sayılabilmesi için olaya maruz kalan kişinin Kanun 
anlamında sigortalı olması gereklidir. Kanun’un 4. maddesinde tüm sigorta kolları açısın-
dan sigortalı sayılanlar, 5. maddesinde bazı sigorta kollarının uygulanacağı kişiler düzen-
lenmiştir. Kanun’un 6. maddesinde ise sigortalı sayılmayanlar sıralanmıştır. Dolayısıyla 
Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası (a) bendi veya 4. maddesinin birinci fıkrası (b) 
bendi gereğince tüm sigorta kollarının uygulanacağı kişiler, Kanun anlamında sigortalı 
sayılırlar. Ayrıca Kanun’da 5. maddenin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde yer alanlara da 

İş Kazası: Sigortalının işveren 
otoritesi altında bulunduğu 
bir sırada gördüğü iş veya işin 
gereği dolayısıyla aniden ve 
dıştan meydana gelen bir etkenle 
onu bedenen veya ruhen zarara 
uğratan bir olaydır

İş kazasının unsurları şunlardır:
•	 5510	sayılı	Kanun	anlamında	

sigortalı sayılma,
•	 Sigortalının	kazaya	uğraması,
•	 Sigortalının	bedensel	veya	

ruhsal bir zarara uğraması,
•	 Kaza	olayı	ile	sigortalının	

uğradığı zarar arasında illiyet 
bağının bulunması.
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iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacaktır. Buna göre tutuklu ve hükümlülere, 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na tabi aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler, staja tabi olanlar, üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan öğrencilere iş 
kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacaktır (m.5/a, b). 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre 
vazife malullüğü aylığı bağlanmış olan malullerin 5510 sayılı Kanun anlamında sigortalı 
olarak çalışmaya başlamaları hâlinde aylıkları kesilmeyecektir. Bunlar arasında 5510 sayılı 
Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hak-
kında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır (m.5/c). Türkiye 
İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine 
katılan kursiyerler de Kanun anlamında iş kazası ve meslek hastalığı açısından sigortalı 
sayılırlar (m.5/e). Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen 
işverenler tarafından yurt dışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk işçilerine 
de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacaktır (m.5/g). Bunların dışında 5510 
sayılı Kanun ek 5. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tarım veya orman işlerinde iş 
sözleşmesiyle süreksiz olarak çalışanlar da iş kazası ve meslek hastalığı açısından sigortalı 
sayılırlar. Aynı şekilde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar da iş kazası ve 
meslek hastalığı sigorta kolundan sağlanan yardımlardan yararlanabilecekleri için Kanun 
anlamında sigortalı sayılırlar (geçici m.14/I, a). 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında sigortalı sayılanlar 
hakkında daha fazla için bu kitabın 2. ünitesine bakabilirsiniz.

2. Sigortalının kazaya uğraması: Sigortalının başına gelen olayın Kanun anlamında 
iş kazası sayılması için ikinci unsur, sigortalının kazaya uğramasıdır. Ancak sigortalının 
başına gelen kaza olayının Kanun’da 13. maddede sıralanan hâllerden biri kapsamında 
gerçekleşmesi gereklidir. 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada kazaya uğraması: Kanun’a göre sigortalının 
işyerinde uğradığı kaza, başka hiçbir koşul aranmaksızın iş kazası olarak kabul edilmiştir. 
Ayrıca sigortalının başına gelen kazanın mutlaka çalışma saatleri içinde meydana gelmesi 
de şart değildir (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.322). Mesela işçinin öğle tatilinde işye-
rinin bahçesinde düşerek ayağını kırması, iş kazasıdır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında işyeri hakkında 
daha fazla için bu kitabın 2. ünitesine bakabilirsiniz.

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle kazaya uğraması: Sigortalının işveren-
den aldığı talimatla işin gereği olarak işyeri dışında olduğu sırada uğradığı kaza iş kazası-
dır (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2011, s.323-324). Örneğin sigortalının çalıştığı pres maki-
nesinden malzeme alırken elini makineye kaptırması sonucunda parmaklarının kopması, 
iş kazasıdır (Karakaş, 2011, s.30). 

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir 
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda kazaya uğraması: Si-
gortalının, işveren tarafından görevli olarak işyeri dışında başka bir yere görevli olarak 
gönderilmesi durumunda asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda başına gelen her olay 
iş kazasıdır. İişveren tarafından sigortalının başka bir yere gönderilmesi hâlinde boş za-
manlarını hayatın olağan akışına uygun bir şekilde değerlendirdiği sırada uğradığı kaza, 
iş kazası olarak kabul edilir (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2011, s.325; Alper, 2000, s.182). 



Sosyal Güvenlik Hukuku68

Örneğin başka bir şehre toplantı için giden sigortalının toplantı bittikten sonra lokantaya 
giderken uğradığı kaza, iş kazasıdır.

d) Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren ka-
dın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda kazaya 
uğraması: 4857 İş Kanunu’nun 74. maddesinin son fıkrasına göre kadın işçilere, bir yaşın-
dan küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecektir. 
Kadın sigortalının emzirme izni süresi içinde başına gelen olay iş kazasıdır. Mesela kadın 
sigortalının emzirme izni süresi içinde evine giderken düşüp yaralanması, iş kazasıdır.

e) Sigortalıların işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sıra-
sında kazaya uğraması: Sigortalıların, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 
yere getirilip götürülmeleri sırasında başlarına gelen olay, iş kazasıdır. İşverenin taşıtın 
sahibi olması şart değildir. Taşıtın işverenin zilyetliği altında bulunması yeterlidir (Güzel-
Okur-Caniklioğlu, 2011, s.327; Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.293). Mesela sigortalının işveren 
tarafından sağlanan servis aracında iken aracın kaza yapması sonucunda yaralanması, iş 
kazasıdır.

3. Sigortalının bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması: Sigortalının başına gelen 
olayın iş kazası sayılması için sigortalının hemen veya sonradan bedensel veya ruhsal 
olarak bir zarara uğraması gerekir. Kaza sonucunda zarar hemen ortaya çıkabileceği gibi 
belirsiz bir süre sonra da ortaya çıkması mümkündür (Gerek, 2002, s.154). Sigortalıda 
meydana gelen zarar; yaralanma, sakatlanma gibi dış organlarda meydana gelen bir zarar 
olabileceği gibi beyin kanaması, iç kanama gibi iç organlarda meydana gelen zararlar da 
olabilir ve bunların hepsi iş kazası olarak kabul edilecektir. Ayrıca sinir bozukluğu, dep-
resyon gibi sigortalıyı ruhsal yönden etkileyen olaylar da iş kazasıdır.

Sigortalının kullandığı protezlerde meydana gelen zarar iş kazası mıdır?

4. Kaza olayı ile sigortalının uğradığı zarar arasında illiyet bağının bulunması: Kaza 
olayı ile sigortalının uğradığı zarar arasında illiyet bağının yani neden-sonuç bağlantısı-
nın olması gereklidir. Buradaki illiyet, uygun illiyettir. “Olayların normal akışına ve genel 
yaşam deneyimlerine göre gerçekleşen türden zararlı bir sonucu meydana getirmeye elverişli 
ya da böyle bir sonucun meydana gelmesini kolaylaştıran nedene uygun neden bu nedenle 
sonuç arasındaki bağa da uygun illiyet bağı denmektedir” (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2011, 
s.328-329. Sigortalının iş kazası sonucunda yaralanıp hastanede tedavi gördükten sonra 
memleketine giderken trafik kazası geçirmesi sonucunda ölmesi, iş kazası olarak kabul 
edilmemiştir [Yarg 10. HD, T.25.05.1989, E.3064, K.4630 (YKD, Eylül 1989, s.1272)].

İş Kazasının Bildirilmesi ve Soruşturulması
İşverenler; Kanun’da 4. maddenin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar 
ile 5. maddesi kapsamında bulunan sigortalılar açısından işyerinde meydana gelen iş ka-
zasını, o yerin yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç 
kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirmekle yükümlüdürler. Kanunda 4. maddenin bi-
rinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, başlarına gelen iş kazasını bir ayı geç-
memek şartıyla rahatsızlığın bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki 3 iş günü 
içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar. İş sözleşmesiyle çalışarak sigortalı sayılanlar açı-
sından iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde bildi-
rim süresi, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. İş kazası bildirimleri, iş kazası 
ve meslek hastalığı bildirgesiyle doğrudan veya taahhütlü postayla yapılacaktır (m.13/II). 

Yetkili kolluk kuvvetlerinden kastedilen nedir?

Zilyetlik: Bir kimsenin taşınır 
(menkul) veya taşınmaz 
(gayrimenkul) bir mal üzerindeki 
fiili hâkimiyetidir.

İlliyet Bağı: Haksız fiil sebebiyle 
ortaya çıkan zararın tazmini 
borcunun doğabilmesi için haksız 
fiil ile zarar arasında bulunması 
gerekli neden-sonuç ilişkisidir.

İşverenler, işyerinde meydana 
gelen iş kazasını; o yerin yetkili 
kolluk kuvvetlerine derhal ve 
Sosyal Güvenlik Kurumuna da en 
geç kazadan sonraki 3 iş günü 
içinde bildirmekle yükümlüdürler.

1

2
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İşveren tarafından iş kazasının yukarıda belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi 
hâlinde bildirim tarihine kadar geçen süre içinde sigortalıya ödenecek geçici işgöremezlik 
ödeneği, Kurum tarafından işverenden tahsil edilir (m.21/II). Kendi adına ve hesabına 
çalışan sigortalılar da başlarına gelen iş kazasını yukarıda belirtilen süre içinde Kuruma 
bildirmemeleri hâlinde kendilerine yapılacak işgöremezlik ödeneği, bildirim tarihinden 
itibaren ödenmeye başlar (m.22/II). Dolayısıyla kendi adına ve hesabına çalışan sigorta-
lılar, başlarına gelen iş kazasını Kuruma bildirinceye kadar geçici işgöremezlik ödeneğin-
den yararlanamazlar.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında 
bir karara varılabilmesi için gerektiğinde Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendiri-
len memurları tarafından veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişleri 
vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Yapılan soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hu-
susların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa Kurum tarafından ya-
pılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunanlardan 96. madde hükmüne göre tahsil edilir (m.13/III).

Meslek Hastalığı

Meslek Hastalığının Tanımı
Doktrinde meslek hastalığı, “belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nite-
lik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalık” olarak tanımlanmaktadır 
(Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.297). 5510 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasına 
göre meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarla-
nan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 
bedensel veya ruhsal engellilik hâlleridir”. Meslek hastalığının tanımından da anlaşıldığı 
üzere meslek hastalığında tekrarlanan bir durum söz konusudur. Zaten bu durum, iş ka-
zası ile meslek hastalığı arasındaki temel farktır. Çünkü iş kazası aniden, beklenmedik şe-
kilde meydana gelirken meslek hastalığında tekrarlanan bir durum söz konusudur. Torna 
tezgâhında çalışan sigortalının elini bir anda makineye kaptırması sonucunda iş kazası 
meydana gelirken kot kumlama işinde çalışanlarda tekrarlanan bir şekilde kumu soluma-
ları sonucunda slikosiz hastalığı ortaya çıkmaktadır. 

Slikosiz hastaları ve çalışma koşulları hakkında kısa film için http://www.cultureunplugged.
com/documentary/watch-online/filmedia/play/4453/Toz—Dust- adresine bakabilirsiniz.

Meslek Hastalığının Unsurları
5510 sayılı Kanun’da 14. maddede yer alan hükümden hareketle meslek hastalığının un-
surları şunlardır: 

1. Hastalığa yakalananın 5510 sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılması: 5510 
sayılı Kanun anlamında bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için kişinin yukarıda iş 
kazasının unsurlarında incelediğimiz anlamda sigortalı sayılması gerekir. 

2. Sigortalının bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması: Sigortalının yakalandığı 
hastalığın iş kazasında olduğu gibi sigortalıda geçici ya da sürekli olarak bedensel veya 
ruhsal bir zarara yol açması gereklidir. Meydana gelen zarar, geçici olabileceği gibi sigor-
talının sakatlığına neden olabilecek şekilde sürekli de olabilir. Meslek hastalığı, sadece 
vücudun bedensel bütünlüğünde değil ruh ve sinir sisteminde de özür meydana getirebilir 
(Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2011, s.334).

Meslek Hastalığı: Sigortalının 
çalıştığı veya yaptığı işin 
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
nedenle veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, bedensel veya 
ruhsal engellilik hâlleridir.

Meslek hastalığının unsurları 
şunlardır:
•	 5510	sayılı	Kanun	anlamında	

sigortalı sayılma,
•	 Sigortalının	bedensel	veya	

ruhsal bir zarara uğraması,
•	 Hastalık	veya	sakatlığın	

yürütülen işin sonucu olması.
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3. Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olması: İş kazasının çalışılan işle 
ilgisi bulunması şart olmadığı hâlde meslek hastalığının işin yürütümü sonucunda ortaya 
çıkması gerekir (Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.297). Ülkemizde, meslek hastalığının belirlen-
mesi konusunda karma bir yöntem benimsenmiştir. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma 
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde (RG, T.11.10.2008, S.27021) meslek 
hastalıklarının listesi yer almaktadır. Yönetmelik’e göre listede yer alan bir hastalığın 2 
gün-25 yıl arasında değişen yükümlülük süresi içinde sigortalıda ortaya çıkması hâlinde 
bu hastalığın meslek hastalığı olduğu karine olarak kabul edilecektir. Yükümlülük süresi, 
bir meslek hastalığının oluşması için beklenmesi gereken en uzun süreyi ifade etmektedir 
(Uşan, 2009, s.179). Yönetmelik’in 4. maddesine göre de yükümlülük süresi, “sigortalının 
meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana 
çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi” ifade etmektedir (Yön. m.4/n). Listede yer al-
mayan veya yükümlülük süresi geçtikten sonra ortaya çıkan bir hastalığın meslek hastalığı 
sayılması için Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna başvurulabilir (m.14). Taraflar, ku-
rulun kararına karşı da İş Mahkemesi’nde dava açabilirler.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği metni için 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/yonetmelikler adresi-
ne bakabilirsiniz.

Meslek Hastalığının Bildirilmesi ve Soruşturulması
Kanun’da 4. maddenin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında iş sözleşmesiyle bağımlı çalı-
şan sigortalının meslek hastalığına yakalandığını öğrenen veya bu durum kendisine bil-
dirilen işveren, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı-
lar açısından ise kendileri tarafından bu durumu öğrendikleri tarihten itibaren 3 iş günü 
içinde Kuruma bildirmeleri zorunludur. Meslek hastalığı bildirimleri, iş kazası ve meslek 
hastalığı bildirgesiyle doğrudan veya taahhütlü postayla yapılacaktır. Bu yükümlülüğü ye-
rine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik veya yanlış bildiren 
işverene veya kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıya Kurum tarafından bu 
durum için yapılmış bulunan masraflarla ödenmişse geçici işgöremezlik ödenekleri rücu 
edilir (m.14/IV). 

Meslek hastalığıyla ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim 
ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir (m.14/V).

Sigortalıya Yapılan Yardımlar
5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sigortalıya ya-
pılacak yardımlar, parasal yardımlardır. Sağlık yardımları, “Genel Sağlık Sigortası Hüküm-
leri” kapsamında düzenlendiği için aşağıda sigortalıya iş kazası ve meslek hastalığı sigor-
tasından yapılan parasal yardımlar incelenecektir. Sigortalıya yapılan parasal yardımlar, 
geçici işgöremezlik ödeneğinin verilmesi ve sürekli işgöremezlik gelirinin bağlanmasıdır.

Sigortalıya sağlanan sağlık yardımları hakkında bilgi için bu kitabın 6. ünitesine bakabi-
lirsiniz.

Geçici İşgöremezlik Ödeneği
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işinde geçici bir süre için çalışamayacağı hekim 
raporu ile saptanan sigortalıya, çalışamadığı (istirahatli olduğu) her gün için Kurum ta-

Yükümlülük Süresi: Sigortalının 
meslek hastalığına sebep olan 
işinden fiilen ayrıldığı tarih ile 
meslek hastalığının meydana 
çıktığı tarih arasında geçen en 
uzun süredir.

Sigortalının meslek hastalığına 
yakalandığını öğrenen veya bu 
durum kendisine bildirilen işveren, 
bu durumu öğrendiği tarihten 
itibaren 3 iş günü içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na bildirmekle 
yükümlüdür.

İş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından sigortalıya sağlanan 
yardımlar şunlardır:
•	 Geçici	işgöremezlik	ödeneği,
•	 Sürekli	işgöremezlik	geliri.
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rafından yapılan parasal yardıma geçici işgöremezlik ödeneği adı verilmektedir. Geçici 
işgöremezlik ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışamayan sigortalının 
uğradığı gelir kaybını kısmen telafi etmeye yöneliktir (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, 
s.342; Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.304; Uşan, 2009, s.181).

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan sigortalının geçici işgöremezlik 
ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli süre sigortalı olması ve belirli süre prim ödemiş 
olması şartı aranmaz. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işgöremez duruma düşen 
sigortalıya, Kurum tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat 
raporu alınmış olması şartıyla, her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir (m.18/I, a). 
Yalnız kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların, iş kazası veya meslek has-
talığı nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için genel sağlık si-
gortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır (m.18/II).

Geçici işgöremezlik ödeneği, işgöremezliğin ilk gününden itibaren sigortalıya tedavi 
ve istirahatin devam ettiği süre boyunca verilir. Hastalık sigortasında geçici işgöremezlik 
ödeneği, hastalığın üçüncü gününden itibaren verilmeye başlanırken iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortasında işgöremezlik ödeneği, hastalık sigortasından farklı olarak işgöre-
mezliğin ilk gününden itibaren verilmektedir. 

Kanun’da 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların iş kaza-
sı veya meslek hastalığı hâlinde geçici işgöremezlik ödeneği, yatarak tedavi süresince veya 
yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir 
(m.18/II).

Geçici işgöremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17. maddeye göre hesaplanacak gün-
lük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3’sidir (m.18/III). 

Geçici işgöremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının olduğu ta-
rihten; meslek hastalığında ise işgöremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son 
üç ay içinde 80. maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazanç-
lara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır (m.17/I). Kanun’un 4. 
maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için prime esas kazanç he-
sabında hak edilen ücretler, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için-
de yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına 
ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar ile idare veya yargı mercilerince verilen 
karar gereğince ifade ettiğimiz kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde 
yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır (m.80/I, a). Kanun’un 4. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalıların aylık prime esas kazancı, 82. maddeye göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınır ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla ken-
dileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar, tarafından 
Kurum tarafından belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Beyanda bu-
lunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının 
otuz katı olarak belirlenir (m.80/II, a). 

Prime esas kazanç hakkında daha fazla bilgi için bu kitabın 7. ünitesine bakabilirsiniz.

Sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinden birkaçı birleşirse 
geçici işgöremezlik ödeneklerinden en yüksek olanı verilir (m.18/V). 

Sürekli İşgöremezlik Geliri
Sigortalının geçirdiği iş kazası veya yakalandığı meslek hastalığı sonucunda sürekli ola-

rak çalışma hayatından çekilmesi söz konusu olabilir. Bu duruma yönelik olarak Kanunda 
sürekli işgöremezlik geliri düzenlenmiştir. Buna göre iş kazası veya meslek hastalığı sonu-

Geçici İşgöremezlik Ödeneği: 
İş kazası veya meslek hastalığı 
nedeniyle işinde geçici bir süre için 
çalışamayacağı doktor raporu ile 
saptanan sigortalıya, çalışamadığı 
(istirahatli olduğu) her gün 
için Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yapılan, sigortalının 
çalışamaması nedeniyle uğradığı 
gelir kaybını telafi etmeye yönelik 
parasal yardımdır.

Geçici işgöremezlik ödeneği; 
yatarak tedavilerde günlük 
kazancın yarısı, ayakta tedavilerde 
ise günlük kazancın 2/3’sidir.
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cu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurum tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kuru-
lu tarafından meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen 
sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır (m.19/I). Meslekte kazanma gücü kay-
bı oranı, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönet-
meliği’ndeki cetvellere göre belirlenir. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı belirlenirken 
“meslek” kavramından anlaşılması gereken Yönetmelik’te açıklanmıştır. Yönetmelik’in 21. 
maddesine göre meslek, “iş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının başladığı 
tarihte Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmakta 
olanların yapmakta olduğu iş” olarak kabul edilmektedir (m.21/1).

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü en az 
%10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine 
hak kazanır.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği metni için 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/yonetmelikler adresi-
ne bakabilirsiniz.

Sürekli işgöremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına 
göre hesaplanır. Sigortalı, meslekte kazanma gücünü %100 oranında kaybetmişse sürekli 
tam işgöremezlik, %10’dan %100’e kadar olan bir oranda kaybetmişse sürekli kısmi işgö-
remezlik hâli söz konusudur (Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.304; Uşan, 2009, s.182). Sürekli 
tam işgöremezlik durumunda sigortalıya 17. maddeye göre hesaplanan aylık kazancının 
%70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmi işgöremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, 
tam işgöremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı 
kendisine ödenir. Örneğin, meslekte kazanma gücünü %30 oranında kaybetmiş olan bir 
kişiye tam işgöremezlik hâlinde ödenecek olan %70’in %30’u gelir olarak bağlanacaktır. 
Sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olması durumunda ise gelir bağlama 
oranı %100 olarak uygulanır (m.19/III).

Sürekli tam işgöremezlik durumunda sigortalıya aylık kazancının %70’i oranında gelir 
bağlanır. 

Sürekli kısmi işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi 
hesaplanarak bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir.

Kanun’a göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutu-
lacak aylık kazanç, daha önce geçici işgöremezlik ödeneğinde kısaca açıkladığımız günlük 
kazancın otuz katıdır (m.17/son).

Sigortalının sürekli işgöremezlik geliri, geçici işgöremezlik ödeneğinin sona erdiği ta-
rihi ya da geçici işgöremezlik tespit edilemeden sürekli işgöremezlik durumu söz konusu 
olmuşsa buna ilişkin sağlık kurulu raporu tarihini takip eden ay başından başlayacaktır 
(m.19/V).

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara sürekli işgöremezlik geliri bağ-
lanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime 
ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur (m.19/IV).

Sürekli işgöremezlik geliri, sigortalı iyileşinceye kadar ödenir, sigortalının durumunda 
iyileşme olmazsa hayatı boyunca verilir (Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.305).

Sigortalının meslekte kazanma gücündeki kayıp oranında zaman içinde artış veya 
azalma olmasına bağlı olarak sigortalının kendisi talepte bulunabileceği gibi Kurum da 
sigortalının kontrol muayenesine tabi tutulmasını isteyebilir. Yapılan kontrol muayenesi 

Meslek: İş kazasının meydana 
geldiği veya meslek hastalığının 
başladığı tarihte Kanun’un 4. 
maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentleri kapsamında 
çalışmakta olanların yapmakta 
olduğu iştir.

Sigortalı meslekte kazanma 
gücünü	%100	oranında	
kaybetmişse sürekli tam 
işgöremezlik,	%10’dan	%100’e	
kadar olan bir oranda kaybetmişse 
sürekli kısmi işgöremezlik hâli söz 
konusudur.
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sonucunda sürekli işgöremezlik geliri, rapor tarihini takip eden ödeme dönemi başından 
başlayarak artırılabilir, azaltılabilir veya kesilebilir. Kurumun yazılı bildiriminde belirti-
len tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde 
kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının sürekli işgöremezlik geliri, kontrol muaye-
nesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Kontrol mua-
yenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak 3 ay içinde yaptıran ve 
sürekli işgöremezlik hâlinin devam ettiği tespit edilen sigortalının geliri, kesildiği tarihten 
başlayarak yeniden bağlanır. Dolayısıyla sigortalının herhangi bir gelir kaybına uğraması 
söz konusu olmaz. Ancak kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen 
tarihten 3 ay geçtikten sonra yaptıran ve sürekli işgöremezlik hâlinin devam ettiği tespit 
edilen sigortalının yeni sürekli işgöremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, rapor ta-
rihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanır (m.94). Ancak, geçmişe dönük 
bir ödeme söz konusu olmaz. 

Sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış olan sigortalılardan aynı özürlülük veya meslek 
hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara yazılı istek tarihlerinden itibaren 18. maddeye 
göre hesaplanacak bir günlük geçici işgöremezlik ödeneği ile aylık sürekli işgöremezlik ge-
lirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici işgöremezlik ödeneği olarak verilir 
(m.19/IX).

Sigortalının, yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına yakalan-
ması hâlinde meydana gelen engelliliklerin bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli 
işgöremezliği doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden 
gelir hesaplanır. Ancak sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük 
kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az olması hâlinde sigortalının 
sürekli işgöremezlik geliri, ilk kazanç üzerinden ödenir (m.19/X).

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu ay-
lık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşit olması hâlinde ise iş kazası 
ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü; malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık 
aylığının yarısı bağlanır (m.54/I, c).

Geçici İşgöremezlik Ödeneği ve Sürekli İşgöremezlik Gelirinin Azaltılması, 
Ödenmemesi
Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiye-
lere uymaması sonucunda tedavi süresinin uzamasına veya işgöremezlik oranının artma-
sına, malul kalmasına neden olması hâlinde uzayan tedavi süresi veya artan işgöremezlik 
oranı esas alınarak geçici işgöremezlik ödeneği veya sürekli işgöremezlik geliri dörtte biri-
ne kadarı Kurum tarafından azaltılır (m.22/I, a). 

Ağır kusuru nedeniyle iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigor-
talının kusur derecesi esas alınarak geçici işgöremezlik ödeneği veya sürekli işgöremezlik 
geliri üçte birine kadarı Kurum tarafından azaltılır (m.22/I, b).

Sigortalı, kasdi bir hareketi nedeniyle iş kazasına uğrar veya meslek hastalığına yaka-
lanır veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmezse geçici 
işgöremezlik ödeneği veya sürekli işgöremezlik geliri yarısı tutarında ödenir (m.22/I, c).

Sigortalı, tedavi gördüğü hekimden tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna 
dair belge almaksızın çalışacak olursa geçici işgöremezlik ödeneği kendisine ödenmez. 
Ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96. madde hükümlerine 
göre geri alınır (m.22/I, d).



Sosyal Güvenlik Hukuku74

Kanun’da 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu hâlde 
8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bil-
dirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı sonucu ilgililerin 
gelir ve ödenekleri Kurum tarafından ödenmez (m.23/son).

Hak Sahiplerine Yapılan Yardımlar
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda sigortalının ölmesi hâlinde geride kalan hak sa-
hiplerine; 5510 sayılı Kanun çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından gelir 
bağlanması, cenaze ve evlenme ödeneğinin verilmesi şeklinde parasal yardımlar yapılır. 
Sağlık yardımları, “Genel Sağlık Sigortası Hükümleri” kapsamında düzenlendiği için aşa-
ğıda hak sahiplerine iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yapılan parasal yardımlar 
incelenecektir.

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölümü hâlinde geride kalan hak sahip-
lerine sağlanan sağlık yardımları hakkında bilgi için bu kitabın 6. ünitesine bakabilirsiniz.

Gelir Bağlanması
5510 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre hak sahibi, “sigortalının veya sürekli işgöremezlik 
geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde 
gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana 
ve babasını” ifade etmektedir (m.3/7). İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen si-
gortalının hak sahiplerine iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından gelir bağlanması için 
ölen sigortalının belirli süre sigortalı olması ve belirli süre prim ödemiş olması şartı aran-
mamaktadır. Ancak Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için kendi sigortalılığından dolayı genel 
sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gereklidir 
(m.20/IV).

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen sigortalının hak sahiplerine 17. madde 
gereğince belirlenecek aylık kazancının %70’i, Kanun’un 55. maddesinin ikinci fıkrasına 
göre güncellenerek 34. madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır (m.20/I). 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla 
oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölü-
mün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın yukarıda ifade 
edilen esaslara göre belirlenen tutar, 34. madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir 
olarak bağlanır (m.20/II).

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalının dul eşine hesaplanacak geli-
rin %50’si, gelir olarak bağlanır. Aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşe ise Kanun’un 
5. maddesi (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mev-
zuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlan-
mamış olması hâlinde %75’i oranında gelir bağlanır (m.34/I, a). 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalının çocuklarına hesaplanacak 
gelirin Kanun’un 5. maddesi (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya ya-
bancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 
veya aylık bağlanmamış çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi eğitim görmesi hâlinde 20 ya-
şını, yükseköğrenim yapması hâlinde ise 25 yaşını doldurmayanların veya Kurum Sağlık 
Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların 
veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul 
kalan kızlarının her birine %25 oranında gelir bağlanır. Bu çocuklardan sigortalının ölü-
mü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları ara-

İş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu ölen 
sigortalının hak sahiplerine 
sağlanan yardımlar şunlardır:
•	 Gelir	bağlanması,
•	 Cenaze	ödeneği,
•	 Evlenme	ödeneği.

Hak Sahibi: Sigortalının veya 
sürekli işgöremezlik geliri ile 
malullük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığı almakta olanların 
ölümü hâlinde gelir veya aylık 
bağlanmasına veya toptan 
ödeme yapılmasına hak kazanan 
eş, çocuk, ana ve babasını ifade 
etmektedir.
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sında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla 
beraber ana ve babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi 
bulunmayanların her birine %50 oranında gelir bağlanır (m.34/I, c). Ayrıca sigortalı tara-
fından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış 
çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak gelirden yukarıda 
belirtilen esaslara göre yararlanırlar (m.34/II).

Hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalıya ait gelirin tutarını geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin gelirlerinden orantılı indirimler ya-
pılır (m.34/son). Burada orantılı indirim oranı, %50 payı olanlara iki pay, %25 payı olanla-
ra ise bir pay verildikten sonra paylar toplanır ve gelir pay sayısına bölünür. Bulunan mik-
tar hak sahiplerine bir veya iki pay olarak dağıtılır (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.363).

Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması hâlinde her türlü kazanç ve irattan 
elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocukla-
rından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış 
olması şartıyla ana ve babaya, hesaplanacak gelirin toplam %25’i oranında gelir bağlanır. 
Ana ve babanın her birinin hissesi %25’i geçemez. Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olma-
sı hâlinde ise artan hisseye bakılmaksızın ifade ettiğimiz şartlarla toplam %25’i oranında 
gelir bağlanır (m.34/I, d).

Kısa vadeli sigorta kollarından sürekli işgöremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dola-
yı da gelire hak kazanan eşe, her iki gelir bağlanır. Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak ka-
zananlara, yüksek olan gelirin tamamı; az olanın yarısı bağlanır. Birden fazla çocuğundan 
gelire hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek 
olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır. Hem eşinden hem de ana ve/veya 
babasından ölüm gelirine hak kazananlara tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya baba-
sından gelir bağlanır. Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinde de 
gelire hak kazananlara tercih ettiği gelir bağlanır (m.54/I, b). 

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu 
aylık veya gelirlerinden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı eşitliği hâlinde ise iş kazası 
ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık 
aylığının yarısı bağlanır (m.34/I, c).

Hak sahiplerine gelir bağlanmasını sağlayan şartların ortadan kalkması hâlinde ne olacaktır?

Cenaze Ödeneği
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölen 
sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Cumhur-
başkanı tarafından da onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği; 
sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeş-
lerine verilir (m.37/III). Cenaze ödeneğinin bu sayılanlara ödenememesi ve sigortalının 
cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda belirttiğimiz tu-
tarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere 
ödenir (m.37/IV).

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine, kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği 
ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir öde-
menin yapılması hâlinde Kurum tarafından cenaze ödeneği verilmez (m.37/son).
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Evlenme Ödeneği
Sigortalının ölümü nedeniyle kendisine gelir bağlanmış olan kız çocuklarının evlenmeleri 
ve talepte bulunmaları hâlinde almakta oldukları gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya 
mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin verilir. Evlenme ödeneği alan hak sa-
hibinin gelirinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yeniden hak sahibi olması hâlinde 
iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir bağlanmaz. Ancak bu durumda olanlar, 60. maddenin 
birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar (m.37/I). 

Evlenme ödeneğinin verilmesi hâlinde diğer hak sahiplerinin gelirleri, evlenme öde-
neği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34. maddeye göre 
yeniden belirlenir (m.37/II).

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve Üçüncü Kişilerin 
Sorumluluğu

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş 
güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucunda meydana gelmişse Kurum tarafından 
sigortalıya veya hak sahiplerine 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması 
gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, 
sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere 
Kurum tarafından işverene ödetilir. Ancak işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınıl-
mazlık ilkesi de dikkate alınır (m.21/I).

İş kazası veya meslek hastalığı, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara neden olan üçüncü 
kişilere ve kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir (m.21/IV).

İş kazası veya meslek hastalığında işverenin sorumluluğu, tazminat davaları ve iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerini almayan işverenlere uygulanacak kamu hukuku yaptırımları hakkın-
da daha fazla bilgi için İş Sağlığı ve Güvenliği (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2014) 
kitabına bakabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı
5510 sayılı Kanun’a göre çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen 
işlerde böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli 
olmadığı işte çalıştırılan sigortalının bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya 
bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle 
Kurum tarafından sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneği işverene ödetilir (m.21/
III).

Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesiyle Kuru-
ma bildirilmemesi hâlinde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının 
Kurum tarafından tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı 
sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurum tarafından ödenir. Ancak Kurum tarafından 
yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafın tutarı ile gelir bağlanırsa bu 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21. maddenin birinci fıkrasında 
yazılı sorumluluk hâlleri aranmaksızın işverene ödetilir (m.23/I, II).

İş kazası veya meslek hastalığı, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara neden olan üçüncü 
kişilere ve kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir (m.21/IV).

Sigortalının ölümü nedeniyle 
kendisine gelir bağlanmış olan 
kız çocuklarının evlenmeleri ve 
talepte bulunmaları hâlinde 
almakta oldukları gelirlerinin iki 
yıllık tutarı bir defaya mahsus 
olmak üzere evlenme ödeneği 
olarak peşin verilir.
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Kanun’da, rücunun söz konusu olmayacağı durumlar da düzenlenmiştir. Buna göre iş 
kazası veya meslek hastalığı; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından 
görevlendirilen diğer kişilerin görevlerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meyda-
na gelmiş ise bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar 
hariç olmak üzere sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler 
için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. Ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı sonu-
cu ölümlerde, 5510 sayılı Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek 
ödenekler için iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan 
hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine Kurum 
tarafından rücu edilmez (m.21/son).

Hastalık Sigortası
Sosyal güvenlik sisteminde kapsama alınan risklerden biri de hastalıktır. Hastalık nede-
niyle çalışamayan kişinin geçici gelir kaybına uğramasının yanında giderlerinde de artış 
ortaya çıkabilir. Ülkemizde, hastalık sigortası ilk kez 1950 yılında 5502 sayılı Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanun’da hastalık sigortası, kısa 
vadeli sigorta kolları içinde düzenlenmiştir. Bu başlık altında hastalık sigortasından yapı-
lacak parasal yardımlar yer almaktadır. Çünkü hastalık sigortasından yapılacak olan sağlık 
yardımları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile analık sigortasında olduğu gibi “Genel 
Sağlık Sigortası Hükümleri” kapsamında yapılacaktır. 

Sigortalıya sağlanan sağlık yardımları hakkında bilgi için bu kitabın 6. ünitesine bakabilir-
siniz.

Hastalık sigortasından sağlanacak olan yardımlardan yararlanabilmek için hastalığın 
ortaya çıkması gereklidir. Kanun’un 15. maddesine göre hastalık, 4. maddenin birinci fık-
rasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında 
kalan ve işgöremezliğe neden olan rahatsızlıklardır (m.15/I).

Sigortalıya Yapılan Yardımlar
Hastalık sigortasından sigortalıya parasal yardım yapılmaktadır. Yukarıda da ifade etiği-
miz gibi sağlık yardımları “Genel Sağlık Sigortası Hükümleri” kapsamında yapılacağı için 
geriye sadece parasal yardım kalmaktadır. Hastalık sigortasından parasal yardım kapsa-
mında sigortalıya ortaya çıkan işgöremezlik süresince günlük geçici işgöremezlik ödeneği 
verilir.

Geçici İşgöremezlik Ödeneği
Hastalık sigortasından sigortalıya hastalık hâline bağlı olarak ortaya çıkan işgöremezlik 
süresince günlük geçici işgöremezlik ödeneği verilir (m.16/II).

Hak Kazanma Koşulları
Hastalık sigortası kapsamında geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişi-
nin 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrası (a) bendi ile 5. madde kapsamında 
sigortalı olması gereklidir. Ayrıca sigortalının hastalık sonucundaki işgöremezliğinin iki 
günden fazla sürmesi gereklidir. Çünkü hastalık sigortasında geçici işgöremezlik ödeneği, 
üçüncü günden başlamak üzere ödenir (m.18/I, b). Dolayısıyla hastalık nedeniyle işgö-
remez duruma düşen sigortalı, hastalığının ilk iki gününde geçici işgöremezlik ödene-
ğinden yararlanamaz. Bunların dışında hastalık sigortası kapsamında geçici işgöremezlik 

Hastalık sigortasından sigortalıya 
geçici işgöremezlik ödeneği 
verilmektedir.

Hastalık sigortasında geçici 
işgöremezlik ödeneği, 
işgöremezliğin 3. gününden 
itibaren ödenir.
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ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalının işgöremezliğin başladığı tarihten önceki 
bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması (m.18/I, b) ve sigor-
talının Kuruma başvuruda bulunması gereklidir.

Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Miktarı ve Süresi
Hastalık hâlinde geçici işgöremezlik ödeneği; yatarak tedavilerde sigortalının 17. madde-
ye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise 2/3’sidir (m.18/III). 

Sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinden birkaçı birleşirse 
geçici işgöremezlik ödeneklerinden en yüksek olanı verilir (m.18/V).

Hastalık sigortasından geçici işgöremezlik ödeneği, kişinin istirahatli olduğu süre bo-
yunca ödenir.

Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Azaltılması, Ödenmemesi
Sigortalının hastalık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonu-
cunda tedavi süresinin uzamasına veya işgöremezlik oranının artmasına, malul kalmasına 
neden olması hâlinde uzayan tedavi süresi veya artan işgöremezlik oranı esas alınarak 
geçici işgöremezlik ödeneği, dörtte birine kadarı Kurum tarafından azaltılır (m.22/I, a). 

Ağır kusuru nedeniyle hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak geçici işgö-
remezlik ödeneği, üçte birine kadarı Kurum tarafından azaltılır (m.22/I, b).

Sigortalı, kasdi bir hareketi nedeniyle hastalanır veya Kurumun yazılı bildirimine rağ-
men teklif edilen tedaviyi kabul etmezse geçici işgöremezlik ödeneği, yarısı tutarında öde-
nir (m.22/I, c).

Sigortalı, tedavi gördüğü hekimden tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna 
dair belge almaksızın çalışacak olursa geçici işgöremezlik ödeneği kendisine ödenmez. 
Ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96. madde hükümlerine 
göre geri alınır (m.22/I, d).

Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı
5510 sayılı Kanun’a göre çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen 
işlerde böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elve-
rişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen 
veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nede-
niyle Kurum tarafından sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneği, işverene ödetilir 
(m.21/III).

Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesiyle Kuru-
ma bildirilmemesi hâlinde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının 
Kurum tarafından tespit edildiği tarihten önce meydana gelen hastalık hâlleri sonucu ilgi-
lilerin gelir ve ödenekleri Kurum tarafından ödenir. Ancak Kurum tarafından yapılan ve 
ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21. maddenin birinci fıkrasında yazılı 
sorumluluk hâlleri aranmaksızın işverene ayrıca ödetilir (m.23/I, II).

Hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse sigortalıya ve hak 
sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı 
tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara neden olan üçüncü kişilere ve kusuru 
varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir (m.21/IV).

Kanun’da, rücunun söz konusu olmayacağı durumlar da düzenlenmiştir. Buna göre 
hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen di-
ğer kişilerin görevlerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise bu 
fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere 

Hastalık hâlinde sigortalıya 
yatarak tedavilerde günlük 
kazancının yarısı, ayaktan 
tedavilerde ise 2/3 oranında geçici 
işgöremezlik ödeneği verilir.
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sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya 
ilgililere rücu edilmez (m.21/son).

Analık Sigortası
Analık, kişide gelirde azalmaya yol açmasının yanı sıra giderde de artışa yol açan bir risk-
tir. Ülkemizde, ilk kez 1945 tarihli 4772 sayılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortası ile düzenlenmiştir. Analık sigortası da 5510 sayılı Kanun’da kısa vadeli sigorta 
kolları başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun’a göre 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi-
nin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan 
erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki 
ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik hâlinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve ana-
lık hâliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik hâlleri analık hâli olarak kabul edilmiştir (m.15/II). 

Sigortalı Kadına veya Sigortalı Erkeğin Sigortalı Olmayan Karısına 
Yapılan Yardımlar
Analık sigortasından da parasal yardım yapılmaktadır. Sağlık yardımları, “Genel Sağlık Si-
gortası Hükümleri” kapsamında yapılacaktır. Parasal yardımlar, geçici işgöremezlik öde-
neği ve emzirme ödeneğinin verilmesidir. 

Analık sigortasından sağlanan sağlık yardımları hakkında bilgi için bu kitabın 6. ünitesine 
bakabilirsiniz.

Geçici İşgöremezlik Ödeneği
Analık sigortasından kadın sigortalıya analık hâline bağlı olarak ortaya çıkan işgöremezlik 
süresince günlük geçici işgöremezlik ödeneği verilir (m.16/II). Geçici işgöremezlik ödene-
ği, kadın sigortalının kendisinin analığı hâlinde verilir. Çünkü analık hâline bağlı olarak 
çalışamaması nedeniyle gelir kaybına uğrayan kişi, sigortalı kadındır. 

Hak Kazanma Koşulları
Analık sigortası kapsamında geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için kadı-
nın, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrası (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen 
muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı olması 
gereklidir. Daha sonra kadın sigortalıda analık hâli ortaya çıkmalıdır. Kanun anlamında 
tüm gebelik süresinde gebelik ve analıkla ilgili tüm rahatsızlıklar, analık sigortası kapsa-
mında kabul edilir. Gebe kalan veya doğum yapan kadın sigortalının geçici işgöremezlik 
ödeneğinden yararlanabilmesi için analık hâlinin evlilik içi ilişkiden olması şart değildir. 
Gebelik veya doğum, evlilik dışı bir ilişkiden olsa bile kadın sigortalı geçici işgöremezlik 
ödeneğinden yararlanabilir. Ancak sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analık si-
gortası yardımlarından yararlanabilmesi için resmi nikâhlı eş olması gereklidir (Tuncay-
Ekmekçi, 2011, s.334-335). 

Kadın sigortalının analık sigortasından geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabil-
mesi için belli bir süre prim ödemiş olması şartı aranır. Sigortalı kadının analığı hâlinde 
doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmesi 
şarttır (m.18/I, c). Kanun’da 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sa-
yılanların analık hâlinde geçici işgöremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dâhil prim ve 
prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekir (m.18/II). Analık sigortasından 
sağlanan geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için de Kuruma başvuruda 
bulunulması gereklidir. 

Analık sigortasından sigortalıya 
sağlanan yardımlar şunlardır:
•	 Geçici	işgöremezlik	ödeneği,
•	 Emzirme	ödeneği.

Analık sigortasından geçici 
işgöremezlik ödeneği, kadın 
sigortalının analık hâline bağlı 
olarak kendisine verilir.

Analık sigortası kapsamında 
sigortalı kadının analığı hâlinde 
doğumdan önceki bir yıl içinde 
en	az	90	gün	kısa	vadeli	sigorta	
priminin bildirilmesi hâlinde geçici 
işgöremezlik ödeneği verilir.
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Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Miktarı ve Süresi
5510 sayılı Kanuna göre kadın sigortalının analığı hâlinde yatarak tedavilerde 17. mad-
deye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’si oranında 
geçici işgöremezlik ödeneği verilir (m.18/III).

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve 
doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmama-
ları esastır. Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki 
hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın 
işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalıştırılabilir. Bu durumda kadın 
işçinin çalıştırıldığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir”. Dolayısıyla kadın işçinin kanu-
ni izinli olduğu doğumdan önceki ve sonraki sekiz haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde 
ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her 
gün için Kurum tarafından geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Sigortalı kadının, erken 
doğum yapması hâlinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile iste-
ği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması hâlinde doğum sonrası 
istirahat süresine eklenen süreler için de geçici işgöremezlik ödeneği verilir (m.18/I, c, 
d). Kanun’da 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların analık 
hâlinde geçici işgöremezlik ödeneği, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası 
bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir (m.18/II).

Çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave 
edilerek kadın işçiye çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir.

Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Azaltılması, Ödenmemesi
Sigortalının analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucun-
da tedavi süresinin uzamasına veya işgöremezlik oranının artmasına, malul kalmasına 
neden olması hâlinde uzayan tedavi süresi veya artan işgöremezlik oranı esas alınarak 
geçici işgöremezlik ödeneğinin dörtte birine kadarı Kurum tarafından azaltılır (m.22/I, a). 

Sigortalı, tedavi gördüğü hekimden tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna 
dair belge almaksızın çalışacak olursa geçici işgöremezlik ödeneği kendisine ödenmez. 
Ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96. madde hükümlerine 
göre geri alınır (m.22/I, d).

Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı
Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesiyle Kuruma 
bildirilmemesi hâlinde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Ku-
rum tarafından tespit edildiği tarihten önce meydana gelen hastalık hâlleri sonucu ilgi-
lilerin gelir ve ödenekleri Kurum tarafından ödenir. Ancak Kurum tarafından yapılan ve 
ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21. maddenin birinci fıkrasında yazılı 
sorumluluk hâlleri aranmaksızın işverene ödetilir (m.23/I, II).

Emzirme Ödeneği
5510 sayılı Kanun’a göre emzirme ödeneği, sigortalı kadına ve sigortalı erkeğin sigorta-
lı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe sağlanan bir yardımdır. 
Buna göre analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan 
karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, Kanunun 4. maddesinin birinci fık-
rasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı ge-
lir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her 
çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulu ta-

Kadın sigortalının analığı hâlinde 
yatarak tedavilerde günlük 
kazancının yarısı, ayaktan 
tedavilerde ise 2/3 oranında geçici 
işgöremezlik ödeneği verilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından, kadın işçinin kanuni 
izinli olduğu doğumdan önceki 
sekiz ve doğumdan sonraki sekiz 
haftalık sürede çalışmadığı her 
gün için geçici işgöremezlik 
ödeneği verilir.

Emzirme Ödeneği: Sigortalı 
kadına ve sigortalı erkeğin 
sigortalı olmayan karısının doğum 
yapması nedeniyle sigortalı 
erkeğe her çocuk için yaşaması 
şartıyla doğum tarihinde geçerli 
olan ve Kurum Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenip Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler  tarafından 
onaylanan tarife üzerinden 
sağlanan bir yardımdır.
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rafından belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife 
üzerinden emzirme ödeneği verilir (m.16/III). 

Emzirme ödeneğinin verilebilmesi için Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli 
sigorta kolları primi bildirilmiş olması gereklidir. Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrası-
nın (b) bendi kapsamında olanlar için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün 
kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime 
ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır (m.16/IV).

Kanun, sigortalılığı sona erenlere de Kanun’da düzenlenmiş olan prim ödeme şartını 
yerine getirmeleri hâlinde emzirme ödeneğinden yararlanabilme imkânını tanımaktadır. 
Buna göre emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9. maddeye göre sigortalılığı 
sona erenlerin bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocuklarının doğması hâlinde 
sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum 
tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması durumunda emzirme 
ödeneğinden yararlanabilir (m.16/son).

Sigortalılığın sona ermesi hakkında bilgi için bu kitabın 2. ünitesine bakabilirsiniz.

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler
5510 sayılı Kanun’da, kısa vadeli sigorta kolları açısından riskin doğduğu tarihten önceki 
bir yılın hesaplanmasında dikkate alınmayacak süreler düzenlenmiştir. Buna göre

a) Herhangi bir nedenle silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici işgöremezlik 

ödeneği alan sigortalının işgöremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hâllerinde geçen süre 
18. maddede belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi işgöremezliğin başladığı veya 

hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında dikkate 
alınmaz (m.24).

İŞSİZLİK SİGORTASI
İşsizlik sigortası, ülkemizde en geç uygulanmaya başlayan sigorta koludur. Birçok kanun 
tasarısı gündeme gelmekle birlikte 1999 yılına kadar uygulamaya geçememiştir. Bunun al-
tında, ülkemizde işsizlik oranlarının yüksek olması ve işsizlik sigortasının uygulanmasın-
da zorluklarla karşılaşılacağı düşüncesi bulunmaktadır. Ancak işsizliğin kişiler üzerinde 
yarattığı olumsuz sonuçların azaltılmasına yönelik olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu 25.08.1999 tarihinde (RG, T.08.09.1999, S.23810) kabul edilmekle birlikte Kanun’un 
yürürlüğe girme tarihi 01.06.2000 tarihine bırakılmıştır. İşsizlik sigortası, 5510 sayılı Ka-
nun kapsamında değil bağımsız bir kanun olarak düzenlenmiştir. 

4447 sayılı Kanun anlamında işsizlik sigortası, “Bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yete-
nek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybe-
den sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, 
sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı” ifade etmektedir (m.47/c).

Kapsam
İşsizlik sigortasında zorunlu sigortalılık esası benimsenmiş ve sigortaya tabi olmak, kişi-
lerin isteğine bırakılmamıştır. 4447 sayılı Kanun’un kapsamına giren ve hâlen çalışmakta 
olanlar, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte, yeni girenler ise işe başladıkları tarihten itiba-
ren İşsizlik Sigortası Kanunu anlamında sigortalı olurlar (m.48/I). 

Emzirme	ödeneğinin	verilebilmesi	
için doğumdan önceki bir yıl 
içinde	en	az	120	gün	kısa	vadeli	
sigorta kolları primi bildirilmiş 
olması gerekir.

Sigortalılığı sona erenlerin bu 
tarihten	başlamak	üzere	300	gün	
içinde çocuklarının doğması ve 
doğumdan önceki 15 ay içinde en 
az	120	gün	prim	ödenmiş	olması	
hâlinde emzirme ödeneği verilir.

İşsizlik Sigortası: Bir işyerinde 
çalışırken çalışma istek, yetenek, 
sağlık ve yeterliliğinde olmasına 
rağmen herhangi bir kasıt ve 
kusuru olmaksızın işini kaybeden 
sigortalılara işsiz kalmaları 
nedeniyle uğradıkları gelir kaybını 
belli süre ve ölçüde karşılayan, 
sigortacılık tekniği ile faaliyet 
gösteren zorunlu sigortadır.
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4447 sayılı Kanun’un 46. maddesinin ikinci fıkrasında işsizlik sigortasından yararlana-
bilecekler düzenlenmiştir. Buna göre işsizlik sigortasının kapsamına 5510 sayılı Kanun’un 
4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir iş 
sözleşmesine dayalı olarak çalışan sigortalılar girmektedir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’na 
göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanun’un 52. maddesinin bi-
rinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ve 5510 
sayılı Kanun’un ek 6. madde kapsamında kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara tabi 
sigortalılar da işsizlik sigortasının kapsamındadırlar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında sigortalı sayılanlar 
hakkında daha fazla için bu kitabın 2. ünitesine bakabilirsiniz.

4447 sayılı Kanun’un 46. maddesinin üçüncü fıkrasında da işsizlik sigortasının kap-
samı dışında kalanlar düzenlenmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir iş söz-
leşmesine dayalı olarak çalışmayanlar ve üçüncü fıkrası, 5, 6 ve geçici 13. maddeleri 
kapsamında olanlar; işsizlik sigortasının kapsamı dışındadırlar. Ayrıca, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur veya 
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde 
bulunanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Ka-
nunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde karar-
nameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşları-
nın teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar 
(18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi kap-
samında yer alan sözleşmeli personel dâhil) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına dahil 
değildirler.

5510 sayılı Kanun anlamında Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri ve işçi için yapılmış 
olan bildirimler, işsizlik sigortası kapsamında yer almak için yeterlidir. Ayrıca Türkiye İş 
Kurumuna bildirim yapılmasına gerek yoktur. Sigortalılığın başlamasıyla birlikte sigor-
talılar ve bunların işverenlerinin hak ve yükümlülükleri de işlemeye başlar (m.48/II, III). 

Primler
İşsizlik sigortasının primleri; sigortalı, işveren ve Devlet payı olarak Kanun’da düzenlen-
miştir. Buna göre işsizlik sigortası primi; sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82. mad-
delerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 
Devlet payı olarak alınacaktır. İsteğe bağlı sigortalılardan ise %1 sigortalı ve %2 işveren 
payı alınır (m.49/I). Korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları 
güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Hazine tarafından 
karşılanır.

İşverenler, işsizlik sigortasına ilişkin prim yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların üc-
retlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar. Ayrıca işsizlik sigortası gelirleri 
vergiye tabi değildir. Bu gelirlerden hiçbir vergi, resim ve harç kesintisi yapılamaz (m.49/
II, son).

İşsizlik sigortası primi; 
sigortalının prime esas aylık brüt 
kazançlarından %1 sigortalı, %2 
işveren ve %1 Devlet payı oranıdır.
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İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işsizlik sigortası 
primleri iade edilir mi?

İşsizlik sigortasının her türlü hizmet ve işlemlerinin yapılmasından Türkiye İş Kurumu 
sorumlu tutulmuşken primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur 
(m.46/IV). Bu şekilde işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu dışında Türkiye İş Kurumu-
na da prim bildirge ve bordroları vermeleri önlenmek istenmiştir (Güzel-Okur-Canikli-
oğlu, 2011, s.628). Ayrıca sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan 
primler ile gecikme zammının işsizlik sigortası fonuna aktarılmasından, teminat ve hak 
edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden 
de Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur (m.49/VI).

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası, gecikme 
zammı ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15’ine kadar fona akta-
rır. Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla fona intikal ettirdiği işçi 
ve işveren paylarını dikkate alarak Devlet payını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığından talep eder. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, talep edilen miktarı talep 
tarihini izleyen 15 gün içinde fona aktarır (m.49/VII, VIII).

İşsizlik Sigortası Fonu
4447 sayılı Kanun’un gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa 
şartlarında kaynakları değerlendirmek, Kanun’un öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere 
işsizlik sigortası fonu kurulmuştur. Fon, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun kararları 
çerçevesinde işletilir ve yönetilir. Sayıştay’ın vize ve tesciline de tabi değildir (m.53/I, II).

Fonun gelirleri; işsizlik sigortası primlerinden, bu primlerin değerlendirilmesinden 
elde edilen kazanç ve iratlardan, fonun açık vermesi durumunda Devlet tarafından sağ-
lanacak katkılardan, 4447 sayılı Kanun gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, 
gecikme zammı ve faizlerden ve diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan oluşur.

Fonun giderleri ise sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden, 5510 sayılı Kanun gereği 
ödenecek sigorta primlerinden, 4447 sayılı Kanun’un 48. maddesinin yedinci fıkrasın-
da sayılan işe yerleştirme, danışmanlık, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları 
yapmak gibi hizmetlere ilişkin giderlerden; işsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getiri-
lebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile 
hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanım 
alım giderlerinden; 4447 sayılı Kanun’un geçici 6 ve geçici 7. maddeleri kapsamında Gü-
neydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik ve sigorta primlerinin teşviki 
nedeniyle söz konusu olan giderlerden, kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğu-
nun tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6245 sayılı Harcı-
rah Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve esasları Bakanlık ile Kurum tarafından ortak 
olarak belirlenen giderlerden oluşur (m.53/III).

İşsizlik sigortası fonu, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden hiçbir şekilde kesinti 
yapılamaz ve genel bütçeye de gelir kaydedilemez (m.53/son).

İşsizlik Sigortası Yardımları
İşsizlik sigortasından Kanun’da göre, belirtilen esas ve usuller çerçevesinde işsizlik öde-
neği, 5510 sayılı Kanun gereğince ödenecek sigorta primleri, yeni bir iş bulma ve meslek 
geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri ve ödemeleri yapılır. 

4
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İşsizlik Ödeneği
4447 sayılı Kanun’a göre işsizlik ödeneği, “sigortalı işsizlere bu Kanun’da belirtilen süre ve 
miktarda yapılan parasal ödemeyi” ifade etmektedir (m.47/h). İşsizlik sigortasından yapı-
lan yardımlar içerisinde işsizlik ödeneği en önemlisidir. 

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları
İşsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları; belirli bir süre sigortalı olarak çalışma ve be-
lirli bir süre süre prim ödeme, iş sözleşmesinin İşsizlik Sigortası Kanunu’nda öngörülen 
nedenlerle sona ermesi, iş sözleşmesinin askıda olmaması ve Türkiye İş Kurumuna baş-
vurmadır.

Belirli Bir Süre Sigortalı Olarak Çalışma ve Belirli Bir Süre Prim Ödeme
4447 sayılı Kanun’a göre sigortalı olarak çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanabil-
meleri için iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli 
çalışmış olmalarının yanı sıra 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi öde-
miş olması veya 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması ya 
da 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gereklidir (m.50/
II). Kanun’da öngörülen prim ödeyerek belirli süre çalışmış olma şartlarını yerine getir-
meyenler, işsizlik ödeneğinden yararlanamazlar. 

İş Sözleşmesinin İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Öngörülen Nedenlerle
Sona Ermesi
4447 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanabil-
mesi için iş sözleşmesinin Kanun’da öngörülen nedenlerden biriyle sona ermesi gereklidir. 

İş sözleşmesinin işveren tarafından süreli fesihle sona erdirilmesi, işsizlik ödeneğine hak 
kazandıran bir sona erme şeklidir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, 854 sayılı Deniz 
İş Kanunu’nun 16. maddesi ya da 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıran-
lar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü 
fıkrasında belirtilen bildirim sürelerine uygun olarak iş sözleşmesinin işveren tarafından 
süreli fesihle sona erdirilmesi, Kanun’da düzenlenmiş olan diğer şartlar gerçekleştiğinde 
işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir sona erme şeklidir.

İş sözleşmesinin sigortalı tarafından derhal fesihle sona erdirilmesi de işsizlik ödeneğine 
hak kazandıran bir sona erme nedenidir. Kanun’a göre süresi belirli veya belirsiz olan iş 
sözleşmesinin süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı 
Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkın-
da Kanunu’nun 7. maddesi ile 11. maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından 
derhal fesihle sona erdirilmesi, işsizlik ödeneğine hak kazandırır. 

İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal fesihle sona erdirilmesi işsizlik ödeneğine hak 
kazandıran bir sona erme nedenidir. Kanun’a göre süresi belirli veya belirsiz olan iş söz-
leşmesinin süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 25. maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş 
Kanunu’nun 14. maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde 
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu’nun 12. 
maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından derhal fesihle sona erdirilmesi, işsiz-
lik ödeneğine hak kazandırır.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin bitimi, işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir 
sona erme nedenidir. Kanun’a göre iş sözleşmesinin belirli süreli olması hâlinde bu süre-

İşsizlik Ödeneği: Sigortalı 
işsizlere, İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda belirtilen süre 
ve miktarda yapılan parasal 
ödemedir.

İşsizlik ödeneğine hak kazanma 
koşulları şunlardır:
•	 Belirli	bir	süre	sigortalı	olarak	

çalışma ve belirli bir süre prim 
ödeme,

•	 İş	sözleşmesinin	İşsizlik	
Sigortası Kanunu’nda 
öngörülen nedenlerle sona 
ermesi,

•	 İş	sözleşmesinin	askıda	
olmaması,

•	 Türkiye	İş	Kurumuna	
başvurma.
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nin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 7. maddesinin (II) nu-
maralı bendinde belirtilen iş sözleşmesinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle 
sefer sonunda işsiz kalmak; işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir sona erme şeklidir.

İşyerinin devri, kapanması ve kapatılması da işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir du-
rumdur. Kanun’a göre işyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya 
kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak; 
854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz 
kalmak, işsizlik ödeneğine hak kazandırır. 

İşyerinin özelleştirilmesi sonucunda işsiz kalmak da işsizlik ödeneğine hak kazandırır. 
Kanun’a göre 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen-
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 21. maddesi kapsamında işsiz kalmak, işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir 
durumdur. 

İş kanunları kapsamı dışında kalan sigortalıların işsizlik ödeneğine hak kazanmalarına 
ilişkin olarak Kanun’da iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan iş sözleşmeleri, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu-
nu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan 
hâllerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki 
hükümlere paralel olarak sona ermiş olmasının; işsizlik ödeneğine hak kazandıracağı dü-
zenlenmiştir.

İş Sözleşmesinin Askıda Olmaması
4447 sayılı Kanun’a göre işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için başvuru sırasında iş 
sözleşmesinin grev, lokavt veya Kanun’dan doğan ödevler nedeniyle askıda olmaması 
gerekir (m.51/son). Çünkü iş sözleşmesinin askıda kaldığı durumlarda işçi, gelirinden 
yoksun kalmakla birlikte iş sözleşmesi hukuki varlığını devam ettirmektedir. Yukarıda 
ifade ettiğimiz durumlarda ise iş sözleşmesi sona ermektedir (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 
2009, s.637).

Türkiye İş Kurumuna Başvurma
4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan iş sözleşmeleri yukarıda ifade ettiğimiz 
hâllerden birine dayanarak sona ermiş olanların, Türkiye İş Kurumuna süresi içinde şah-
sen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri gereklidir (m.51/I). 
Böyle bir durumda işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.

İşverenler, iş sözleşmesi yukarı da belirttiğimiz nedenlerden biriyle sona eren sigorta-
lılar için örneği Kurum tarafından hazırlanan üç nüsha işten ayrılma bildirgesi düzenle-
yip 15 gün içinde bir nüshasını Türkiye İş Kurumuna göndermek, bir nüshasını sigortalı 
işsize vermek ve bir nüshasını da işyerlerinde saklamak zorundadırlar (m.48/IV). Ancak 
5510 sayılı Kanun ek 1. madde gereğince 01.08.2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik 
Kurumuna yapılan bildirimler yeterli sayıldığı için ayrıca Türkiye İş Kurumuna bildirim 
yapılmasına gerek yoktur.

Sigortalı işsizin, işsizlik sigortası ödeme ve hizmetlerinden yararlanabilmek için işten 
ayrılma bildirgesi ile birlikte iş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 
30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna doğrudan veya elektronik ortamda başvurması ge-
reklidir. Mücbir nedenler dışında başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneği almaya hak 
kazanılan toplam süreden düşülecektir (m.48/V). Bu nedenle sigortalı işsizin Kanun’da 
öngörülen süre içinde Kuruma başvurması kendisinin gelir kaybına uğramaması açısın-
dan önemlidir.
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İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödenme Süresi
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan 
işsizlik ödeneğinin miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre on altı yaşından 
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’nini geçemez (m.50/I). 
İşsizlik ödeneğine getirilen bu sınırlama, işsizlik ödeneğinin yeni bir iş bulmak konusun-
daki olası caydırıcı etkisini gidermeye yöneliktir (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.640).

İşsizlik ödeneğinin miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari üc-
retin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Kanun’da işsizlik ödeneğinin ödenme süresi, işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısı 
ile orantılı olarak belirlenmiştir. Buna göre iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 
120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde 

a. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizle-
re 180 gün, 

b. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizle-
re 240 gün, 

c. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsiz-
lere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği verilir (m.50/II).

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik öde-
neği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. İşsizlik ödeneği damga vergisi ha-
riç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında 
haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı 
belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla 
ödemeler geri tahsil edilmez. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci mad-
desi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik 
ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır. 

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve 
işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için Kanun’un öngördüğü şartları yerine geti-
remeden yeniden işsiz kalırsa daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya 
kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Kişi, Kanunun öngördüğü şartları yerine ge-
tirerek yeniden işsiz kalırsa sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar kendisine 
işsizlik ödeneği ödenir (m.50/IV).

İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici işgöremezlik öde-
neğinin miktarı, işsizlik ödeneğinden fazla olamaz (m.50/son).

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21. maddesinde dü-
zenlenmiş olan iş kaybı tazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara, 
öncelikli olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı için yapılan başvurular, aynı 
zamanda işsizlik ödeneği başvurusu yerine geçeceği için ayrıca işsizlik ödeneği için başvu-
ruda bulunmaya gerek yoktur. İş kaybı tazminatını alma süresi içinde Kurum tarafından 
bir işe yerleştirilemeyen veya kendisi bir iş bulamayanlara Kanun’da belirtilen esas ve usul-
ler çerçevesinde işsizlik ödeneği verilir. Ancak iş kaybı tazminatı ödenen süreler, işsizlik 
ödeneği ödenecek toplam süreden mahsup edilir (geçici m.1/I, II).

İşsizlik Ödeneğinin Kesilmesi ve Geri Alınması
4447 sayılı Kanun’un 52. maddesinde işsizlik ödeneğinin kesilmesine neden olan durum-
lar, ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre işsizlik ödeneği almakta iken aşağıdaki du-
rumlardan biri gerçekleştiğinde işsizlik ödeneği kesilir. 

Günlük işsizlik ödeneği, 
sigortalının son dört aylık prime 
esas kazançları dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanan günlük 
ortalama	brüt	kazancının	%40’ıdır.

İşsizlik ödeneği, her ayın sonunda 
aylık olarak işsizin kendisine 
ödenir.
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a) Kurum tarafından önerilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve 
çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alan sınırları 
içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin işsizlik 
ödenekleri kesilir.

b) İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde gelir getiren bir işte çalıştığı veya herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı belirlenen sigortalı işsizlerin iş-
sizlik ödenekleri kesilir.

c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini 
haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen 
sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir.

d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında 
cevaplamayan, istenen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı 
işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir (m.52/I).

Yukarıda (c) ve (d) bentlerinde öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin ortadan 
kalkması hâlinde işsizlik ödeneği ödemesi yeniden başlar. Ancak bu şekilde yapılacak 
ödemenin süresi, başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu ge-
çemez (m.52/II).

Kanun’a göre muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlar ile 
hastalık ve analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı iş-
sizlerin ödeneklerinin ödenmesi, bu durumların devamı süresince durdurulur (m.52/III).

Türkiye İş Kurumunun müfettişleri ile sigorta müfettişleri Kanun’un uygulanmasıyla 
ilgili olarak kurumlarının görev alanlarına giren konularda teftiş, kontrol ve denetleme 
yetkisine sahiptiler. Ancak işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanırken aynı zamanda ge-
lir getirici bir işte çalışan sigortalıların belirlenmesinde sosyal güvenlik denetmenleri ve 
sosyal güvenlik kontrol memurları da görevlendirilebilir (m.52/son).

Sigorta Primlerinin Ödenmesi
4447 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu tarafından sigortalı işsizle-
re yapılacak yardımlar arasında 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri de yer 
almaktadır. 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinde genel sağlık sigortası açısından sigortalı 
sayılanlar düzenlenmiştir. Buna göre 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği alan 
kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır (SSGSSK m.60/I, e). 5510 sayılı Kanun’un 61. 
maddesine göre de işsizlik ödeneği alanlar, işsizlik ödeneğinden yararlanmaya başladıkla-
rı andan itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik 
ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir-
ler (SSGSSK m.61/I, d). Bu kişiler için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın 
%12’sidir (SSGSSK m.81/I, f).

İşsizlik ödeneği ödenirken geçen sürede ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası 
primi yatırılmaktadır. Bu nedenle bu süre, emeklilik yönünden hizmetten sayılmaz (Gü-
zel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.644).

Yeni Bir İş Bulma ve Aktif İşgücü Hizmetleri Kapsamında Kurs 
ve Programlar Eğitimi
İşsizlik sigortası, kişilerin işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını telafi etmeye 
yöneliktir. Bununla birlikte yukarıda da incelediğimiz gibi işsizlik sigortasından yapılacak 
işsizlik ödemeleri, belirli bir süre ile sınırlı bulunmaktadır. Bu nedenle sigortalı işsizlerin 
mesleklerine uygun ve son yaptıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulun-
ması, Türkiye İş Kurumunun görevleri arasında yer almaktadır (Tuncay-Ekmekçi, 2011, 
s.500; Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.644).
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Ayrıca Fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin % 30’u; işgücünün istihdam edilebilir-
liğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik 
gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağ-
lamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve 
danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları 
yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalı-
şanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalış-
maya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek 
amacıyla kullanılabilir. Bu oranı % 50’ye  kadar  çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
Ancak, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu sınırlama 
dikkate alınmaz (m.48/VII).

Ücret Garanti Fonu
İşverenlerin belirli nedenlerle ücret ödeme güçlüğüne düşmeleri hâlinde işçi ücretlerinin 
belirli bir dönem için güvenceye kavuşturulması amacıyla oluşturulan ücret garanti fonu, 
önce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 33. maddesinde düzenlenmişti. Ancak 2008 yılından iti-
baren isabetli bir şekilde 4447 sayılı Kanun ek 1. maddesinde yer almaktadır. Ücret garanti 
fonu, işsizlik sigortası fonu kapsamında oluşturulmuştur ve işverenlere ayrı bir yük geti-
rilmemesi esası benimsenmiştir (Güzel-Okur-Caniklioğlu, 2009, s.643; Tuncay-Ekmekçi, 
2011, s.501; Uşan, 2009, s.355). Buna göre ücret garanti fonu, işverenler tarafından işsizlik 
sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının %1’idir (ek m.1/II).

4447 sayılı Kanun ek 1. maddeye göre İşsizlik Sigortası Kanunu anlamında sigortalı 
sayılan kişileri iş sözleşmesine tabi olarak çalıştıran işverenin kondordato ilan etmesi, iş-
veren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin öde-
me güçlüğüne düştüğü hâllerde işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen 
ücret alacakları, ücret garanti fonundan ödenir (ek m.1/I). Bu durumlardan birinin ortaya 
çıkması hâlinde işçinin ödenmeyen ücret alacakları için Türkiye İş Kurumuna başvurması 
gerekir. 

Ücret garanti fonu kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin işverenin ödeme güçlü-
ğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması şartıyla temel 
ücret üzerinden ödeme yapılır (ek m.1/I).

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme, geçmişte 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda yer almakla birlikte 2008 yılından beri 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesinde 
yer almaktadır. Kanun’daki düzenlemeye göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz 
ile zorlayıcı nedenlerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçü-
de azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması 
hâllerinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. İşverenin, kısa çalışma 
talebini gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sen-
dikaya yazı ile bildirmesi gereklidir (ek m.2/I, II). 

Kısa çalışma hâlinde işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. Yal-
nız kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işçinin, iş sözleşmesinin sona erme 
hâlleri dışındaki işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gereklidir 
(ek m.2/III).

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikka-
te alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan 
kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre on altı yaşın-
dan büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Günlük kısa çalışma ödeneği, 
sigortalının son on iki aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının	%60’ıdır.
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Kısa çalışma olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden 
düşülür. Zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma yapılması hâlinde kısa çalışma ödemeleri, 4857 
sayılı Kanun’un 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40. maddesinde 
öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar (ek m.2/IV, V).

Kısa çalışma ödeneği miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari 
ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik 
ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye yetkilidir (ek m.2/VI).

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, kanuni faiziyle 
birlikte işverenden tahsil edilir (ek m.2/son).
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Özet

 Kısa vadeli sigorta türlerini sıralamak
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu üçüncü bölümde “Hizmet Akdiyle veya Kendi 
Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu 
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri” başlığı altında iş ka-
zası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasına 
ilişkin hükümler yer almaktadır. 

 İş kazası ve meslek hastalığını tanımlamak ve iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortasından yapılan yardımları 
açıklamak

 Doktrinde iş kazası, “sigortalının işveren otoritesi al-
tında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği 
dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etken-
le onu bedenen veya ruhça zarara uğratan bir olay” 
olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Kanun’a göre 
meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin 
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin 
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hâlleridir”. İş 
kazası ve meslek hastalığı sigortasından, sigortalıya 
sağlık yardımları ve parasal yardımlar yapılır. Sağlık 
yardımları genel sağlık sigortasından yapılırken pa-
rasal yardımlar, geçici işgöremezlik ödeneğinin veril-
mesi ve sürekli işgöremezlik gelirinin bağlanmasıdır.

 Hastalık sigortasından yapılan yardımları ve yardım-
lara hak kazanma koşullarını açıklamak
Hastalık sigortasından sağlık yardımları ve parasal 
yardım yapılır. Sağlık yardımları, genel sağlık sigorta-
sı kapsamında yapılırken parasal yardım kapsamında 
sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Geçici 
işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişi-
nin sigortalı olması, işgöremezliğinin iki günden fazla 
sürmesi ve işgöremezliğin başladığı tarihten önceki bir 
yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildi-
rilmiş olması zorunludur. Ayrıca sigortalının Kuruma 
başvuruda bulunması da gereklidir. Geçici işgöremez-
lik ödeneği, yatarak tedavilerde sigortalının günlük 
kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise 2/3’sidir. 

 Analık sigortasından yapılan yardımları ve yardımlara 
hak kazanma koşullarını açıklamak
 Analık sigortasından sağlık yardımları ve parasal yar-
dımlar yapılır. Sağlık yardımları, genel sağlık sigor-
tası kapsamında yapılırken parasal yardımlar, geçici 
işgöremezlik ödeneği ve emzirme ödeneğinin veril-
mesidir. Geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlana-
bilmek için kadının sigortalı olması, analık hâlinin 
ortaya çıkması ve belli bir süre prim ödemiş olması 
şartları aranır. Geçici işgöremezlik ödeneği için si-
gortalı kadının analığı hâlinde doğumdan önceki bir 
yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin 
bildirilmesi şarttır. Ayrıca Kuruma başvuruda bulu-
nulması gereklidir. Kadın sigortalının analığı hâlinde 
yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan 
tedavilerde ise 2/3’si oranında geçici işgöremezlik 
ödeneği verilir. Emzirme ödeneği, hem sigortalı kadı-
na hem de sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı-
nın doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe verilir. 
Emzirme ödeneğinin verilebilmesi için doğumdan 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta 
kolları primi bildirilmiş olması gereklidir. 

İşsizlik sigortası yardımları ve yardımlara hak kazan-
ma koşullarını değerlendirmek
 İşsizlik sigortasından; işsizlik ödeneğinin verilme-
si, 5510 sayılı Kanun gereğince sigorta primlerinin 
ödenmesi, yeni bir iş bulma ve meslek geliştirme, 
edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri ve öde-
meleri sağlanır. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek 
için belirli bir süre sigortalı olarak çalışma ve belirli 
bir süre süre prim ödeme, iş sözleşmesinin İşsizlik 
Sigortası Kanununda öngörülen nedenlerle sona er-
mesi, iş sözleşmesinin askıda olmaması ve Türkiye İş 
Kurumu’na başvurma şartları aranır. İş sözleşmesinin 
sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek 
sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde 600 gün 
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş 
olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı ola-
rak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigor-
talı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp 
işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.

1
4

5

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun anlamında iş 
kazası değildir?

a. Sigortalının işyerinin yemekhanesinde düşmesi so-
nucunda yaralanması

b. Çocuğunu okula götüren kadın sigortalının geçirdiği 
kaza sonucunda yaralanması

c. İşverenin verdiği faturaları yatırmak için bankaya gi-
den sigortalının kaza geçirerek yaralanması

d. Sigortalının işyerinin servis aracıyla işe gelirken ser-
vis aracının kaza yapması sonucunda yaralanması

e. Toplantı için başka bir şehre giden sigortalının uçak 
saatini beklemek için oturduğu çay bahçesinde bom-
ba patlaması sonucunda yaralanması

2. İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını en geç ne 
kadar zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle 
yükümlüdür?

a. Derhal
b. 2 gün
c. 2 işgünü
d. 3 gün
e. 3 işgünü

3. Ülkemizde meslek hastalıklarının listesi aşağıdakilerden 
hangisinde yer almaktadır?

a. Sosyal Sigortalar Kanunu
b. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Tüzüğü
c. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği
d. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
e. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 

Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

4. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı si-
gortasından sağlanan yardımlardan biri değildir?

a. Geçici iş göremezlik ödeneği
b. Gelir bağlanması
c. Emzirme ödeneği
d. Evlenme ödeneği
e. Cenaze ödeneği

5. Sigortalının ölümü nedeniyle gelir bağlanmış olan kız 
çocuklarına evlenmeleri hâlinde ne kadar evlenme ödeneği 
verilir?

a. Üç aylık gelirleri tutarında
b. Altı aylık gelirleri tutarında
c. Bir yıllık gelirleri tutarında
d. İki yıllık gelirleri tutarında
e. Beş yıllık gelirleri tutarında

6. Hastalık sigortasında geçici işgöremezlik ödeneği, hasta-
lığın kaçıncı gününden itibaren verilmeye başlanır?

a. İlk gününden 
b. 2. gününden 
c. 3. gününden 
d. 4. gününden 
e. 5. gününden 

7. Sigortalı kadının geçici işgöremezlik ödeneğinden ya-
rarlanabilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç 
gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gereklidir?

a. 60 gün
b. 90 gün
c. 120 gün
d. 150 gün
e. 180 gün

8. Sigortalılığı sona erenlerin emzirme ödeneğinden yarar-
lanabilmesi için sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren ne 
kadar zaman içinde çocuğun doğması gereklidir?

a. 300 gün
b. 260 gün
c. 220 gün
d. 150 gün
e. 120 gün

9. İşsizlik sigortası prim oranları aşağıdakilerden hangisidir?
a. %1 sigortalı, %2 işveren, %1 Devlet
b. %2 sigortalı, %1 işveren, %1 Devlet
c. %1 sigortalı, %2 işveren
d. %1 işveren, %2 Devlet
e. %3 işveren

10. İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün prim 
ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde 900 
gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş 
olan sigortalı işsiz, ne kadar süre işsizlik ödeneğinden yarar-
lanabilir?

a. 90 gün
b. 120 gün
c. 180 gün
d. 240 gün
e. 300 gün
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İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HABERLERİNE YALANLAMA
İŞKUR, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan, işsizlik ödene-
ğinden yararlanma süresinin düşürülmesine ilişkin iddia-
ları yalanladı...
İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresinin düşürülmesinin 
kesinlikle söz konusu olmadığı bildirildi.
İŞKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli basın ve yayın 
organlarında, İŞKUR’un 2011-2015 yıllarını kapsayan Strate-
jik Planı’nda yer alan “işsizlik ödeneği alan işsizlerin ortalama 
ödenek alma süresini 2015 yılı sonuna kadar 5 aya düşürmek” 
hedefi gerekçe gösterilerek işsizlik ödeneği süresinin düşürü-
leceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bilindiği üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği si-
gortalı işsizin hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl için-
deki işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısına bağlı olarak, 6 
ila 10 ay aralığında işsizlik ödeneği verilmektedir.
İŞKUR’un 2011-2015 yıllarını kapsayan ve 2010 yılı Aralık 
ayında yayınlanmış olan Stratejik Planı’nda ‘İşsizlik ödeneği 
alan işsizlerin ortalama ödenek alma süresini 2015 yılı sonuna 
kadar 5 aya düşürmek’ şeklinde belirlenen hedefle, işsizlik öde-
neği alanların kısa sürede işe yerleştirilmesi, İŞKUR’un hizmet 
kalitesinin artırılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amaç-
lanmış olup, 4447 sayılı Kanun ile belirlenmiş olan işsizlik 
ödeneği yararlanma süresinin düşürülmesine yönelik bir husus 
kesinlikle söz konusu değildir”.

Kaynak: http://www.aktifhaber.com/issizlik-odenegi-
haberlerine-yalanlama-518242h.htm den alınmış ve düzen-
lenmiştir.

“... iş kazası ve meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte 
kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün 
kaybı derecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağ-
lık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca 
verilen karara ilgililerin itirazı hâlinde durum Sosyal Sigor-
ta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliği’nin 55. maddesine göre sigortalının 
malullük durumunun Kurumca yetkilendirilen sağlık su-
nucularının Sağlık Kurulunca usulüne uygun düzenlenecek 
raporların Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu Ça-
lışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre 
tespit edileceği, anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde sigortalı 
ve hak sahiplerinin çalışma gücü oranlarının a)Sağlık Bakan-
lığı eğitim ve araştırma hastaneleri, b)Devlet Üniversitesi, c)
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, ç)sigortalı-
ların ikamet ettikleri illerde (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen 
hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam 
teşekküllü hastanelerin yetkili olduğu bildirilmiş, Sosyal Si-
gorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 56. maddesinde ise Kurum 
Sağlık Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazların Yük-
sek Sağlık Kurulunca inceleneceği bildirilmiştir. Kural ola-
rak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik 
Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgililer yönünden 
bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu kararı-
na itiraz edilmesi hâlinde inceleme Adli Tıp Kurumu gide-
rek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu aracılığıyla yaptırılma-
lıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 
28.06.1976 günlü, 1976/6-4 sayılı kararı da bu yöndedir...”

Kaynak: Yargıtay 12. HD, E.2008/3506, K.2009/1091 (İsa 
Karakaş, SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davala-
rı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2011, s.322-323’den kısaltılarak 
alınmış ve düzenlenmiştir).

Yaşamın İçinden Okuma Parçası
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1. b Yanıtınız yanlış ise “İş Kazasının Unsurları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “İş Kazasının Bildirilmesi ve So-
ruşturulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. e Yanıtınız yanlış ise “Meslek Hastalığının Unsurları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise “Hak Sahiplerine Yapılan Yar-
dımlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Evlenme Ödeneği” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Hak Kazanma Koşulları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Hak Kazanma Koşulları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. a Yanıtınız yanlış ise “Emzirme Ödeneği” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

9. a Yanıtınız yanlış ise “Primler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve 
Ödenme Süresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1 
Sigortalıya takılan ve organ görevi yapan protezlerde meyda-
na gelen zararın iş kazası sayılıp sayılmayacağı doktrinde tar-
tışmalıdır. Bir görüşe göre protezlerde meydana gelen zarar, 
iş kazası olarak kabul edilmezken diğer bir görüşe göre vücut 
tamlığının geniş yorumlanması ve vücuda takılan yapay or-
ganın onun ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu durumlarda 
uğranılan zararın iş kazası olarak değerlendirilmesi gerekli-
dir. Kişiye takılan protez, organın işlevini yerine getirmesi ne-
deniyle meydana gelen olayın iş kazası sayılması isabetli olur.

Sıra Sizde 2  
Yetkili kolluk kuvvetlerinden, jandarma veya polis kastedil-
mektedir. Belediye sınırları içerisinde polis karakolu, beledi-
ye sınırları dışında jandarma karakoluna, meydana gelen iş 
kazası derhal haber verilecektir.

Sıra Sizde 3 
Hak sahiplerine bağlanan gelirler, gelir bağlanmasını sağ-
layan şartların ortadan kalkması hâlinde şartların ortadan 
kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren 
kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan nedenin ortadan kalk-
ması hâlinde ise müracaat tarihini takip eden ay başından 
itibaren yeniden gelir bağlanır.

Sıra Sizde 4
İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona er-
mesi hâlinde o ana kadar işçiden ve işverenden kesilen işsiz-
lik sigortası primleri ile Devlet payı iade edilmez. Bu durum, 
sigortacılık ilkelerinin bir gereğidir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
5510 sayılı Kanun’un kapsamındaki malullük sigortasından yararlanma koşul-
larını ve sağlanan hakları açıklayabilecek,
5510 sayılı Kanun’un kapsamındaki yaşlılık sigortasından yararlanma koşulla-
rını ve sağlanan hakları özetleyebilecek,
5510 sayılı Kanun’un kapsamındaki ölüm sigortasından yararlanma koşullarını 
ve sağlanan hakları sıralayabileceksiniz,
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi, sigortalıların borç-
lanabileceği süreler, bildirim ve üçüncü kişinin sorumluluğunu özetleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Malullük	Aylığı
•	 Yaşlılık	Aylığı
•	 Ölüm	Aylığı
•	 Toptan	Ödeme
•	 Evlenme	Ödeneği

•	 Cenaze	Ödeneği
•	 Fiilî	Hizmet	Süresi	Zammı
•	 İtibari	Hizmet	Süresi	Zammı
•	 Borçlanma

İçindekiler
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•	 MALULLÜK	SİGORTASI
•	 YAŞLILIK	SİGORTASI
•	 ÖLÜM	SİGORTASI
•	 UZUN	VADELİ	SİGORTA	KOLLARI	
BAKIMINDAN	SİGORTALILIK	
SÜRESİ,SİGORTALILARIN	
BORÇLANABİLECEĞİ	SÜRELER,	
BİLDİRİM,	ÜÇÜNCÜ	KİŞİLERİN	
SORUMLULUĞU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU



MALULLÜK SİGORTASI 
Uzun vadeli sigorta kolları dendiğinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları akla gelmek-
tedir. Malullük ve ölüm riskleri kuramsal olarak hem sürekli gelir kayıplarına hem de 
gider artışlarına neden olmakta, yaşlılık ise sadece sürekli gelir kaybına neden olmaktadır. 
Bu risklerin üçü de kişinin gelir-gider dengesini olumsuz etkilemektedir.

Uzun vadeli sigorta kollarında amaç; malullük veya yaşlanma nedeniyle verimleri dü-
şen, güçleri azalan ve çalışamayacak duruma gelenlere yaşamlarının geri kalan kısmında 
Devlet garantisi altında sürekli bir sosyal gelir sağlamaktır. Ölüm sigortası bakımından ise 
sigortalının veya kendisine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanan kişinin ölümü hâlinde 
geride kalan hak sahiplerine sürekli bir sosyal gelir bağlanması ve onların mağduriyetleri-
nin önlenmesi amaçlanmıştır.

Malullük hâli sürekli bir iş göremezlik hâli olarak düşünülebilir. Bu nedenle erken 
emeklilik hâline benzetilebilir. Bu nedenle bağlanan malullük aylığı alınan primlerin karşı-
lığı değildir. Çünkü malullüğün ne zaman ortaya çıkacağı belli değildir. Yaşlılık sigortasın-
dan yaşlılık aylığı bağlanması ile karşılaştırılacak olursa malullük aylığı bağlanabilmesi için 
daha kısa bir sigortalılık süresi ve daha az prim ödeme gün sayısı yeterli olabilmektedir.

Malullük sigortası, ülkemizde ilk kez 1.4.1950 tarihli ve 5417 sayılı Kanun’la düzenlen-
miştir. Daha sonra 1.6.1957 tarihli ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları 
Kanunu içine alınmıştır. Daha kapsamlı bir düzenleme 17.7.1964 tarihli 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile yapılmıştır. Kamu görevlilerinin, devlet memurlarının malullük si-
gortası; 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Ba-
ğımsız çalışanların malullük sigortası ise 2.9.1971 tarihli 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile 
düzenlenmiştir. Bugün yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, malullük hâllerini malullük sigortası başlığı altında bir araya toplamıştır.

Bununla beraber kamu görevlilerinin, devlet memurlarının (4/1/c sigortalıları) sosyal 
güvenlik hakları ayrı bir ünitede ele alınacağı için bu ünitede kamu görevlilerinin malul-
lük hâlleri ile ilgili ayrıntıya girilmeyecektir.

Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma
Şartları 
Malullük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malullük aylığı bağlanmasıdır.

Malullük aylığına hak kazanabilmek için malul sayılmak, belirli bir süre prim ödemiş 
olmak ve Kuruma yazılı başvuruda bulunmak gereklidir. 5510 sayılı Kanu’nun 25. ve 26. 
maddelerinde bu hususlar düzenlenmiştir.

Uzun Vadeli
Sigorta Kolları

Uzun vadeli sigorta kolları; 
malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarıdır.

Malullük aylığına hak 
kazanabilmek için
• Malul sayılmak,
• Belirli bir süre prim ödemiş 
olmak ve
• Kuruma yazılı başvuruda 
bulunmak gerekir.
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Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının yukarıdaki üç koşulu bir-
den sağlaması gerekmektedir. Bunlar; 5510 sayılı Kanun’un 25. maddesine göre malul sa-
yılmak, belirli bir süre prim ödemiş olmak ve yazılı istekte bulunmaktır.

5510 Sayılı Kanun’un 25. Maddesine Göre Malul Sayılmak 
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunu-
cularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi bel-
gelerin incelenmesi sonucu; 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte ka-
zanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün 
en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği 
Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi nedenle 
malul duruma düştüklerinin bir önemi yoktur. Hastalık veya kaza sonucu bu duruma 
düşmüş olabilirler. Hatta bu duruma düşmelerinde kendi kusurları bile söz konusu olsa 
durum değişmez. Çalışma gücü en az %60 oranında azalmışsa veya iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü en az %60 oranında azalmışsa ve bu durum usu-
lüne uygun şekilde tespit edilmişse ilgililer malul sayılacaktır.

Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma 
gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kay-
bettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı, bu hastalık veya engellilik hali se-
bebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla gö-
revleri ile ilgileri kesilmeksizin silahaltına alındıkları dönemde malul olup bu malullükleri 
asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya engelli-
lik halleri sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri hâlinde 
haklarında bu madde hükümleri uygulanmaksızın malullüklerinin mani olmadığı başka 
vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, 
istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme hakları 
mahfuzdur. Ancak kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel 
kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadık-
ça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair usulüne uygun yeniden 
rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar.

4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan vazifelerini yapama-
yacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden faz-
la devam etmesi hâlinde hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre birinci 
fıkra uyarınca malul veya 47. madde hükümlerine göre vazife malulü sayılırlar.

4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan personel kanunla-
rına tabi olmayanların hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süre-
si hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanır. Kanunlarındaki yazılı sürelerden 
önce geçen hastalığı en çok bir yıl içinde nüksetmesi hâlinde eski ve yeni hastalık süreleri 
birleştirilmek suretiyle işlem yapılır.

Malullük hâlinin tespiti, sadece sigortalının talebi ile değil işverenin talebiyle de yapı-
labilir.

Çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün ne oranda kaybedildiğinin tespiti, 
11.10.2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmakta-
dır. Ayrıca Kurumun 2011/49 sayılı Genelgesi de bazı esaslar getirmiştir.

Malullük aylığından 
yararlanabilmek için ilk 
koşul, 5510 sayılı Kanun’un 4. 
maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalılar 
için çalışma gücünün veya iş 
kazası veya meslek hastalığı 
sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az % 60’ını, (c) bendi 
kapsamındaki sigortalılar için 
çalışma gücünün en az % 60’ını 
veya vazifelerini yapamayacak 
şekilde meslekte kazanma gücünü 
kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca 
tespit edilmesidir.
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Sigortalının çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği, Kurumca yetkilendirilen 
sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar 
ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilir. 
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları dışında resmî veya özel hastanelerden, 
üniversite hastanelerinden, işyeri doktorlarından, özel doktorlardan alınacak raporlarla 
malullük tespiti yapılamaz.

Çalışma gücünün hangi hâllerde %60 oranında yitirilmiş sayılacağı ilgili Yönetmelik’in 
12. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetmelik uyarınca, sağlık hizmeti sunucularının sağlık 
kurullarının raporları Kurum Sağlık Kurulu kararlarını bağlayıcı değildir. Maluliyet tes-
pitine ilişkin son karar Kurum Sağlık Kuruluna aittir. Ancak ilgililer; bu raporlara karşı 
önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna, sonra da bu Kurulun kararına karşı iş mah-
kemesine başvurabilirler.

Burada dikkat edilecek bir husus; sigortalının engellilik hali, çalışmaya başladığı ta-
rihte malul sayılmayı gerektirmeyecek ölçüde hafifken daha sonra durumu ağırlaşarak 
sigortalıyı malul duruma düşürecek kadar ilerler ve ağırlaşırsa sigortalıya malullük aylığı 
bağlanması gerektiğidir. Çünkü önemli olan sigortalının çalışmaya başladığı tarihte malul 
sayılmayı gerektiren ölçüde engellilik hali veya arızaya sahip olmamasıdır.

Maluliyetin tespiti için nereye başvurulur?

Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olmak 
5510 sayılı Kanun’un 26. maddesinin (b) bendine göre en az 10 yıldan beri sigortalı bulu-
nup toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul 
olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.

Görüldüğü gibi başka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar açısından sadece 1800 
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması yeterlidir. Sigortalılık sü-
resi şartı aranmayacaktır.

Sigortalı adına prim ödeme gün sayısı bildirilmiş; ancak henüz primler ödenmemiş 
olsa bile aranan diğer şartlar gerçekleşmişse malullük aylığı bağlanacaktır. Ancak 4/I/b 
sigortalıları için (bağımsız çalışanlar), prim bildirilmiş olması yeterli değildir. 4/I/b sigor-
talılarının, genel sağlık sigortası primleri dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının 
ödenmiş olması gerekir. Aksi takdirde malullük aylığı bağlanamaz.

Ödenen primlerin zorunlu sigorta kapsamında veya isteğe bağlı sigorta kapsamında 
ödenmesi herhangi bir farklılık yaratmaz. Malullük sigortası için ödenecek prim, malul-
lük-yaşlılık-ölüm sigortası primi adı altında tek bir primdir. Bu primin oranı, sigortalının 
prime esas kazancının %20’sidir. Bunun %9’u sigortalı, %11’i ise işveren tarafından ödenir.

Sigortalılığın başlangıç tarihi, yürürlükteki 5510 sayılı Kanun kapsamında veya önceki 
sosyal sigorta kanunları kapsamında ilk defa malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarına tabi 
olarak çalışılmaya başlanan tarihtir. Sigortalılık süresinin kesintisiz prim ödeyerek ve ça-
lışarak geçirilmesi şart değildir. Çünkü arada işsiz kalınan veya başka nedenlerle çalışıla-
mayan süreler olabilir. Önemli olan ilk defa sigortalı olunan tarih ile malullük aylığı almak 
için Kuruma başvurulan tarih arasında on yıllık sürenin geçmiş olmasıdır.

5510 sayılı Kanun’un 38/2. maddesi uyarınca 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tabi olarak geçirilen sigortalılık süresi 18 yaşın dolduğu tarihten baş-
layacaktır. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları 
primleri sadece prim ödeme gün sayılarına eklenecektir. Ancak sigortalılık süresinden 
sayılmayacaktır.

1

Malullük aylığından 
yararlanabilmek için ikinci koşul, 
en az 10 yıldan beri sigortalı 
bulunup toplam olarak 1800 
gün veya başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç derecede 
malul olan sigortalılar için ise 
sigortalılık süresi aranmaksızın 
1800 gün malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olmaktır.
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Yazılı İstekte Bulunmak 
Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan 
veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunmak gerekmektedir. Ancak 4. mad-
denin 1. fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle ge-
nel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması 
zorunludur (m.26).

Malullük Aylığının Hesaplanması
Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 
9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 29. madde 
hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit 
edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

Malullük aylığının hesaplanma yöntemi, yaşlılık aylığının hesaplanması yöntemi ile 
aynıdır. Orada ayrıntılı bilgi verileceği için burada ayrıca değinilmeyecektir.

Malullük Aylığının Başlangıcı
5510 sayılı Kanun’un 27. maddesinin 2. fıkrasına göre malullük aylığı, 4. maddenin 1. 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı 
iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık hâline tabi olarak çalışmamış 
olanların

•	 Malul	sayılmasına	esas	tutulan	rapor	tarihi	yazılı	 istek	tarihinden	önce	ise	yazılı	
istek tarihini,

•	 Malul	sayılmasına	esas	tutulan	rapor	tarihi	yazılı	istek	tarihinden	sonra	ise	rapor	
tarihini,

•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(c)	bendi	kapsamında	çalışmakta	olanların	ise	maluliyet-
leri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi

takip eden ay başından itibaren başlar.

Malullük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması
Malullük aylığı almakta iken bu Kanun’a göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme 
dönemi başında kesilir ve bu Kanun’a tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80. maddeye 
göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81. madde gereğince kısa ve uzun vadeli 
sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır.

Malullük aylığı, çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü önemli ölçüde kay-
bedenlere verilmektedir. Malullük aylığının sigortalının gelir kaybını karşılaması amaç-
lanmaktadır. Bu nedenle 5510 sayılı Kanun, malullük aylığı bağlanan kimselerin tekrar 
çalışmaya başlayarak malullük aylığı yanında ikinci bir gelir elde etmesini engellemeye ça-
lışmaktadır. Malullük aylığının kesilmesine neden olan çalışmaya yeniden başlama duru-
munun 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında olması 
farklılık yaratmaz. Çalışmaya yeniden başlanırsa malullük aylığı kesilecektir. 5510 sayılı 
Kanun’un amacı, bu şekilde, hem Kurumdan aylık alanları çalışma hayatı dışında tutmak 
ve işsizlerin iş bulma şansını artırmak hem de Kurumdan aylık almaktayken yeniden ça-
lışmaya başlayarak kazanç sağlayanlara Kurumun yaptığı yardımları keserek Kurumun 
kaynaklarını korumaktır. Ama bu amacın doğru olup olmadığı elbette tartışılabilir.

Yeniden çalışmaya başladıkları için malullük aylığı kesilenler, işten ayrılırlarsa kesil-
miş olan malullük aylıkları yeniden bağlanabilir.

Malullük aylığından 
yararlanmanın son koşulu, çalıştığı 
işten ayrıldıktan veya işyerini 
kapattıktan veya devrettikten 
sonra Kurumdan yazılı istekte 
bulunmaktır.
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Bunlardan işten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan 
ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığı-
na esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4. maddenin 1. fıkrasının (c) ben-
di kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip 
eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı hesaplanarak bağlanır (m.27/3).

Bu durumdakilerden ilk bağlanan malullük aylığına esas prim ödeme gün sayısı
•	 9000	günün	üzerinde	olanların	aylıkları	30.	maddenin	3.	fıkrasının	(a)	bendi	hü-

kümleri uygulanarak hesaplanır (m.27/4/a).
•	 9000	günden	az	olanların	aylıkları	ise	eski	aylığın	kesildiği	tarihten	sonra	aylıklara	

yapılan artışlar uygulanmak suretiyle aylığın başlangıç tarihi itibarıyla hesaplanan 
tutarının emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamının emeklilik 
öncesi prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü ile emeklilik sonrası çalışmaya 
ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, 
emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı ve emeklilik sonrası 
çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden bu maddenin birinci fıkrasına göre 
hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü 
kadardır. Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar 
uygulanmak suretiyle bulunan tutarın altında olamaz (m.27/4/b).

Yukarıdaki 5510 sayılı Kanun’un 27. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde 
belirtilen 9000 prim gün sayısı, 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar için 7200 gün olarak uygulanır (m.27/5).

Değişen Sağlık Durumuna Göre Malullük Aylığının Artırılması 
ve Azaltılması veya Kesilmesi
Sigortalının malullük durumunda zaman içinde değişmeler olabilir. Durumu ağırlaşabilir 
veya iyiye gidebilir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç haâle gelebileceği gibi bundan 
kurtulabilir. Değişen duruma göre malullük aylığının artırılması, azaltılması veya kesil-
mesi gerekebilir. Bunun için duruma göre sigortalının kendisi Kurumdan kontrol mu-
ayenesinden geçirilmesini isteyebilir. Bazen de Kurum, sigortalıyı kontrol muayenesine 
çağırabilir. Muayene sonucu belirlenen malullük durumuna göre malullük aylığı artırılır 
veya azaltılır.

Kabul edilebilir bir mazeret olmadan kontrol muayenesine gitmeyen sigortalının ma-
lullük aylığı kesilir. Gecikmekle beraber çağrı tarihinden üç ay geçmeden kontrol mua-
yenesini yaptıranların malullük hâli devam ediyorsa kesilen malullük aylığı, ödemenin 
kesildiği tarihten başlanarak verilir.

Çağrı tarihinden üç ay geçtikten sonra kontrol muayenesini yaptıran ve malullüğü de-
vam ettiği tespit edilenlerin kesilen malullük aylıkları, rapor tarihini izleyen ay başından 
başlayarak ödenir.

Malullük Aylığı Dışındaki Yardımlar
Malullük aylığı alanlar ayrıca herhangi bir prim ödemeden ve tescil edilmelerine gerek 
kalmadan genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Hem kendileri hem de bakmakla yükümlü ol-
dukları kişiler, Kurumun hizmetlerinden yararlanırlar. Malullük aylığı alanlara durum-
larına göre rehabilitasyon (işe alıştırma) hizmetleri verilebilir (m. 63/b). Ayrıca malullük 
aylıklarına ek olarak geçici 1. maddenin 3. fıkrası uyarınca sosyal yardım zammı da veri-
lecektir. 506 ve 1479 sayılı kanunlar uyarınca ödenmesine başlanan sosyal yardım zamları 
4447 sayılı Kanun’la sabitlenmiş ve 5510 sayılı Kanun’la kaldırılmıştır. Geçici 1. maddenin 
3. fıkrası uyarınca devam eden ödemeler, günümüzde artık sembolik hâle gelmiş önemsiz 
tutarlardır.
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Malullük sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

YAŞLILIK SİGORTASI
Uzun vadeli sigorta kolları arasında yer alan yaşlılık sigortası, sürekli gelir kayıplarına 
neden olan yaşlılık riskine karşı güvence sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Yaşlılık sigortasından yapılan temel yardım, yaşlılık aylığı bağlanmasıdır. Yaşlılık aylığı 
bağlanabilmesi mümkün olamıyorsa, koşullar tam olarak gerçekleşmemişse bazı hâllerde 
toptan ödeme yapılabilir.

Yaşlılık sigortasından yaşlılık aylığına hak kazanılması çok karmaşık bir hâle gelmiştir. 
Geçiş hükümleri, özel emeklilik koşulları ve 5510 sayılı Kanunun eski SSK sigortalılarını, 
Bağ-Kur sigortalılarını ve T.C. Emekli Sandığı kapsamındaki memurları aynı Kanun kap-
samına alması; konuyu daha da karmaşık hâle getiren nedenlerdir.

Belli bir yaşa ulaşmak, belli bir sigortalılık süresine sahip olmak, belirli sayıda gün si-
gorta primi ödemiş olmak, işten ayrılmak ve Kurumdan yazılı talepte bulunmak; gereken 
şartlardır.

Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için öncelikle belirli bir süre prim ödemiş olmak ve 
belirli yaşı doldurmuş olmak gerekir. Geçen zaman içinde hem prim ödeme süreleri hem 
de yaş hadleri artmıştır.

Ekonomik koşullar, artan ve yaşlanan nüfus söz konusu bu artışları zorunlu kılmakta-
dır. 5510 sayılı Kanun, yaş hadlerinin kademeli olarak artırılmasını öngörmektedir.

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanu’nun 
28. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları
Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan öde-
me yapılmasıdır.

5510 sayılı Kanun’a göre ilk defa sigortalı sayılanlara
•	 Kadın	ise	58,	erkek	ise	60	yaşını	doldurmuş	olmaları	ve	en	az	9000	gün	malullük,	

yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağla-
nır. Ancak 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 
prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır (m.28/2/a).

•	 5510	sayılı	Kanun’un	28.	maddesinin	2.	fıkrasının	(a)	bendinde	belirtilen	yaş	şartı
 - 1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
 - 1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
 - 1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
 - 1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
 - 1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
 - 1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
 - 1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün 
sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır (m.28/2/b).

Yukarıdaki koşulların gerçekleştirilmesi hiç kolay değildir. Bu nedenle aşağıda değini-
lecek özel durumları olanlar için daha esnek ve nispeten daha kolay şartlar getirilmiştir.

Sigortalılar, 28. maddenin 2. fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 
yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler 
(m.28/3).

Yaşlılık sigortasından yapılması 
gereken temel yardım, yaşlılık 
aylığı bağlanmasıdır. Yaşlılık aylığı 
bağlanamayan durumlarda ise 
toptan ödeme yapılır.
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Bu kolaylaştırılmış seçenekte, aranan prim ödeme gün sayısı azaltılmış ancak yaş ko-
şulunun 3 yıl daha fazla olması öngörülmüştür. Ancak 3 yılın eklenmesiyle bulunacak yaş 
haddi 65’ten fazla olmayacaktır.

Dikkat edilirse 5510 sayılı Kanun, yaşlılık aylığına hak kazanmada sadece belirli bir 
prim ödeme gün sayısı ve belirli bir yaşın doldurulmasını esas almakta; belirli bir sigorta-
lılık süresinin doldurulması şartını aramamaktadır.

Ancak önemle vurgulamak gerekir ki bu şartlar sadece 30.4.2008 tarihinden sonra 
çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkindir.

Yaşlılık sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

30.04.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar hangi mevzuat hükümlerine göre emekli aylı-
ğını hak edecekler?

Özel Durumları Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanması

İşe Başlamadan Önce Malul Durumda Bulunanlar
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25. maddenin 2. fıkrasına göre 
malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engellilik hali bulunan ve bu nedenle 
malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak 
ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla 
yaşlılık aylığı bağlanır (m.28/4).

Çalışma Gücü Kaybı %60’tan Az Olanlar
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun 
düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Ku-
rulunca çalışma gücündeki kayıp oranının

•	 %	50	ila	%	59	arasında	olduğu	anlaşılan	sigortalılar,	en	az	16	yıldan	beri	sigortalı	
olmaları ve 4320 gün,

•	 %	40	ila	%	49	arasında	olduğu	anlaşılan	sigortalılar,	en	az	18	yıldan	beri	sigortalı	
olmaları ve 4680 gün

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla 28. maddenin 2. fık-
ranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94. 
madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler (m.28/5).

Maden İşyerlerinin Yer Altı İşlerinde Çalışanlar
Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli ola-
rak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 50 olarak 
uygulanır (m.28/6).

Erken Yaşlananlar
55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer 
şartları taşımaları hâlinde yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

Bu durumdaki erken yaşlandığı tespit edilen, 55 yaşını dolduran ve 5400 gün malul-
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalılara yaşlılık sigortasından 
yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalının erken yaşlanmış sayılıp sayılmayacağına Kurum Sağlık 
Kurulunca karar verilir.

2
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Sürekli Bakıma Muhtaç Derecede Malul Çocuğu Bulunan Kadın
Sigortalılar
Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka bi-
rinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme 
gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Böylece bu durumdaki kadınlara hem sigortalılık süresi hem de yaş bakımından ko-
laylıklar sağlanmış ve erken emekli olabilme imkânı yaratılmıştır. Yararlı bir düzenleme 
olduğuna kuşku yoktur.

Farazi Hizmet Süreleri
Bazı ağır, tehlikeli ve yıpratıcı nitelikteki işlerde çalışanlara veya görevleri nedeniyle ken-
di istekleri dışında, çalışmalarında kesintiler yaşayanlara belli yaş sınırlarına ulaşmaları 
beklenmeden daha kısa sürede yaşlılık aylığı bağlayabilmek için, sigortalılık sürelerine 
esasen fiilen çalışılmadığı hâlde farazi (varsayıma dayalı) hizmet süreleri eklenir. 5510 
sayılı Kanun’da bunlar, fiilî hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı olarak dü-
zenlenmiştir. Amaç; ağır, zor, tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanların çektikleri zorlukları 
bir ölçüde tazmin etmeye, telafi etmeye çalışmaktır.

Fiilî Hizmet Süresi Zammı
5510 sayılı Kanun’un 40. maddesi uyarınca bazı işyerleri ve işlerde çalışan sigortalıların 
hizmet sürelerine, buralarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 il 90 gün ara-
sında ek hizmet süresi eklenmesi öngörülmüştür. İşlerin ağırlık ve zorluk derecesine göre 
bu süre 180 güne kadar da çıkabilir. Örnek vermek gerekirse, bu durum yer altı maden 
işlerinde çalışanlar için geçerlidir.

27.9.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Fiilî Hizmet Süresi Zammı 
Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir.

Fiilî Hizmet Süresi Zammı uygulanacak işler ve işyerleri 18 gruba ayrılmıştır. Bazı 
örnekler vermek gerekirse

•	 Türk	Silahlı	Kuvvetleri,	Emniyet	ve	MİT	mensupları,	dalgıçlar,	radyoaktif	ve	rad-
yoiyonizon maddelerle yapılan işlerde çalışanlar; asit fabrikalarında, demir-çelik 
fabrikalarında, kurşun izabe fırınlarında çalışanlara bir yılda 90 gün,

•	 Kurşun,	arsenik	işlerinde;	cam,	çimento,	alüminyum,	döküm	fabrikalarında,	ter-
mik santrallerde, itfaiye-yangın söndürme işlerinde çalışanlara bir yılda 60 gün, 
yer altı maden işlerinde çalışanlar bir yılda 180 gün fiilî hizmet zammı eklenir.

Fiilî hizmet süresi zammından yararlanmak için belirtilen işlerde ve işyerlerinde en az 
10 yıl (3600 gün) çalışmak şarttır. Yer altında çalışanlarda bu süre 5 yıl (1800 gün) olarak 
uygulanacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı, aşağıdaki tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet çalışanları için 8 yılı, diğer çalışanlar için 5 yılı 
geçmeyecek şekilde, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında, prim ödeme gün sayısına 
eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunan Yasama 
organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar için tamamı, diğerleri için yarısı emeklilik yaş 
hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan Maden ocakları, kanali-
zasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalılar için bu fıkradaki 
süre sınırı uygulanmaz.

Fiilî hizmet süresi zammı olarak dikkate alınacak süreler için çalışanlardan prim alınma-
yacaktır. Fiilî hizmet gün sayısına göre hesaplanacak puan %20 orana eklenecek ve bulunan 
oran ile %20 oran arasındaki farka ait primin tamamı işverenler tarafından ödenecektir.
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Aşağıda yer alan fiili hizmet süresi zammı tablosunda sol sütunda kapsamdaki işler ve 
işyerleri, orta bölümde kapsamdaki sigortalıların hangi işlerde çalıştıkları, en sağ sütunda 
ise fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenecek gün sayısı gösterilmiştir.

Kapsamdaki 

İşler/İşyerleri
Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek 

Gün Sayısı

1)	 Kurşun	ve	arsenik	
işleri

1)	 Kurşun	üretilen	galenit,	serüzit,	anglezit	gibi	
cevherlerin	çıkarılmasına	ilişkin	maden	ocağı	
işlerinde	çalışanlar.

2)	 Kurşunlu	madenlerden	yahut	içinde	Kurşun	
bulunan	kül,	maden	köpüğü,	Kurşun	
fırın	kurumu,	üstübeç	artığı	ve	benzeri	
maddelerden	Kurşun	üretimi	için	yapılan	izabe	
işlerinde	çalışanlar.

3)	 Antimuan,	kalay,	bronz	ve	benzeri	maddelerle	
yapılan	Kurşun	alaşımı	işlerinde	çalışanlar.

60	gün

4)	 Kurşun	izabe	fırınlarının	teksif	odalarında	
biriken	kuru	tozları	kaldırma	işlerinde	
çalışanlar.

90	gün

2)	 Cam	fabrika	ve	
atölyeleri

1)	 Cam	yapımında	kullanılan	ilkel	maddeleri		toz	
hâline	getirme,	eleme,	karıştırma	ve	kurutma	
işlerinde	(bu	işleri	yapmak	üzere	tam	kapalı	
odalar	içinde	otomatik	makineli	tesisat	veya	
çalışma	ortamındaki	tozları	sağlık	için	tehlike	
oluşturmayacak	düzeye	indiren	havalandırma	
tesisatı	bulunmadığı	takdirde)	çalışanlar.

2)	 Eritme	işlerinde	(otomatik	besleme	fırınlarıyla	
çalışmadığı	takdirde)	çalışanlar.

3)	 Ateşçilik	işlerinde	çalışanlar.

4)	 Üfleme	işlerinde	(tamamen	otomatik	
makinelerle	yapılmadığı	takdirde)	çalışanlar.

5)	 Basınçla	yapılan	cam	işlerinde	(cam	tazyiki	
işleri)	çalışanlar.

6)	 Ayna	camı	sanatında	potalı	cam	dökümü	
işlerinde	(potalar	kalıp	masasına	mekanik	
araçlarla	taşınmadığı	takdirde)	çalışanlar.

7)	 Camı	fırın	başından	alma	işlerinde	çalışanlar.

8)	 Yayma	fırınlarında	düzeltme	işlerinde	
çalışanlar.

9)	 Tıraş	işlerinde	çalışanlar.

10)	Asitle	hak	ve	cilalama	işlerinde	çalışanlar.

11)	Basınçlı	havayla	kum	püskürten	cihazlarla	
yapılan	işlerde	(çalışma	ortamındaki	tozları	
sağlık	için	tehlike	oluşturmayacak	düzeye	
indiren	havalandırma	tesisatı	bulunmadığı	
takdirde)	çalışanlar.

12)	Pota	ve	taş	odalarında	görülen	işlerde	
çalışanlar.

60	gün

Tablo 4.1
Fiilî Hizmet Süresi 
Zammı Tablosu

Kaynak: 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu m.40
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3)	 Civa	üretimi	işleri		
sanayisi

1)	 Civa	izabe	fırınlarında	görülen	işlerde	
çalışanlar. 90	gün

2)	 Elementer	civa	bulunan	ocaklarda	görülen	
işlerde	çalışanlar.

4)	 Çimento	
fabrikaları

1)	 İlkel	maddeleri	kırma,	ufalama,	ezme,	eleme	ve	
karıştırma	işlerinde	çalışanlar.

2)	 Otomatik	fırınlarda	pişirme	işlerinde	çalışanlar.

3)	 Klinkeri	öğütme,	eleme,	torba	ve	fıçılara	
koyma	işlerinde	(otomatik	olarak	tozun	etrafa	
yayılmasını	önleyici	bir	düzenleme	yapılmadığı	
takdirde)	çalışanlar.

60	gün

5)	 Kok	fabrikalarıyla	
termik	santraller

1)	 Ateşçilik,	ocak	temizliği,	jeneratör,	doldurma,	
boşaltma	ve	temizleme	işlerinde	çalışanlar.	

2)	 Kimyasal	arıtma	işlerinde	çalışanlar.	

3)	 Gazın	geçtiği	cihaz	ve	boruların	onarılması	ve	
temizlenmesi	işlerinde	çalışanlar.	

4)	 Kok	fabrikalarında	kömür	ve	ocak	işlerinde	
çalışanlar.

5)	 Elektrik	enerji	üretim	santrallerinin	kazan	
dairesindeki	ateşçilik,	kül	ve	kömürlerin	
taşınması	işlerinde	çalışanlar.

6)	 Termik	santrallerle	her	çeşit	buhar	kazanlarının	
kazan	dairesindeki	ateşçilik,	kül	ve	kömürlerin	
taşınması	işlerinde	çalışanlar.

60	gün

6)	 Alüminyum	
fabrikaları

1)	 Alüminyum	oksit	üretimi	işlerinde	çalışanlar.

2)	 Alüminyum	bronzu	hazırlama	işlerinde	
çalışanlar

3)	 Alüminyum	madeni	üretimi	işlerinde	çalışanlar.

60	gün

7)	 Demir	ve	çelik	
fabrikaları

1)	 Demir	izabe	fabrikalarında	cevherin	demire	
çevrilmesi	işleriyle	boru	fabrikalarının	fırın	ve	
döküm	dairelerinde	yapılan	işlerinde	çalışanlar.	

2)	 Çelikhanelerin	çelik	yapılan	fırınlarıyla	bunların	
teferruat	ve	eklentilerinden	olan	ikinci	
derecedeki	fırınlarda	ve	konvertörlerde	yapılan	
işlerinde	çalışanlar.

3)	 Sıvı	hâldeki	demir	ve	çeliğin	tesisat	ve	
teçhizatla	veya	mekanik	olarak	taşınmasına	
ilişkin	işlerde	çalışanlar.

4)	 Sıcak	veya	sıvı	hâldeki	cürufun	taşınması	ve	
işlenmesi	işlerinde	çalışanlar.	

5)	 Haddehanelerde	(soğuk	demirle	çalışılan	
haddehaneler	hariç),	fırınlarda,	hadde	
serilerinde,	haddehaneyi	kızgın	veya	sıvı	çelik	
yahut	demirle	besleyen	tesisat	ve	araçlarla	
görülen	işlerle	kızgın	hâlde	olan	yarı	mamul	
parçaların	kesilmesi	ve	hazırlanması	işlerinde	
çalışanlar.

90	gün
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8)	 Döküm	fabrikaları

1)	 Döküm	kalıp	ve	maçalarının	yapılması	ve	
döküme	hazır	duruma	getirilmesi	işlerinde	
çalışanlar.

2)	 Döküm	şarjının	hazırlanması	ve	her	çeşit	
maden	eritme	(izabe)	fırınlarının	döküme	hazır	
duruma	getirilmesi	işlerinde	çalışanlar.	

3)	 Maden	eritme	ve	dökme	işlerinde	çalışanlar.	

60	gün

9)	 Asit	üretimi	
yapan	fabrika	ve	
atölyeler

1)	 Asit	için	ham	maddelerin	hazırlanması	
işlerinde	çalışanlar.

2)	 Asidin	yapılma	safhalarındaki	işlerinde	
çalışanlar.

3)	 Baca	gazlarından	asit	elde	edilmesi	işlerinde	
çalışanlar.

90	gün

10)	Yer	altı	maden	
işleri

Maden	ocakları	(elementer	civa	bulunduğu	
saptanan	civa	maden	ocakları	hariç),	kanalizasyon	
ve	tünel	yapımı	gibi	yer	altında	yapılan	işlerde	
çalışanlar.

180	gün

11)	Radyoaktif	ve	
radyoiyonizan	
maddelerle	
yapılan	işler

Doğal	ve	yapay	radyoaktif,	radyoiyonizan	
maddeler	veya	bütün	diğer	korpüsküler	
emanasyon	kaynakları	ile	yapılan	işlerde	çalışanlar.

kömürlerin	taşınması	işlerinde	çalışanlar.

6)	 Termik	santrallerle	her	çeşit	buhar	kazanlarının	
kazan	dairesindeki	ateşçilik,	kül	ve	kömürlerin	
taşınması	işlerinde	çalışanlar.

90	gün

12)	Su	altında	veya	
su	altında	basınçlı	
hava	içinde	
gerektiren	işler

1)	 Su	altında	basınçlı	hava	içinde	çalışmayı	
gerektiren	işlerden	20-	35	metreye	kadar	
derinlik	veya	2-3,5	kg/cm2	basınçta	yapılan	
işlerde	çalışanlar.

60	gün

2)	 Su	altında	basınçlı	hava	içinde	çalışmayı	
gerektiren	işlerden	35-40	(40	hariç)	m.	derinlik	
veya	3,5-4	90	(3,5	hariç)	kg/cm2	basınçta	
yapılan	işlerde	çalışanlar.	

3)	Dalgıçlık	işinde	çalışanlar.

90	gün

13)	Türk	Silâhlı	
Kuvvetlerinde,	
Jandarma	Genel	
Komutanlığında	
ve	Sahil	Güvenlik	
Komutanlığında

Subay,	yedek	subay,	astsubay,	uzman	jandarma,	
uzman	erbaşlar	ve	sözleşmeli	erbaş	ve	erler 90	gün

14)	Emniyet	ve	polis	
mesleğinde,	
Milli	İstihbarat	
Teşkilâtında

Asaleti	onaylanmış	olmak	şartıyla	adaylıkta	
geçirilen	süreler	dahil	polis		memuru,	başpolis	
memuru	ve	kıdemli	başpolis	memuru,	komiser	
yardımcısı,	komiser,	başkomiser,	emniyet	amiri,		
emniyet	müdürleri	ile	bu	ve	daha	yukarı	maaş	ve		
derecelerdeki	emniyet	mensupları,	Milli	İstihbarat		
Teşkilâtı	mensupları.

90	gün

15)	İtfaiye	veya	
yangın	söndürme	
işleri

Yangın	söndürme	işlerinde	çalışanlar. 60	gün

16)	Basın	ve	
gazetecilik	
mesleğinde

Basın	Kartı	Yönetmeliğine	göre	basın	kartı	sahibi	
olmak	suretiyle	fiilen	çalışanlar.	 90	gün
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17)	Türkiye	Radyo-
Televizyon	
Kurumu	basın	
kartı	sahibi	olmak	
suretiyle;

Basın	Kartı	Yönetmeliğine	göre	Türkiye	Radyo-
Televizyon	Kurumunda	haber	hizmetinde	fiilen	
çalışanlar.

90	gün

18)	Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisi

Yasama	organı	üyeleri	ile	dışarıdan	atanan	
bakanlar 90	gün

19)	Ceza	infaz	
kurumlarında

Ceza	infaz	kurumu	müdürü,	idare	memuru,	infaz	
ve	koruma	başmemuru,	infaz	ve	koruma	memuru	
unvanlı	kadrolarda	bulunanlar	ile	Adalet	Bakanlığı	
taşra	teşkilatına	tahsisli	kadro	veya	pozisyonlarda	
bulunup	ceza	infaz	kurumlarında	görev	yapan	ve	
ceza	infaz	kurumlarında	hükümlü	ve	tutuklularla	
bilfiil	irtibat	içinde	olan	diğer	görevliler,

90	gün

Kısaca tekrar hatırlayacak olursak 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesinin 1 fıkrası hük-
müne göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı; yukarıdaki tablonun (13) ve (14) numa-
ralı sırasında yer alan sigortalılar için 8, diğer sigortalılar için 5 yılı geçmemek üzere uzun 
vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin 3 yılı 
geçmemek üzere yarısı, emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaralı sıra-
sında yer alan sigortalılar için bu fıkradaki süre sınırı uygulanmaz (Yeraltı işleri).

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve 
maluliyet hâlleri hariç tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 
gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde 
çalışmış olmaları şarttır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakan-
lıkça çıkarılacak Yönetmelik ile düzenlenir.

İtibari Hizmet Süresi Zammı
5510 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca, bağlanacak yaşlılık aylıklarının hesabında, 
bazı olağanüstü durumlarda (harp, seferberlik ve uluslararası sözleşmeler uyarınca, ya-
bancı ülkelere asker gönderme ve bu lallerdeki tutsaklık) fiilen çalışılmak suretiyle geçen 
hizmet sürelerine eklenen süreler vardır. Bu sürelere itibari hizmet süresi zammı denmek-
tedir. Bundan esas itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve sivil görevliler yarar-
lanırlar. Burada belirtilen durumlara ilişkin görevlerde geçen zamlar hariç, ilgililere fiilî 
hizmet sürelerinin her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi eklenir. Bu nedenlerle eklenecek 
itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, itibari hizmet sürelerinin sadece aylık bağlama 
oranının hesabında prim ödeme gün sayısına eklenmesidir. İtibari hizmet süreleri, uzun 
vadeli sigorta kollarından aylık bağlanması için gereken prim gün sayısı, yaş ve emeklilik 
ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz (m. 49/I). Her yıl sonunda, itibari hizmet süresin-
den yararlanan sigortalılar için itibari hizmet süresinin 30 günü için, işverenden yılın son 
ayında, sigortalı ve işveren adına ödenen prim toplamı kadar ayrıca itibari hizmet süresi 
primi adı altında bir prim alınacaktır (m. 49/son).

5510 Sayılı Kanun’a Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanması 
Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek 
ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.

4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın 
(c) bendine göre bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak ça-
lışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık 
kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.
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Ortalama aylık kazanç; sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait 
olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen gün-
celleme kat sayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi 
ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle 
hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. 

Ortalama günlük kazancın bulunmasında yararlanılan güncelleme kat sayısı, her yı-
lın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı 
tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayrisafi 
yurt içi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonu-
cunda bulunan bir değerdir.

Aylık bağlama oranı ise sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen 
toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanarak bulunmakta-
dır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık 
bağlama oranı %90’ı geçemez.

5510 sayılı Kanun’un 28. maddenin 4. ve 5. fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigor-
talılar için (sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25. maddenin 2. fık-
rasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engellilik hali bulunan ve 
bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar) hesaplanacak aylık bağlama 
oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 
9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın %60’a bölünmesi 
suretiyle hesaplanan gün sayısına göre %50’yi geçmemek üzere üçüncü fıkra uyarınca tes-
pit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim 
ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenir. Ancak 4. maddenin 1. fıkrasının 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen 9000 prim gün sayısı, 7200 
gün; %50 oranı da %40 olarak uygulanır.

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine 
rastlaması hâlinde 55. maddenin 2. fıkrasına göre ocak ödeme dönemi için gelir ve ay-
lıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması 
hâlinde ise öncelikle ocak ödeme dönemi daha sonra temmuz ödeme dönemi için gelir ve 
aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak sigortalının aylık başlangıç tarihindeki 
aylığı hesaplanır.

Bu durumda

Yaşlılık Aylığı = Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı 

şeklinde formüle edilebilir.

5510 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmeden Önceki Sosyal
Güvenlik Mevzuatı Uyarınca Yaşlılık Aylığı Bağlananların
Durumu
5510 sayılı Kanun’dan önceki sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre gelir ve aylık 
hak edilmişse veya ödenmekteyse bunların ödenmesine önceki mevzuat hükümlerine 
göre devam edilecektir (Geçici m.1/2).

Bir Kısmı 5510 Sayılı Kanun’dan Önceki Sosyal Güvenlik
Mevzuatına Tabi Olarak Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak 
Yaşlılık Aylıklarının Hesabı
Bu durumdaki sigortalılar için önce 5510 sayılı Kanun’dan önceki dönem için bir kısmi 
aylık hesaplanır. Sonra 5510 sayılı Kanun’a tabi olarak geçen süre için yeni kanun hüküm-
leri uyarınca bir kısmi aylık hesaplanır. Daha sonra bunların toplamı alınır.

Ortalama aylık kazanç: 
Sigortalının her yıla ait prime esas 
kazancının, kazancın ait olduğu 
yıldan itibaren aylık talep tarihine 
kadar geçen yıllar için, her yıl 
gerçekleşen güncelleme katsayısı 
ile güncellenerek bulunan 
kazançlar toplamının, itibari 
hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi 
zammı hariç toplam prim ödeme 
gün sayısına bölünmesi suretiyle 
hesaplanan ortalama günlük 
kazancın otuz katı olan kazancıdır. 

Güncelleme kat sayısı: Her yılın 
aralık ayına göre Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan en 
son temel yıllı tüketici fiyatları 
genel indeksindeki değişim 
oranının % 100’ü ile sabit 
fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla 
gelişme hızının % 30’unun 
toplamına (1) tam sayısının ilave 
edilmesi sonucunda bulunan bir 
değerdir.

Aylık bağlama oranı: 
Sigortalının malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tabi geçen 
toplam prim ödeme gün sayısının 
her 360 günü için %2 olarak 
uygulanan orandır.
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•	 5510	sayılı	Kanun	öncesi	dönem	için	5510	sayılı	Kanun’un	yürürlüğe	girdiği	tarihe	
kadar geçen sürelerdeki prim ödeme gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait 
aylık; bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kanun hükümlerine göre, aylık 
talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi üzerinden, 
bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan prim ödeme gün sayısı veya fiili 
hizmet süresi ile orantılı bölümü, aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl 
gerçekleşen güncelleme kat sayısı ile çarpılarak hesaplanır.

•	 5510	 sayılı	 Kanun’un	 yürürlüğe	 girmesinden	 sonraki	 dönem	 için	 5510	 sayılı	
Kanun’un yürürlük tarihinden sonra geçen sürelerdeki prim ödeme gün sayılarına 
ait aylık, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 29. madde 
hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihin-
den sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Ancak Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigorta-
lıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanun’un yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sa-
yısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için %3 oranı esas 
alınır.

5510 sayılı Kanun öncesi ve 5510 sayılı Kanun dönemi itibarıyla ayrı ayrı yukarıda 
açıklanan şekilde hesaplanan kısmi aylıkların toplamı, yaşlılık aylığı miktarını oluşturur. 
Aylıklar ayrıca 29. madde hükümlerine göre artırılır.

Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi

Yaşlılık Aylığının Başlangıcı 
4. maddenin 1. fıkrasının

•	 (a)	 ve	 (b)	bentlerinde	belirtilen	 sigortalılardan	yaşlılık	 aylığına	hak	kazananlara	
yazılı istek tarihinden sonraki (m.30/1/a),

•	 (c)	bendinde	belirtilen	sigortalılardan	yaşlılık	aylığına	hak	kazananlara	yetkili	ma-
kamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi 
takip eden (m.30/1/b), 

•	 (c)	bendinde	belirtilen	sigortalılardan	her	ne	şekilde	olursa	olsun	görevinden	ay-
rılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık hâline tabi olarak çalışmamış olanlar ile 
kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise 
istek tarihini takip eden (m.30/1/c)

ay başından itibaren aylık bağlanır.
Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik 

ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme sü-
resinin sona erdiği tarihi takip eden ay başından başlar. Ancak bağlanacak yaşlılık aylığı 
geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise aradaki fark, 30. maddenin 1. 
fıkrasına göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık ay-
lığı bağlandıktan sonra;

•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(b)	bendi	hariç	(tarımda	bağımsız	çalışanlar)	olmak	üze-
re bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başla-
yanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi 
başında kesilir. Bunlardan bu Kanuna tabi çalıştıkları süre zarfında 80. madde-
ye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81. madde gereğince kısa ve 
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uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Yaşlılık aylığı 
kesilenlerden, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte 
bulunanlara ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere, yazılı istek tarihini veya 
görevinden ayrıldığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaş-
lılık aylığı hesaplanarak bağlanır. Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra 
aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak bu fıkrada belirtilen aylık başlangıç tarihi 
itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamın-
dan oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmı aylık, talep tarihindeki emeklilik 
öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime 
esas kazançları üzerinden 29. maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası 
prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır (m.30/3/a).

•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(b)	bendi	kapsamında	çalışmaya	başlayanlardan	aylıkla-
rının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları talep tarihini takip 
eden aybaşından itibaren kesilir. Bu sigortalılar hakkında yukarıdaki (m.30/3/a) 
hükümler uygulanır.

Yaşlılık Toptan Ödemesi ve Toptan Ödeme Yapılan
Sigortalılık Sürelerinin İhyası (Canlandırılması)
4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanun’a göre 
ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan herhangi bir nedenle çalıştığı işten ay-
rılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu 
hâlde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4. maddenin 
1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi kapsamın-
da ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin 
ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen 
güncelleme kat sayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.

5510 sayılı Kanun’a göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlar-
dan yeniden bu Kanun’a tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri hâlinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile 
yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme kat sayısı ile 
güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödeme-
leri hâlinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanun’un uygulanmasında dikkate alınır (m.31).

Yukarıdaki madde hükmünden anlaşılacağı gibi gerekli yaş haddini dolduranlar, sigor-
talılık sürelerini dolduramazlarsa istekleri hâlinde ödedikleri primler toplamının güncel-
lenen tutarı kendilerine toptan ödeme olarak verilir. Sürekli aylık bağlanamasa bile öde-
dikleri primleri geri alırlar. Böylece hizmetleri ve sigortalılık süreleri tasfiye edilmiş olur.

Bu durumdakiler isterlerse yazılı olarak Kuruma başvurarak, aldıkları toptan ödeme-
nin başvuru tarihindeki güncellenen değerini Kuruma ödeyerek, tasfiye edilmiş olan si-
gortalılık sürelerini ihya edebilirler; yani yeniden canlandırarak geçerli hâle getirebilirler.

Sosyal sigorta sisteminde yaşlılık sigortasında asıl amaç, yaşlılık aylığı bağlanmasıdır. 
Toptan ödeme istisna olarak kabul edilmelidir. 

Sağlık Yardımları
5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık aylığı almakta olanlar, ayrıca herhangi bir 
tescile gerek kalmadan genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır. Yaşlılık aylığı alan-
lar ve bunların hak sahipleri, genel sağlık sigortasının sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. 
Ancak genel sağlık sigortası primi ödemezler.
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ÖLÜM SİGORTASI 
Uzun vadeli sigorta kollarından bir diğeri olan ölüm sigortası; sürekli gelir kayıplarına ve 
gider artışlarına neden olan, aileyi geçindirenin ölümüne karşı güvence sağlamak üzere 
oluşturulmuş bir sosyal sigorta koludur.

Ölüm, her insanın kaçınılmaz olarak karşılaşacağı bir sondur. Ölüm riskinin insanları 
ne zaman, nasıl ve nerede yakalayacağı bilinemez. Ölüm bazı insanlar için genç yaşlarda, 
bazıları içinse daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. Ölüm, iş kazası-meslek hastalığı gibi bir 
nedenle olabilir. Başka hastalıklar nedeniyle veya kaza nedeniyle de olabilir. Hangi neden-
le gerçekleşirse gerçekleşsin sigortalının ölümü ile geride kalan eşi, henüz çalışabilecek 
yaşa gelmemiş çocukları ve ölen sigortalının desteğiyle yaşamlarını sürdüren ana ve baba; 
sigortalının sağlığındaki geçim olanaklarını bir ölçüde kaybedeceklerdir. İşte bu kaybın 
karşılanması gerekir. Ölüm sigortası, bu amaçla, ölen sigortalının geride kalan yakınları-
nın geleceklerini güvence altına almaya, onların başkalarına muhtaç duruma düşmeme-
lerini sağlamaya çalışır.

Ölüm sigortasından sağlanan temel yardım, geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı 
şeklinde sürekli bir gelir bağlanmasıdır. Bunun dışında toptan ödeme yapılması, evlenen 
kız çocuklara evlenme ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesi de yapılan diğer yar-
dımlardır (m.32).

Ölüm Aylığı Bağlanması
Ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölümün 
gerçekleşmesi dışında belirli bir sigortalılık süresi ve belirli sayıda gün prim ödenmiş veya 
bildirilmiş olması şartları aranmaktadır. Ölüm sigortalarından ölüm aylığı bağlanması 
olanağı veren hâller şunlardır:

•	 En	az	1800	gün	malullük,	yaşlılık,	ölüm	sigortası	primi	bildirilmiş	olmalıdır.	Bu	
şart gerçekleşmişse ayrıca belirli bir sigortalılık süresi aranmaz ve geride kalan hak 
sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilir.

•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(a)	bendine	tabi	sigortalılar	için	(iş	sözleşmeleriyle	çalı-
şanlar), her türlü borçlanma süreleri hariç olmak üzere, en az beş yıldan beri sigor-
talı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası bildirilmiş olmalıdır. 
Burada prim ödeme gün sayısı azaltılmış; ancak buna karşı ayrıca beş yıllık sigor-
talılık süresi de istenmiştir. Bu alternatif, sadece 4/1/a sigortalıları için geçerlidir.

•	 47.	maddede	yazılı	sebeplerle	kazaya	uğramış;	malullük,	vazife	malullüğü	veya	yaş-
lılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlan-
masına hak kazanmış olup henüz işlemler tamamlanmadan sigortalı ölürse geride 
kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilir.

•	 Bağlanmış	bulunan	malullük,	vazife	malullüğü	veya	yaşlılık	aylığı;	sigortalı	olarak	
yeniden çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilen sigortalıların ölümü hâlinde geri-
de kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilir.

•	 Kendilerine	ölüm	aylığı	bağlanabilecek	hak	sahiplerinin	Kurumdan	yazılı	istekte	
bulunmaları gerekir.

Diğer sigorta kollarında, yani malullük ve yaşlılık sigortalarında olduğu gibi, 4/1/b 
sigortalılarının (bağımsız çalışanlar) ölümü hâlinde hak sahiplerine aylık bağlanabilme-
si için ölen 4/1/b sigortalısının genel sağlık sigortası dâhil kendi sigortalılığından dolayı 
prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır (m. 32/son).

Ancak malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığına hak kazanıp ölen sigortalılar 
için ayrıca belirli bir prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresi aranmaz.

 Ölüm sigortasından sağlanan 
temel yardım, geride kalan 
hak sahiplerine ölüm aylığı 
bağlanmasıdır. Aylık almaya hak 
kazanan olmaması durumunda 
toptan ödeme yapılması, evlenen 
kız çocuklara evlenme ödeneği 
verilmesi ve cenaze ödeneği 
verilmesi de yapılan diğer 
yardımlardır.
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Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması
Ölüm aylığının hesaplanmasında da 29. maddedeki yaşlılık aylığı hesabında uygulanan 
esaslar geçerlidir. 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı 
sayılanlardan 4/1/a sigortalısı, 4/1/b sigortalısı, 4/1/c sigortalısı olarak birden fazla statüde 
sigortalı olarak çalışmış olanların ölümleri hâlinde aylık bağlanması işlemlerinde en son 
statüdeki sigortalılık hâli esas alınır.

5510 sayılı Kanun’un 33. maddesine uyarıncas ölüm aylığının hesaplanmasında;
•	 Sigortalının	 almakta	 olduğu	 veya	 bağlanmasına	 hak	 kazandığı	 malullük,	 vazife	

malullüğü veya yaşlılık aylığı,
•	 Malullük	veya	yaşlılık	aylığı	bağlandıktan	sonra	sigortalı	olarak	çalışmaya	başla-

ması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 veya 30. mad-
delere göre tespit edilecek aylığı,

•	 32.	maddenin	 2.	 fıkrasının	 (a)	 bendi	 kapsamında	malullük,	 yaşlılık	 ve	 ölüm	 si-
gortaları primi ödemiş olan sigortalının prim ödeme gün sayısı; 9000 günden az 
ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı 
üzerinden 29. madde hükümlerine göre hesaplanan aylığı,

esas alınır. Ancak 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 
9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

4. maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 5. madde kapsamındaki sigorta-
lılar için ayrı ayrı olmak üzere sigortalıların ölümleri hâlinde ölüm sigortasından dosya 
bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın ocak ayı iti-
barıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından 
bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük 
yaşlılık aylığından az olamaz. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda 
malul sayılarak aylık bağlanmasına hak kazanmış ise 33. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz.

Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması 
Ölen sigortalının hak sahipleri dul eş, çocuklar ile ana ve babadır. Hak sahiplerinin hisse-
leri farklıdır (m.34). Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar toplamı, sigortalının aylığını aşarsa 
bunların aylıklarından hisseleri ile orantılı olarak indirime gidilir.

•	 Dul Eşin Hissesi: Geride kalan dul eşin hissesi, ölen sigortalının 33. maddeye göre 
hesaplanan aylığının çocuklu dul eşe %50’si, aylık bağlanacak çocuğu bulunmayan 
dul eşe 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri 
hariç 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması 
hâlinde %75’i oranında olacaktır. Ölen sigortalının geride kalan dul eşinin erkek 
veya kadın olması farklılık yaratmamaktadır (m.34/1/a).

•	 Çocukların	Hissesi:	Ölen	sigortalının	hak	sahibi	sayılan	çocukları	erkek	veya	kız,	
sağlıklı veya malul, %25 oranında aylık bağlanmasına hak kazanırlar. Ancak aşağı-
da değinileceği şekilde bazen çocukların hissesi %50 oranına yükselebilir:

Bu Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kap-
samında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı 
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan

- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim yap-
ması hâlinde 25 yaşını doldurmayanların veya

- Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirip ma-
lul olduğu anlaşılanların veya

- Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan 
veya dul kalan kızlarının

her birine %25’i (m.34/1/b), 

5510 sayılı Kanunun 5. 
maddesinin 1. fıkrasının 
(a), (b) ve (e) bentlerine 
tabi olanlar: Hizmet akdi 
ile çalışmamakla birlikte ceza 
infaz kurumları ile tutukevleri 
bünyesinde oluşturulan tesis, 
atölye ve benzeri ünitelerde 
çalıştırılan hükümlü ve tutuklular 
(5/1/a); Mesleki Eğitim 
Kanunu’nda belirtilen aday çırak, 
çırak ve işletmelerde meslekî 
eğitim gören öğrenciler, meslek 
liselerinde okumakta iken veya 
yükseköğrenimleri sırasında 
staja tabi tutulan öğrenciler ile 
Yükseköğretim Kanunu’nun 46. 
maddesine tabi olarak kısmi 
zamanlı çalıştırılan öğrencilerden 
aylık prime esas kazanç tutarı, 
82. maddeye göre belirlenen 
günlük prime esas kazanç alt 
sınırının otuz katından fazla 
olmayanlar (5/1/b); Türkiye İş 
Kurumu tarafından düzenlenen 
meslek edindirme, geliştirme 
ve değiştirme eğitimine katılan 
kursiyerler (5/1/e).
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5510 sayılı Kanun’un 34. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen, bu Kanun’un 
5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya ya-
bancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 
veya aylık bağlanmayan çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya 
sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya 
sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan 
evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50’si 
oranında aylık bağlanır (m.34/1/c).

•	 Ana	ve	Babanın	Hissesi:	Hak	sahibi	eş	ve	çocuklardan	artan	hisse	bulunması	hâlinde	
her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından 
daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak 
üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25’i ora-
nında, ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması hâlinde ise artan hisseye bakılmak-
sızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25’i (m.34/1/d) oranında aylık bağlanır.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı 
hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları; bağlana-
cak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır (m.34/2).

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indi-
rimler yapılır (m.34/3).

Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden
Bağlanması
Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; sigortalının ölüm ta-
rihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması hâlinde, bu niteliğin 
kazanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılır (m.35/1). 

Ölüm aylığı her ay peşin olarak ödenir (m.55/6). Hak sahiplerine bağlanan aylıklar, 
hak sahibi olma şartlarında değişiklik olursa değişiklik tarihini izleyen ödeme dönemi 
başından itibaren kesilir (m.35/1).

Dul eşin aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması: Sigortalının dul eşi evlenirse ay-
lığı, evlendiği tarihi izleyen dönem başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine neden 
olan evlilik, boşanma veya ölüm nedeniyle sona ererse kesilen aylık, eşin talebi üzerine 
yeniden bağlanır. Dul eş, ikinci eşinden de ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanırsa bu 
aylıklardan hangisini tercih ederse o aylık bağlanır. Ancak eşinden boşandığı hâlde bo-
şandığı eşle fiilen birlikte yaşayan eşin bu durumu tespit edilirse aylığı kesilir ve ödenen 
tutarlar 96. maddeye göre geri alınır.

Erkek çocukların aylıklarının kesilmesi ve yeniden bağlanması: Sigortalının erkek 
çocuklarının

•	 5510	sayılı	Kanunun	5.	maddesinin	1.	fıkrasının	(a),	(b),	(e)	bentleri	hariç	olmak	
üzere 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmaya başladıkları,

•	 Kendi	sigortalılıkları	nedeniyle	gelir	veya	aylık	bağlandığı,
•	 18	yaşını,	orta	öğrenim	yapması	hâlinde	20	yaşını,	yükseköğrenim	yapması	hâlinde	

25 yaşını doldurdukları,
tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren aylığı kesilir. Orta öğrenimde 20 yaşına 
gelmeden, yükseköğrenimde 25 yaşına gelmeden önce mezun olma durumunda, kendi 
isteğiyle okuldan ayrılma veya atılma durumlarında bu durumları izleyen ödeme döne-
mi başından itibaren aylıklar kesilir. Aylıkları kesilen erkek çocuklar, yeniden öğrenime 
başlarlarsa değinilen yaş sınırları içinde kalmak ve talepte bulunmak şartıyla kendilerine 
yeniden aylıkları bağlanır.
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Kız çocuklarının aylıklarının kesilmesi ve yeniden bağlanması: Sigortalının kız ço-
cuklarının

•	 5510	sayılı	Kanun’un	5.	maddesinin	1.	fıkrasının	(a),	(b),	(e)	bentleri	hariç	olmak	
üzere 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmaya başladıkları,

•	 Kendi	sigortalılıkları	nedeniyle	gelir	veya	aylık	bağlandığı,
•	 Evlendikleri

tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren aylığı kesilir.
Ölüm aylığının kesilmesine yol açan neden ortadan kalkarsa, işten ayrılma, boşanma, 

dul kalma gibi hâllerde bu durumu izleyen ay başından itibaren yeniden kesilmiş olan 
aylık bağlanır. Kız çocuk evlendiği için aylığı kesilmiş, evlenme ödeneği almış ve iki yıl 
içinde dul kalma veya boşanma nedeniyle evliliği sona ermişse evlenme ödeneği aldığı 
tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra kesilmiş olan ölüm aylığı yeniden bağlanır.

Kız çocuk, eşinin ölümü nedeniyle kocasından da aylık bağlanmasına hak kazanabili-
yorsa kendisine tercih ettiği aylık bağlanır.

Malul Çocukların Aylıklarının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması: Sigortalının malul 
çocuklarının

•	 5510	sayılı	Kanun’un	5.	maddesinin	1.	fıkrasının	(a),	(b),	(e)	bentleri	hariç	olmak	
üzere 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmaya başladıkları, 

•	 Kendi	sigortalılıkları	nedeniyle	gelir	veya	aylık	bağlandığı	tarihi,
•	 5510	sayılı	Kanun’un	94.	maddesi	uyarınca	yapılan	kontrol	muayenesi	sonucunda	

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmediği 
tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini izle-
yen ödeme dönemi başından itibaren aylığı kesilir.

Sigortalının ölüm tarihinde aylık bağlanmamış veya bağlandıktan sonra aylığı kesil-
miş çocuklarından sonradan çalışamayacak duruma malul olanlara, 5510 sayılı Kanun 
kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaları ve buralardan kendi 
sigortalılıkları nedeniyle gelir ve aylık bağlanmaması şartıyla, malullüklerini tespit eden 
sağlık kurulu rapor tarihini izleyen ay başından itibaren aylık bağlanır. Malul çocukların 
evlenmeleri hâlinde aylıkları kesilmez.

Ana ve Babanın Aylıklarının Kesilmesi: Sigortalının ana ve babasının
•	 Eş	ve	çocuklardan	artan	hissenin	bulunmadığı	(65	yaşın	üstündeki	ana	ve	babalar	

hariç),
•	 Her	türlü	kazanç	ve	irattan	elde	edilen	gelirlerin	asgari	ücretin	net	tutarından	daha	

fazla olduğunun tespit edildiği,
•	 Diğer	çocuklarından	hak	kazanılan	gelir	ve	aylıklar	hariç	olmak	üzere	gelir	ve	aylık	

bağlandığı
tarihi izleyen ödeme döneminden itibaren aylığı kesilir.

Ölüm aylık ve gelirinin bağlanması için nereye ve hangi belgeler ile başvurulacaktır?

Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya
4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanun’a 
göre ilk defa aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan ölen 
sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas 
alınmak kaydıyla, 31. maddenin 1. fıkrasına göre yaşlılık toptan ödemesinde olduğu gibi 
hesaplanan tutar, 34. madde hükümleri dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme 
şeklinde verilir.
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Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan öde-
me tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden 
orantılı olarak indirim yapılır.

Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra do-
ğan veya soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hü-
kümlerine göre toptan ödeme yapılır.

Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya 
yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan 
sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme 
gün sayısının tamamlanması hâlinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine 31. maddenin 
2. fıkrasına göre ihya edilir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dâhil her 
türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu Kanun’a göre aylık bağlan-
masında dikkate alınır (m.36).

Evlenme ve Cenaze Ödeneği Verilmesi 
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına, evlenme-
leri ve talepte bulunmaları hâlinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı 
bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği 
alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi 
olması hâlinde iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz; bu durumda 
olanlar 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi kapsamında genel 
sağlık sigortalısı sayılır (m.37/1).

Evlenme ödeneği verilmesi hâlinde diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme 
ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34. maddeye 
göre yeniden belirlenir (m.37/2).

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, va-
zife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Ku-
rum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze 
ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği; sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa 
ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir (m.37/3).

Cenaze ödeneğinin sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana ba-
basına, o da yoksa kardeşlerine ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel 
kişiler tarafından kaldırılması durumunda yukarıda belirtilen tutarı geçmemek üzere bel-
gelere dayanan masraflar; masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir (m.37/4).

4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak 
sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze 
gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması hâlinde 
Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez (m.37/5).

Sağlık Yardımı Yapılması
Kurumdan ölüm aylığı almakta olanlar, herhangi bir prim ödeme yükümlülüğü olmaksı-
zın ve ayrıca genel sağlık sigortalısı olarak tescile gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı 
sayılırlar ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler (m. 60/1/f).

Ölüm sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI BAKIMINDAN SİGORTALILIK 
SÜRESİ, SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER,
BİLDİRİM, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi 
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı son de-
rece önemli parametrelerdir. Ancak önemle belirtilmelidir ki sigortalılık süresi ile prim öde-
me gün sayısı aynı şey değildir. Sigortalılık süresi, kısaca sigortalılığın başlangıcından aylık 
bağlama talebinde bulunulan zamana kadar geçen süredir. Bu süre içinde sigortalı aralıksız 
çalışırsa sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı aynı olabilir. Ancak özellikle iş sözleş-
mesiyle çalışanların zaman zaman kısa veya uzun aralıklarla işsiz kalmaları mümkündür. 
İşte, işsiz kalınan bu süreler zarfında sigortalılık süreci kesintiye uğramaz ve devam eder. 
Prim ödeme gün sayısı ise işsiz kalınan dönemlerde kesintiye uğrar. Çünkü fiilen çalışılan 
ve kazanç elde edilen günler, prim ödeme gün sayısına dâhil edilir. Konuyu kısa bir örnekle 
açıklayabiliriz. Aynı gün işe başlayan iki işçiyi düşünelim. Birinci işçi bir sanayi kuruluşunda 
on yıl aralıksız çalışmıştır. 10 yılın sonunda sigortalılık süresi 10 yıl, prim ödeme gün sayısı 
ise 3600 gün olmuştur. İkinci işçi, bir tarım işletmesinde çalıştığı için yılın sadece altı ayında 
çalışabilmekte, altı ay ise işsiz kalmaktadır. 10 yılın sonunda ikinci işçinin de sigortalılık 
süresi 10 yıl olmuştur. Ancak prim ödeme gün sayısı sadece 1800 gündür. İşte; malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylıkları bağlanması konusunda bazen sigortalılık süresi ve prim ödeme 
gün sayısı şartlarının birlikte aranması, bazen sadece prim ödeme gün sayısı ile yetinilmesi; 
oldukça esnek alternatifler sunarak sigortalıları ve hak sahiplerini korumak amacıyladır.

Sigortalılık süresi nedir?

Aşağıda 5510 sayılı Kanun’un 38. maddesinde düzenlenen, uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından sigortalılık süresinden saydırılabilecek hususlara (hizmet borçlanması) de-
ğinilecektir. Farazi hizmet sürelerine yaşlılık sigortası ile ilgili açıklamalarda yer verildiği 
için burada sadece hatırlatma yapmakla yetinilecektir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık 
süresinin başlangıcı; sigortalının, mülga 2.6.1949 tarihli ve 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu’na, mülga 4.2.1957 tarihli ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları 
Hakkında Kanun’a, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na, 2.9.1971 
tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta-
lar Kurumu Kanunu’na, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 
Kanunu’na, bu Kanun’la mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na ve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 
20. maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu Kanun’a tabi olarak malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilir. Uluslara-
rası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.

Bu Kanun’un uygulanmasında 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortala-
rına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edi-
lir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri; 
prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil edilir.

Aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri; sigortalılığın başlangıç 
tarihi ile sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu, aylık bağlanması için 
istekte bulunmayan sigortalılar için ise ölüm tarihi arasında geçen süredir. 4. maddenin 1. 
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar bakımından sigortalılık süresi, sigortalılığın 
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başlangıç tarihi ile 48. maddeye göre yetkili makamdan emekliye sevk onayının alınarak 
görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günü arasında geçen süredir.

Vazife malullüğü aylığı almakta iken çalışmaya başlamaları nedeniyle haklarında uzun 
vadeli sigorta hükümleri uygulananlar için malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanma-
sında veya toptan ödeme yapılmasında esas alınacak sigortalılık süresi; prim ödeme gün 
sayısı ve prime esas kazancın hesaplanmasında, vazife malullüğü aylığı bağlandığı tarihten 
önceki süreler dikkate alınmaz (m.38).

Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler
Kural olarak sigortalılık süresinden sayılmayan, ancak Kanun’da belirtilen bazı sürelerin 
primlerinin sonradan ödenmesi suretiyle sigortalılık süresinden saydırılmasına hizmet 
borçlanması denir.

5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılanların
•	 Kanunları	 gereği	 verilen	 ücretsiz	 doğum	 ya	 da	 analık	 izni	 süreleri	 ile	 4	 üncü	

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya 
mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla 
hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla ta-
lepte bulunulan süreleri (m.41/1/a), 

•	 Er	 veya	 erbaş	 olarak	 silahaltında	 veya	 yedek	 subay	 okulunda	 geçen	 süreleri	
(m.41/1/b),

•	 4.	maddenin	 1.	 fıkrasının	 (c)	 bendi	 kapsamında	 olanların	 personel	mevzuatına	
göre aylıksız izin süreleri (m.41/1/c),

•	 Sigortalı	olmaksızın	doktora	öğrenimi	veya	tıpta	uzmanlık	için	yurt	içinde	veya	yurt	
dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri (m.41/1/d),

•	 Sigortalı	olmaksızın	avukatlık	stajını	yapanların	normal	staj	süreleri	(m.41/1/e),
•	 Sigortalı	iken	herhangi	bir	suçtan	tutuklanan	veya	gözaltına	alınanlardan	bu	suç-

tan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (m.41/1/f),
•	 Grev	ve	lokavtta	geçen	süreleri	(m.41/1/g)
•	 Hekimlerin	fahri	asistanlıkta	geçen	süreleri	(m.41/1/h),
•	 Seçim	kanunları	 gereğince	 görevlerinden	 istifa	 edenlerin	 istifa	 ettikleri	 tarih	 ile	

seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri 
(m.41/1/ı),

•	 Bu	bendin	yürürlüğe	girdiği	tarihten	sonraki	sürelere	ilişkin	olmak	üzere	4857	sa-
yılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli 
çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (m.41/1/i),

•	 Sigortalı	olmaksızın,	8/4/1929	tarihli	ve	1416	sayılı	Ecnebi	Memleketlere	Gönderi-
lecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla 
tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini 
tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğ-
renim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı 
(m.41/1/j),

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. mad-
deye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere 
kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini 
borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak borç-
landırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. 5510 sayılı Kanu’nun 41. maddesinin 1. fıkra-
sının (i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin 
ödenmiş olması hâlinde genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlan-
ma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.
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Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi öden-
meyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgele-
neceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Bu Kanun’a göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için 
borçlandırılma hâlinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar ge-
riye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumun-
da, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından
•	 41.	maddenin	1.	fıkrasının	(a),	(b),	(d),	(e),	(f),	(g),	(h)	ve	(j)	bentleri	gereği	borçla-

nanlar, borçlandığı tarihteki 4. maddenin 1. fıkrasının ilgili bendine göre,
•	 41.	maddesinin	1.	fıkrasının	(c)	ve	(ı)	bentleri	gereği	borçlananlar,	4.	maddenin	1.	

fıkrasının (c) bendine, (i) bendine göre borçlananlar ise 4. maddenin 1. fıkrasının 
(a) bendine göre

sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 
Bu Kanun’un yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda borçlanılan pri-

me esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun 
ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak söz konusu oran ilgili ayın pri-
me esas asgari kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. 
Ancak hesaplanan prime esas kazanç, hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını 
geçemez.

Bildirim 
Kurum; sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan ödemeleri, ge-
rekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde hesap 
ve tespit ederek sonuçlarını yazı ile bildirir (m.42).

Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin
Sorumluluğu 
Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü 
hâlinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk pe-
şin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.

Malullük, vazife malullüğü veya ölüm hâli, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar 
ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak 
yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş 
mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere sigortalı veya hak sahiplerine yapılan 
ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca kurumuna veya ilgililere rücû edilmez.

5510 sayılı Kanun’un 39. maddesinde düzenlenen husus, Kurumun zarara uğratılma-
sını önlemeyi amaçlamaktadır. Kastı nedeniyle bir sigortalının maluliyetine veya ölümüne 
neden olan kişiye Kurum, uğradığı zararın peşin sermaye değerinin yarısını ödetebilecek-
tir; yani rücu edecektir.
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Özet
5510 sayılı Kanun’un kapsamındaki malullük sigortasından 
yararlanma koşullarını ve sağlanan hakları açıklamak
Malullük aylığına hak kazanabilmek için üç koşulu birlikte 
sağlamak gerekmektedir. Bunlar; malul sayılmak, belirli bir 
süre prim ödemiş olmak ve işten ayrılarak Kuruma yazılı 
başvuruda bulunmaktır. 
Malullük sigortasından sigortalılara sağlanan hak ise mal-
ullük aylığı bağlanmasıdır.
5510 sayılı Kanun’un kapsamındaki yaşlılık sigortasından 
yararlanma koşullarını ve sağlanan hakları özetlemek.
Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için çeşitli alternatifler 
bulunmaktadır. Ancak 5510 sayılı Kanun’a tabi olduktan 
sonra yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için genel olarak kadın 
sigortalının 58, erkek sigortalının ise 60 yaşını doldurması; 
9000 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödemesi 
(4/1/a’lılar için 7200 gün) ve işten ayrılarak kurumdan yazılı 
talepte bulunması gerekmektedir.
Yaşlılık sigortasından yapılan temel yardım, yaşlılık aylığı 
bağlanmasıdır. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli ko-
şullar gerçekleştiremeyen sigortalılara ise bazı hâllerde top-
tan ödeme de yapılır. 
5510 sayılı Kanu’nun kapsamındaki ölüm sigortasından ya-
rarlanma koşullarını ve sağlanan hakları sıralamak
Ölüm aylığı, ölen sigortalının hak sahiplerine, 
•	 En	az	1800	gün	malullük,	 yaşlılık,	 ölüm	sigortası	primi	

bildirilmiş olması,
•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(a)	bendine	tabi	sigortalılar	için	

(iş sözleşmeleriyle çalışanlar) her türlü borçlanma sürele-
ri hariç olmak üzere en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup 
toplam 900 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası bildiril-
miş olması,

•	 47.	maddede	yazılı	sebeplerle	kazaya	uğramış,	malullük,	
vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya 
malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanma-
sına hak kazanmış olup henüz işlemler tamamlanmadan 
sigortalının ölümü, 

•	 Bağlanmış	bulunan	malullük,	vazife	malullüğü	veya	yaş-
lılık aylığı, sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlamaları 
sebebiyle kesilen sigortalıların ölümü ve 

•	 Kendilerine	ölüm	aylığı	bağlanabilecek	hak	sahiplerinin	
Kurumdan yazılı istekte bulunmaları koşuluyla bağlanır.

Ölüm sigortasından sağlanan temel yardım, geride kalan hak 
sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasıdır. Bunun dışında toptan 
ödeme yapılması, evlenen kız çocuklara evlenme ödeneği 
verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesi şeklinde yardımlar da 
yapılmaktadır.
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi, 
sigortalıların borçlanabileceği süreleri, bildirim ve üçüncü 
kişinin sorumluluğunu özetlemek
Sigortalılık süresi, kısaca, sigortalılığın başlangıcından aylık 
bağlama talebinde bulunulan zamana kadar geçen süredir.
Borçlanma kural olarak sigortalılık süresinden sayılmayan, 
ancak Kanun’da belirtilen bazı sürelerin primlerinin sonradan 
ödenmesi suretiyle sigortalılık süresinden saydırılmasıdır.
Üçüncü kişinin sorumluluğu, kastı nedeniyle bir sigortalının 
maluliyetine veya ölümüne neden olan kişiye Kurumun uğ-
radığı zararın rücu edilmesidir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Türkiye’de malullük sigortasına ilişkin ilk Kanun hangi 
yılda kabul edilmiştir?

a. 1926
b. 1936
c. 1946
d. 1950
e. 1961

2. Malullük aylığından yararlanmak için başka birinin sü-
rekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalının si-
gortalılık süresi aranmaksızın en az kaç gün malullük, yaşlı-
lık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir?

a. 600
b. 900
c. 1200
d. 1800
e. 3600

3. 5510 sayılı Kanun’a göre ilk defa sigortalı olan kadın si-
gortalılar için yaşlılık aylığından yararlanma bakımından ge-
çerli yaş sınırı kaçtır?

a. 62
b. 58
c. 55
d. 50
e. 47

4. Yaşlılık aylığından yararlanmada, maden işyerlerinin yer 
altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan 
beri çalışan sigortalılar için yaş haddi kaç olarak uygulanır?

a. 50
b. 55
c. 58
d. 60
e. 65

5. 5510 sayılı Kanun’a göre 2036-2037 yıllarında erkek si-
gortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için yaş haddi 
kaç olacaktır?

a. 61
b. 63
c. 65
d. 67
e. 72

6. Fiilî hizmet süresi zammı Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT 
mensupları ve Emniyet çalışanları hariç diğer çalışanlar için 
kaç yılı geçmeyecek şekilde, uzun vadeli sigorta kolları uygu-
lamasında, prim ödeme gün sayısına eklenir?

a. 1
b. 3
c. 5
d. 8
e. 10

7. Döküm fabrikalarında çalışanların prim gün sayılarına her 
360 güne karşılık kaç gün fiilî hizmet süresi zammı eklenir?

a. 60
b. 90
c. 120
d. 150
e. 180

8. Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan 
yardımlardan biri değildir?

a. Evlenme ödeneği verilmesi 
b. Cenaze ödeneği verilmesi
c. Toptan ödeme verilmesi
d. Ölüm aylığı verilmesi
e. Sürekli iş göremezlik geliri verilmesi

9. Ölüm sigortasından ölüm aylığı bağlanabilmesi için si-
gortalının en az kaç gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
primi bildirilmiş olması gerekmektedir?

a. 360
b. 600
c. 1080
d. 1800
e. 3600

10. Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı Kanun’a göre sigor-
talı sayılanların borçlanabileceği sürelerden biri değildir?

a. 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olan-
ların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri 

b. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uz-
manlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri 
normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri

c. İsteğe bağlı sigortalılık süreleri 
d.	 Sigortalı	olmaksızın	avukatlık	stajını	yapanların	nor-

mal	staj	süreleri	
e. Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya 

gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat eden-
lerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri
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Yaşamın İçinden

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalı, erken emekli olur
ÇOCUĞU MALUL OLAN SİGORTALI ANNELERİN 
HAKLARI
Geçen hafta siz değerli Türkiye gazetesi okurlarına yedek 
subaylık sürelerinin emekliliğe etkisini anlatmış ve bazı 
hallerde askerliğini yedek subay olarak yapmış olanların 1 
sene daha erken emekli olabileceğini anlatmıştık. Bu hafta 
hepimizin varlık sebebi olan eli öpülesi annelerimizin hangi 
şartlarda Reform Yasasında belirtilen yaşlardan daha erken 
emekli olabileceği konusuna değineceğiz. 
5510 sayılı Reform Yasası hükümlerine göre, daha önceki 
kanunlarda olmayan yeni bir erken emeklilik düzenlemesine 
yer verilmiştir. Erken emekliliğe ilişkin yeni düzenlemeye 
göre, yaşlılık aylığı talebinde bulunan kadın sigortalılardan, 
başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu 
bulunanların, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 
Ekim 2008’den sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 
dörtte biri, prim ödeme gün sayısına eklenmekte ve eklenen 
bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. 
Reform Yasasının 28. maddesindeki bu yeni düzenlemeyle, 
başkasının bakımına muhtaç malul çocuğu bulunan kadın 
sigortalıların daha erken emekli olması söz konusudur. Bu 
hak Kanunun yürürlük tarihinden sonraki prim gün sayısıy-
la (sigortalılık süreleriyle değil) sınırlıdır. Önemli bir husu-
su da vurgulamamızda fayda var. Prim ödeme gün sayısına 
eklenen ve yaştan indirilen bu süre ayrıca ilk defa sigortalı 
olunan tarihi geriye götürmez. 

MALUL ÇOCUĞUNA BAKMAYAN KADINLAR BU 
HAKTAN YARARLANAMAZ
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocu-
ğu bulunan kadın sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 
dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi 
ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi;
•	 Kadın	sigortalının	sigortalılık	başlangıcının	hangi	tarihte	

olduğuna,
•	 Çocuğun	doğum	tarihine,	ölmesi	halinde	ölüm	tarihine,
•	 Başka	 birinin	 sürekli	 bakımına	muhtaç	 derecede	malul	

durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
•	 Çocuğun	evli	olup	olmadığına,	Kadın	sigortalı	boşanmış	

ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına bakılarak 
tespit edilir. 

Kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alına-
rak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması 
halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise ma-
luliyet tarihinden itibaren kanunun erken emekliliğe ilişkin 
hükümleri uygulanır. Şayet çocuğun başka birinin bakımına 
muhtaç derecede malullüğü 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde 

oluşmuşsa bu durumda kadın sigortalının 1 Ekim 2008 ta-
rihinden sonra primi ödenen sürelere ilave edilecek ve yaş-
tan indirilecek. Sürelerin hesabında başlangıç olarak 1 Ekim 
2008 tarihi dikkate alınır.

MALUL ÇOCUĞUNA BAKAN ANNENİN EMEKLİ 
OLMA YAŞI DÜŞER
Reform Yasasının bu konuda bir eksiği bulunduğunu siz-
lerle paylaşmak istiyorum Erkek sigortalının da başkasının 
bakımına muhtaç derecede malul çocuğu varsa ve çocuğa 
bakacak kimse olmadığı için (annenin ölmesi, boşanma vb.) 
çocuğun bakımını da erkek sigortalı üstleniyorsa, bu hak-
tan erkek sigortalıyı da yararlandırmak gerekir. Hatta malul 
çocuğa, büyükanne, teyze, hala vb. kimseler bakıyor ise bu 
hakkı onlara da vermek isabetli olur. Zira diğer sigortalılara 
göre	daha	erken	emekli	olmayı	meşrulaştıran	ve	objektif	açı-
dan haklı kılan sebep, çocuğun başkasının bakımına muhtaç 
derece engelli olması ve bakımının yerine getirilmesidir. Ba-
kımın anne ya da baba veyahut diğer yakınlar tarafından üst-
lenilmesinin önemi yoktur. Asıl olan bakıma muhtaç malul 
çocuğun bakımının üstlenilmesidir.
Konunun anlaşılması adına başkasının bakımına muhtaç 
malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların emeklilik yaş şar-
tı açısından daha erken emekli olmaları hakkında bir örnek 
vermemizde fayda var. Örneğin, ilk defa 1 Ocak 1990 tarihin-
de sigortalı olduğu için 20 yıl sigortalılık süresi 47 yaş ve 5450 
gün prim ödeme gün sayısı şartına tabi olan sigortalı kadının 
1 Ekim 2008 tarihinden sonra bu kapsamda geçen 1440 gün 
çalışması varsa, 47 yaşında değil 1440/4=360 gün daha önce 
yani 46 yaşında emekli olabilecektir.
Bu vesileyle tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutlu-
yorum...

Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.
aspx?ID=535015
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Okuma Parçası
5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin 
Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi
...
Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan si-
gortalılara Kanunda öngörülen farazi prim ödeme gün sayısı 
eklemek ve yaş hadlerinden indirim yapmak suretiyle erken 
emeklilik ve daha yüksek yaşlılık aylığı sağlayan farazi bir 
süredir. Bu uygulamalar sayesinde kapsamdaki sigortalılara 
avantaj	 sağlanarak	 ağır	 ve	 yıpratıcı	 işlerin	 olumsuz	 etkileri	
azaltılmaya çalışılmaktadır. 
Türkiye’de 5510 sayılı Kanundan önceki dönemde, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda işçilere itibari hizmet süresi ola-
rak; 5434 sayılı Kanunla da memurlara fiili hizmet müddeti 
zammı olarak farklı norm ve standartlarla fiili hizmet süresi 
zammı alma hakkı tanınmış, 1479 sayılı Kanunla kendi nam 
ve hesabına çalışanlar, 2925 sayılı Kanun tarımda hizmet ak-
diyle çalışanlar ve 2926 sayılı Kanunla tarımda kendi nam ve 
hesabına çalışanlar ise kapsam dışında tutulmuşlardır. 5510 
sayılı Kanunun 40. maddesiyle kendi nam ve hesabına ça-
lışan Bağ-Kur’lular da fiili hizmet süresi zammı kapsamına 
alınmış; 2925 sayılı ve 2926 sayılı Kanuna tabi olanlar ise yine 
kapsam dışında bırakılmışlardır. Ancak 5510 sayılı Kanunda 
17.4.2008 tarihinde 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
sonra ilk defa bu Kanunla fiili hizmet süresi zammı kapsa-
mına alınan Bağ-Kur’lular, uygulama imkanının dar olması 
ve uygulamada sıkıntı yaratabileceği gerekçesiyle yeniden 
kapsam dışına çıkarılmışlardır. Bugün itibariyle fiili hizmet 
süresi zammından sadece 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi-
nin 1. fıkrasının a ve c bentlerine tabi olarak çalışan işçiler 
ve memurlar yararlanabilmektedir. En azından bunlar için 
ortak bir norm ve standart sağlanması olumlu bir gelişme 
olarak dikkat çekmektedir. 
Yeni Kanunda dikkati çeken noktalardan bir diğeri ise, Ana-
yasa Mahkemesinin 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesinin 
IV. bendinde yer alan “azotlu gübre ve şeker sanayiinde” 
ibaresini iptal etmesi ve sonrasında kabul edilen 5510 sayılı 
Kanunun 40. maddesinin ilk şeklinde de uygulamanın Ana-
yasa Mahkemesinin bu kararı doğrultusunda düzenlenmiş 
olmasıdır. Bu durum, fiili hizmet süresi zammı konusunu 
daha da karmaşık hale getirmiştir. Zira Mahkemenin aldığı 
bu iptal kararı nedeniyle kapsam oldukça genişlemiş ve ge-
nişleyen kapsam içerisinde fiili hizmet süresi zammından 
yararlanması tartışmalı olan yeni gruplar ortaya çıkmıştır. 
Ancak 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde 5754 sayılı Ka-
nunla yapılan isabetli değişiklik fiili hizmet süresi zammının 
kapsamıyla ilgili sorunları azaltabilecek gibi görünmektedir. 
Zira 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin son şeklinde fiili 

hizmet süresi zammı kapsamdaki iş ve işyerleri belirlenirken; 
Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları esas alınarak iş 
sağlığı ve iş güvenliğindeki gelişmeler göz önünde bulundu-
rulmuş,	teknolojik	gelişmeler	incelenmiş	ve	işyerlerinde	her	
türlü tedbir alınmasına rağmen yaptıkları işler dolayısıyla 
çalışanlarının yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında 
kalan iş kolları için fiili hizmet süresi zammı uygulamasının 
yapılması görüşü benimsenmiştir. 
Yeni kanunda dikkati çeken konulardan bir diğeri de, fii-
li hizmet süresi zammının 506 sayılı Kanunda farklı olarak 
hem prim ödeme gün sayısına eklenmesi, hem de yaş had-
dinden indirilmesidir. Ancak yaş haddinden indirim yapıla-
bilmesi için 40. maddedeki tablonun 10. sırasında yer alan 
madencilerin 1800 gün, diğerlerinin ise 3600 gün Kanunda 
öngörülen iş ve işyerlerinde çalışma şartı aranmaktadır. Bu 
şartları yerine getiremeyen sigortalının yaş haddinden indi-
rim yapılamayacaktır. 
Yeni Kanunda dikkati çeken bir başka nokta ise, sigortalının 
fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yaptığı 
işin riskine fiilen çalışarak maruz kalmasının gerekmesidir. 
Eğer çalıştığı iş veya işyeri fiili hizmet süresi zammı kap-
samında olmasına rağmen sigortalı, iş sağlığı ve güvenliği 
önlemleri	 veya	 ileri	 teknoloji	 kullanımı	 gibi	 sebeplerle	 işin	
yıpratıcı ve tehlikeli etkilerine maruz kalmıyorsa fiili hizmet 
süresi zammından yararlanamayacaktır. 5510 sayılı Kanunun 
5754 sayılı Kanunla değişik 40. maddesinde fiili hizmet sü-
resi zammı ile iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri ve risklere fiilen 
maruz	kalma	gibi	objektif	 kriterler	 arasında	bağ	kurulması	
gerçekten isabetli olmuştur. Böylece fiili hizmet süresi zam-
mının kapsamı genişlese dahi, başta basın çalışanları olmak 
üzere fiili hizmet süresi zammından yararlanma haklarını 
kaybeden sigortalıların tepkileri azalacaktır. Yeni düzen-
lemeyle birçok çalışanın özellikle de basın çalışanlarının 
önemli hak kayıpları ortaya çıkmış ve hükümet çeşitli tepki-
lerle karşılaşmıştır. Bu nedenle fiili hizmet süresi zammının 
kapsamı belirlenirken yeni düzenlemeden olumsuz etkilenen 
sigortalıların gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiği unu-
tulmamalıdır. Dolayısıyla yeni düzenlemelerin herhangi bir 
itirazla karşılaşmaması ve çalışan kesimlerden ve işveren ke-
siminden	kabul	görmesi	için	teknolojik	gelişme	ve	yenilikler	
ile iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin ışığında öncelikle ma-
denciler kapsamda olacak şekilde ve olabildiğince de dar bir 
çerçevede kapsam belirlenmelidir. Aksi takdirde hem istisnai 
olarak kurulmuş bir uygulama genelleşip kural haline gelerek 
istisna olmaktan çıkacak, hem de yeni kanunla hak kaybına 
uğrayan sigortalıların aklındaki kuşkular giderilemeyecektir.
Fiili hizmet süresi zammının kapsamının genişlemesi hem 
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işverenleri, hem Sosyal Güvenlik Kurumunu, hem de mah-
kemeleri etkileyecektir. Fiili hizmet süresi zammının işveren-
leri etkileyen en önemli yönü primlerdir. İşverenlerin sigorta 
primlerinin yüksekliğinden şikâyet ettikleri bir dönemde 
Anayasa Mahkemesinin 506 sayılı Kanunun ek 5. madde-
sinde yaptığı iptal ve sonrasında 5510 sayılı Kanun ve bu 
Kanundaki değişikliklerin fiili hizmet süresi zammının kap-
samını genişletmesi işverenleri finansal olarak olumsuz et-
kileyecektir. Her ne kadar özel sektör işverenlerine istihdam 
paketi adıyla bilinen 5763 sayılı Kanunla %5 pirim indirimi 
sağlanmış olsa da, fiili hizmet süresi zammının kapsamının 
genişletilmesi işverenler açısından yeniden aynı sıkıntıların 
ortaya çıkmasına neden olacaktır. Örneğin, fiili hizmet süresi 
zammının uygulanmadığı bir iş veya işyerinde %5’lik prim 
indirimi ile biraz rahatlayan bir işveren, kapsamın genişle-
mesiyle beraber fiili hizmet süresi zammı kapsamına girdiği 
takdirde yeniden benzer bir prim yüküyle karşılaşacaktır. 
Bilindiği üzere fiili hizmet süresi zammımdan yararlanan si-
gortalıların için ödenmesi gereken yaşlılık malullük ve ölüm 
sigortası prim oranı normal sigortalıların ödemesi gereken 
primlere göre daha yüksektir. Diğer bir ifade ile bu uygula-
madan yararlananlar için ek prim ödenmesi gerekmektedir. 
İşte fiili hizmet süresi zammından yararlanan sigortalıların 
bu ek primleri işverenler tarafından karşılanmakta, sigortalı-
lar ek primlere katılmamaktadırlar. Bu durumda da fiili hiz-
met süresi zammının kapsamının genişlemesi işverenlerin 
prim yükünün artması anlamına gelecektir.
Fiili hizmet süresi zammının Sosyal Güvenlik Kurumu üze-
rindeki etkisi ise aktüeryel dengelerin bozulmasında ortaya 
çıkmaktadır. Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet sü-
releri sigortalıların prim ödeme gün sayılarını yükseltmekte, 
emeklilik yaş hadlerini düşürmekte ve aylıkları yükseltmek-
tedir. Her ne kadar elde edilen bu hakların karşılığında iş-
verenlerce yukarıda belirttiğimiz ek prim ödenmekteyse de 
Kurum bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Zira erken 
emeklilik ve yüksek aylıklar Kurumun finansman dengesini 
olumsuz etkilemektedir. Bu uygulama nedeniyle kişiler sos-
yal güvenlik sisteminde aktif sigortalı olarak daha kısa süre 
kalmakta, buna karşın pasif sigortalılık süreleri uzamaktadır. 
Aktif/pasif oranının düştüğü ölçüde de aktüeryal denge bo-
zulacak ve finansman güçleşecektir.
Fiili hizmet süresi zammının kapsamının genişlemesinin 
bir diğer olumsuz etkisi de mahkemelere intikal eden dava 
sayısının artması şeklinde karşımıza çıkacaktır. Genişleyen 
kapsam içerisinde bazı sigortalıların kendilerinin de fiili hiz-
met süresi zammından yararlanması gerektiği konusundaki 
itirazları ve fiili hizmet süresi zammının geriye yürütülüp 
yürütülmeyeceği konusundaki itirazlar iş mahkemelerini ol-
dukça meşgul edecek gibi görünmektedir. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda teknolojik ge-
lişmeler, iş güvenliği ve sağlığındaki ilerlemeler, bazı sektör-
lerin çalışma koşullarının hafiflemesi gibi etkenler ile ciddi 
araştırma ve incelemelerden elde edilen demografik ve ak-
tüeryal veriler göz önünde bulundurularak fiili hizmet süresi 
zammının kapsam belirlenmeli ve bu uygulamanın istisnai 
olduğu, genel bir kural haline gelmemesi gerektiği unutulma-
malıdır.

Kaynak: Oral, A. İ. Çimento İşveren, “5510 sayılı Kanunun 
Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin De-
ğerlendirilmesi”, C.23, S.2, Mart 2009

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Malullük Sigortası” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Ol-

mak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise “Yaşlılık Sigortasından Sağlanan 

Haklar ve Yararlanma Şartları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Maden İşyerlerinin Yer altı İşle-
rinde Çalışanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Yaşlılık Sigortasından Sağlanan 
Haklar ve Yararlanma Şartları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Fiilî Hizmet Süresi Zammı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Fiilî Hizmet Süresi Zammı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Ölüm Sigortası” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Ölüm Aylığı Bağlanması” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Sigortalıların Borçlanabileceği 
Süreler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Geçirdiği kaza veya hastalığı sonucu çalışma gücünün 
%60’ını kaybettiğini düşünen sigortalı, maluliyetinin tespiti 
için ikametgâhının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal 
Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yazılı olarak başvurup ye-
tkili sağlık kurumuna sevkini yaptıracaktır. 
Sigortalının maluliyetinin tespitini isteyebilmesi için 1800 
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş ol-
ması gerekmektedir. Ancak prim gün sayısı eksik olanlar, 
hizmet borçlanması yaparak prim gün sayısını tamamlay-
abilirler. Hizmet borçlanma bedellerini ödemeden sevk 
edilen sigortalılar, maluliyetlerinin tespitine ilişkin masra-
flarını kendileri öder.

Sıra Sizde 2 
30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan İşçil-
er Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre (geçici md. 
81), tarım işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanlar 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun’una göre (geçici md. 
2), kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar ile 
tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar 
Bağ-Kur Kanununa göre (35, geçici md. 10) emekli aylıklarını 
hak edeceklerdir. 
Gerek işçi statüsünde çalışması gerekse kendi adına ve hes-
abına bağımsız olarak çalışması nedeniyle 08.09.1999 tar-
ihinden önce sigortalı olanlar, yukarıda parantez içinde 
belirtilen geçici maddelerle düzenlenen kademeli emeklilik 
şartlarını yerine getirdiklerinde aylığa hak kazanacaklardır.

Sıra Sizde 3 
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği 
Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile bulundukları 
yerdeki Kurumun İl Sosyal Güvenlik veya Merkez 
Müdürlüklerine başvurması şarttır. 
Örneği kurumca hazırlan tahsis talep dilekçesi ve ekleri, 
kurumun yukarıda belirtilen ünitelerine verilebileceği 
gibi posta yolu ile de gönderilebilir. Ancak dilekçenin 
kurum kayıtlarına girip girmediğini kontrol edebilmek için 
taahhütlü olarak gönderilmesi uygun olacaktır. 
Tahsis talep dilekçesine
•	 18	 yaşını	 doldurmayanlar	 hariç,	 lise	 ve	 dengi	 öğrenim	

görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi 
hâlinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğ-
retim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 

•	 15	yaşından	küçük	çocuklar	hariç	olmak	üzere	bir	 adet	
belgelik fotoğraf, 

•	 Malul	çocuklar	için	sağlık	kurulu	raporu,	

•	 Ana	ve	babaların	hak	sahipliği	konusunda	Kurumca	çıka-
rılan tebliğde belirtilen belgeler

eklenecektir.

Sıra Sizde 4 
Sigortalı olarak ilk defa çalışılmaya başlanan tarihten sigor-
talının aylık talebinde bulunduğu ya da öldüğü tarihe kadar 
geçen süredir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Memur ve diğer kamu görevlilerini: m.4/c’li sigortalıları tanımlayabilecek, 
5510 sayılı Kanun’dan önce 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan kamu 
görevlilerine uygulanacak hükümleri sıralayabilecek, 
Memur ve diğer kamu görevlilerine malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması-
na ilişkin özel hükümleri açıklayabilecek,
Emekli ikramiyesini açıklayabilecek,
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 m.4/c
•	 İtibari	Hizmet	Süresi
•	 Malullük	Aylığı
•	 Vazife	Malullüğü

•	 Harp	Malullüğü
•	 Yaşlılık	Aylığı
•	 Dul	ve	Yetim	Aylığı
•	 Emekli	İkramiyesi
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GİRİŞ
Sosyal güvenlik reformu ile Türk sosyal güvenlik sisteminin norm ve standart birliği için-
de tek bir çatıya kavuşturulması hedeflenmiştir. Daha önce Emekli Sandığı kapsamındaki 
sigortalılar, diğer sigortalılara göre avantajlı bir sigortalı gurubu olarak kabul edilirdi. Bu 
norm ve standart bakımdan Emekli Sandığı sigortalıları ile diğer sigortalılar arasındaki 
farklılıklar ise birtakım rahatsızlıklar yaratmaktaydı. Sosyal güvenlik reformu ile önemli 
bir mesafe alınmış olmasına rağmen norm ve standart birliğinin sağlanması mümkün ola-
mamıştır. Sigortalı kavramı teke indirilememiş ve sigortalılar (a), (b) ve (c) olarak grup-
landırılarak sınıflandırılmıştır.

Öte yandan 5510 sayılı Kanun’un bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gereğini yerine getirme maksadı ile 
5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 5754 sayılı bir kanuni düzenleme yapılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için Kadir Arıcı’nın “SSGSSK’nin Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Yö-
nünden Anayasaya Aykırılığı Sorunu, TİSK Akademi, S. 2007/ 2” adlı eserine bakabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için http://www.sgk.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Bu düzenleme sonrasında daha önce 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden 
önce ve sonra sigortalı olanlar ayrımı yapılmış iken 5754 sayılı Kanun geçici m. 4 ile kamu 
idarelerinde çalışan kimseler arasındaki farklılık daha da anlamlı hâle gelmiştir. Şöyle ki 
5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlardan bir kısmı, hem 5434 sayılı Kanun hem 
de 5510 sayılı Kanun m.4/c hükmüne göre sigortalı olacaklardır.

Memur ve diğer kamu görevlileri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu 
(SSGSSK) m.4’te ayrı bir sigortalı grubu olarak sınıflandırılmıştır (m.4/c). Bununla da ye-
tinilmemiş Kanun’da memur ve diğer kamu görevlilerine özgü bazı hususlarda özel bir dü-
zenleme yapılmıştır. Memur ve diğer kamu görevlileri bakımından eski dönemde mevcut 
birtakım farklılıklar bir şekilde korunmuş ve 5510 sayılı Kanun’da “Beşinci Bölüm-Kamu 
Görevlilerine İlişkin Hükümler” üst başlığı altında bu farklılıklar özel bir bölümde ayrıca 
düzenmiştir.

Memur ve Kamu Görevlilerinin 
Sosyal Güvenliğine İlişkin

Özel Hükümler

Kamu görevlileri, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
4. maddesinin 1. fıkrasının 
c bendinde (m.4/1/c) 
düzenlenmiştir. Bu nedenle 
uygulamada bu gruba 4/1/c’liler 
ya da kısaca 4/c’liler denmektedir.
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MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ: m.4/c’Lİ SİGORTALILAR 

Genel Olarak 
Memurlar ve diğer kamu görevlileri, 5510 sayılı Kanun’da m.4/c kapsamında sigortalılar 
olarak sigortalı sayılanlar arasında yer alırlar. Buna göre “ Kamu idarelerinde 

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyon-
larda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi si-
gortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli 
olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması 
öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86’ncı maddesi 
uyarınca açıktan vekil atananlar

sigortalı sayılırlar.” (m.4/c).
Özetle kamu idarelerinde işçi niteliğinde sigortalı olarak m.4/a kapsamında çalışma-

yanlardan, kamuda bir kadro ve pozisyonda sürekli olarak çalışanlardan işçi gibi sigortalı 
sayılmayanlar ile m.4/a ve b bendine göre işçi ya da bağımsız çalışan sıfatı ile sigortalı 
sayılmayanlar ile 657 sayılı Kanun kapsamında açıktan vekil olarak atananlar; m.4/c kap-
samında sigortalı sayılırlar.

Kanun m.4/c’li sigortalılar, 5510 sayılı Kanun’da sigorta hak ve yükümlülükler bakı-
mından bu kapsamda özel bir biçimde düzenlenmişlerdir.

5510 sayılı Kanun ile 30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar bütün hü-
kümleri ile 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar. 5510 sayılı Kanun’dan yüzde 
yüz kapsamı içinde sigortalı sayılanlar, Kanun’un yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigor-
talı olan kamu görevlileri ve memurlardır.

En genel ifade ile m.4/c sigortalılar kimlerdir?

Kamu idareleri kavramı; 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu’nun (RG. S. 25326, T. 24.12.2003). m.3/ı A bendinde belirtilen kamu idareleri 
ve kamu iktisadi işletmeleri ile bunların bağlı idare, ortaklık müessese ve işletmeleri ve 
yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayelerinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları or-
taklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre 
personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını ifade eder (m.3/21).

Ayrıca m.4/c kapsamında sigortalılar kapsamına
(i) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama 

yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden bu görevleri sebebiyle kendileri-
ne ilgili kanunlarında Devlet memuru gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan 
hizmet akdi ile çalışmayanlar,

(ii) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Belediye başkanları, İl 
Encümeninin seçimle gelen üyeleri,

(iii) 5510 sayılı Kanun m.4/c kapsamında iken Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 
kapsamında kurulan sendikalar, sendika şubeleri ve konfederasyonların başkan-
ları ve yönetim kuruluna seçilenler den aylıksız izne ayrılanlar,

(iv) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına 
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay 
meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine 
tâbi tutulan adaylar,

(v) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü he-
sabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü 

1
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hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Mes-
lek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar, 

(vi) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay nas-
pedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

(vii) Sözleşmeli er ve erbaşlar,
(viii) Geçici m.4’e göre 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanacaklar da girerler.
5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya 

sözleşmeli olarak çalışanlardan ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilen-
ler de aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece m.4/c kapsamında sigortalı sayılırlar.

5434 sayılı Kanun kapsamında iken özelleştirme programına alınan kuruluşların bu 
Kanun ile emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlar, bu kuruluşların 
özelleştirilmesi sonucunda sermayelerindeki kamu payları kamu payının % 50’nin altına 
düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın 
satılan veya devredilenlerden T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden iste-
yenlerin Sandıkla ilgilleri devam eder; yani m.4/1/c bendine göre sigortalı sayılırlar (Gü-
zel/Okur/Caniklioğlu, 117).

Kamu Görevlisi Sigortalılara İlişkin Özel Hükümler
Kamu görevlileri, 5510 sayılı Kanun’da m.4/c kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Kanun’da 
m.4/c ile ilgili düzenlemeler bir bütün hâlinde düzenlenmiş; bununla yetinilmemiş, ayrıca 
kamu görevlilerine ilişkin özel hükümlere de yer verilmiştir. Bunlardan bir kısmı emek-
lilik, malullük ve ölüm sigortasına ilişkin düzenlemelerdir. Kamu görevlileri ile ilgili özel 
düzenlemeler arasında ayrıca yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası ile ilgili olmayan ve özel-
likle personel kanunlarından doğan bazı durumlar yer alır ki bu durumlara ilişkin özel 
düzenlemelere yer verme ihtiyacı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Aşağıda bu özel 
durumlara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.

Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar veya 
Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri
5510 sayılı Kanun m.4/c kapsamında sigortalı olan kamu görevlilerinden “görevden uzak-
laştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına 
alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazanç-
larının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam 
aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. Prime 
esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı, bu sürelerin 
yarısı olarak hesap edilir.” (m.45/1).

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, gö-
reve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali 
kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigor-
talı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu 
süreler, sigortalılık süresinden sayılır (m.45/2).

Aylıksız İzinli Olanlar 
5510 sayılı Kanunun m.4/c kapsamında olan sigortalılardan aylıksız izin alanlara ilişkin 
bir hükme de Kanunda yer verilmiştir. Buna göre, 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin 
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sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için tanınan süreler 
ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin sürelerinde bu Kanunun 
67. maddesinde aranan 30 günlük prim ödeme şartı aranmaz. Bu durumdaki sigortalıla-
rın aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak 
kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında 
genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenir. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle ay-
lıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde, bir yıllık süre sınırı 
uygulanmaz (m.45/4).

Bu düzenleme ile aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası prim yükümlülüğü, 
işvereni olan kamu idarelerine yüklenmiş olmaktadır. Askerlik nedeniyle aylıksız izne ay-
rılanlar bakımından bu yükümlülük bir yıl ile sınırlandırılmıştır.

Prime Esas Kazanç ve Kazanç Üst Sınırı Bakımından Bazı Kamu
Görevlilerine Özgü Düzenlemeler
Kanun’da özelliği olan bazı sigortalılar bakımından prim, prime esas kazanç, hizmet borç-
lanması hususlarında aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, bazı kesimle-
re özgü düzenleme niteliğindeki istisnai düzenlemelerdendir. Buna göre

Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Milli Savunma Bakanlığı hesabına oku-
yanların ve astsubay meslek yüksekokulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel 
askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakül-
te ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam 
ve hesabına okuyanlar ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine 
tabi tutulan adayların öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan teğmen veya ast-
subay çavuşun prime esas kazançları arasındaki farkın primi; polis akademisi ile fakülte ve 
yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin öğrenci harç-
lıkları ile komiser yardımcısı veya polis memuru prime esas kazançları arasındaki farkın 
primi, öğrenciler adına kurumlarınca ödenir (m.46/1).

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay-
lığa naspedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve 
yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra komiser yardımcısı veya polis memuru 
olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre 
en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcı-
sının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borç-
landırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden 
itibaren iki yıl içinde eşit taksitler hâlinde ödenir (m.46/2).

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdür-
lüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları 
normal okul süreleri hakkında, ikinci fıkra hükümleri uygulanır (m.46/3).

Talim ve manevra için rütbe ile silahaltına alınan 4’üncü maddenin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas kazançları, vazifeleri-
nin prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazanç farklarına ait primleri vazife 
gördükleri kurumlarınca ve seferberlik ve harp için silahaltına alınanlardan vazifeleri-
nin prime esas kazançları, rütbelerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas 
kazançları arasındaki farkın primleri de rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu 
idaresince kesilerek Kuruma ödenir (m.46/4).

4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalıların prime 
esas kazançlarının tespitinde 82’nci maddede belirtilen üst sınır aranmaz. 4’üncü madde-
nin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılardan, aylıksız izinli sayılmak-
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sızın ve tabi olduğu personel kanunu ile ilgisi devam edecek şekilde yurt dışına geçici ya 
da sürekli görevle gönderilenlerin prime esas kazancının hesabında; geçici görevle gön-
derilenlerin bulundukları kadroya ilişkin prime esas kazancı, yurt dışı kadrolarına ata-
nanların ise yurt dışına atanma tarihi itibarıyla, atandıkları kadro ile atanmadan önceki 
yurt içi kadrosuna ilişkin prime esas kazançtan yüksek olanı esas alınır. Sürekli görevle 
atananların yurt dışı kadrolarına ilişkin prime esas kazancın hesabında dikkate alınacak 
ödeme unsurlarından, ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu kadroya bağlı olarak belirle-
me yapılmamış ödeme unsur ve tutarlarını, kadrosunun bulunduğu kurum personelinin 
yararlanmakta olduğu ödeme unsurlarıyla sınırlı olmak ve aynı veya benzer nitelikteki 
kadroya ilişkin prime esas kazanca tabi ödemeleri göz önünde bulundurmak suretiyle 
belirlemeye ilgili kamu idaresinin görüşü üzerine Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 
müştereken yetkilidir (m.46/5).” 

Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onaylarında Yetkili Makam Meselesi 
Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin başlayabilmesi için emekliye sevk onayının 
yetkili makamlardan alınması gerekir. Yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve vazife malullüğü 
bakımından yetkili makamların kim olacağı, Kanun’a konan özel bir hükümle belirlen-
miştir (m.48). Buna göre m.4/c hükmüne göre sigortalı olanların yaşlılık, malullük veya 
vazife malullüğü işlemleri;

a) Resen emekliye sevk hâllerinde sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usule 
göre atamaya yetkili makamın,

b) İstek üzerine veya yaş haddi, malullük veya vazife malullüğü hâllerinde kamu ida-
resinin en yüksek amirinin, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Meclis Başkanlığının, belediye başkan-
ları için belediye encümeninin, illerin daimi komisyon üyeleri için il valiliğinin; 
çalıştıkları kamu idareleri ile ilişikleri kesilmiş olup da bir kanunla sigortalılık 
hakkı devam edenler için daha önce görev yaptıkları son kamu idaresinin en 
yüksek amirinin,

d) Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi hâllerinde 
atanmalarında atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin,

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hâllerinde, Sayıştay Başkanının 
aynı hâlleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı onayı ile tekemmül eder.

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep 
tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Cumhurbaşkanlığı kararı veya müşterek kararname 
ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi, ilgili bakanın onayı ile tamamlanır.

 Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50’nin altına düşen kuruluşlar 
ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için 
emekliye sevk onayı aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak iste-
yenler için her durumda istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş 
sayılır. (m.48).

İtibari Hizmet Süreleri ve İtibari Hizmet Süresi Primi
Kanun, kamu görevlileri bakımından itibari hizmet süreleri olarak adlandırılan ve bağla-
nacak aylıkların hesabında dikkate alınacak bazı süreler öngörmüştür. Bu süreler Kanun’la 
tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik 
ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan sürelerdir (m.49/1). İtibari hizmet süreleri, 
m.4/c’li sigortalıların fiilî hizmet sürelerinin her yılı için fiilî hizmetlerine eklenen sü-
relerdir. İtibari hizmet süreleri kamu görevlilerine fiilî hizmetlerine ilave edilen başkaca 
süreler dışında eklenen sürelerdir. İtibari hizmet süresi hakkı bütün 4/c’lilere tanınmış bir 
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hak değildir. Kanun koyucu, kimlerin fiilî hizmetlerine ne kadar süre ile itibari hizmet 
süresi ekleneceğini düzenlemiştir. Buna göre

a) Subay (Yedek Subay dâhil), Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve  Sözleş-
meli Erbaş ve Erlerden;
1) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların harbin ilanından sefer-

berliğin bitim tarihine, 
2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli 

olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere 
gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığında görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, 
çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye’ye dönüş ta-
rihine, kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin,

b) 4’üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) 
numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katı-
lanların bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam 
eden tutsaklık sürelerinin

c) Harp hâlinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen si-
gortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel 
hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî 
hizmet sürelerinin, her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu ne-
denlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve 
paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibari 
hizmet süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) 
numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir.

Her yıl sonunda sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) 
ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibari hizmet süresinin her otuz 
günü için yılın son ayında sigortalı adına ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait 
sigortalı ve işveren prim toplamı kadar ayrıca itibari hizmet süresi primi işverenden tahsil 
edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır (m.49).

Kanun, itibari hizmet süresi tanınan m.4/c’lileri çalıştıran işveren idarelerin itibari 
hizmet süreleri için normal süreler kadar prim ödeme yükümlülüğü getirmiştir.

5510 SAYILI KANUN’DAN ÖNCE 5434 SAYILI KANUN  
KAPSAMINDA SİGORTALI OLAN KAMU GÖREVLİLERİNE  
UYGULANACAK HÜKÜMLER 
5510 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından memur ve diğer kamu görevlileri yö-
nünden Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararından sonra 5510 sayılı Kanun’da yeniden düzenleme 
yapılması ihtiyacı duyulmuş ve Kanun’un iptal edilen hükümleri de dâhil olmak üzere 
17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun ile yeni baştan düzenleme yapılmıştır.

Son düzenleme itibarı ile memur ve diğer kamu görevlileri (m.4/c) kapsamında sigor-
talı sayılanlar, kısa vadeli sigorta kapsamı dışında tutulmuşlardır. Ayrıca Kanun’un yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren m.4/c sigortalıları, bu Kanun kapsamında sayılmışlar; daha 
önce 5434 sayılı Kanun kapsamında olanlar ile ilgili geçici m.4 ile düzenleme yapılmış; 
ayrıca bu kanun kapsamında sigortalı olarak devam edenleri de ilgilendiren istisnai hü-
kümlere yer verilmiştir (m.43-49).

İtibari hizmet süreleri, 
m.4/c’li sigortalıların fiilî hizmet 
sürelerinin her yılı için fiilî 
hizmetlerine eklenen sürelerdir.

Eklenecek itibari hizmet 
sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla 
olamaz.

Memur ve diğer kamu görevlileri 
kapsamında sigortalı sayılanlar, 
kısa vadeli sigorta kapsamı 
dışında tutulmuşlardır.
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Geçiş hükümlerini düzenleyen geçici m.4 irdelendiği zaman aşağıdaki esaslara yer ve-
rildiği görülür:

1) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sa-
yılı Kanun’a göre aylık, tazminat, harp malullüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 
8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanun’un 1’inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olan-
lara, 5510 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanunda 
kendileri için belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine de-
vam olunur (Geç. m.4/1).

2) Ancak 5 ila 10 yıl arasında fiilî hizmet süresi olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim 
aylığı almakta olanların aylık ve diğer ödemeleri, bu Kanun’un 32’nci, 34’ üncü ve 37 nci 
maddelerindeki şartları haiz oldukları müddetçe devam edilir (Geç. m.4/1). 

3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden tahsis ta-
lebinde bulunacaklar ile bu Kanu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemleri devam edenler hakkında, bu 
Kanun’la yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 
işlem yapılır (Geç. m.4/2).

4) 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmaya başla-
yanlardan vazife malullüğü kapsamına girenler hakkında, bu Kanun’un 47’nci maddesinin 
birinci fıkrasına göre işlem yapılır (Geç. m.4/ 3). 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri-
ne göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum 
Sağlık Kurulunca karar verilen iştirakçiler yine aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde belir-
tilen yaş hadleri ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini doldurduğu tarihe kadar yeniden 
muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir.

5) Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde iştirakçi iken bu Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamına alınanlar, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Ka-
nun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunu’n 4’üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri 
hakkında, bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre işlem yapılır (Geç. m.4/4).

6) Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, 
kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer 
ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanun’la yürürlükten kal-
dırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu mad-
denin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır. Ancak 
Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetim aylıkları, bu öğrenimleri 
süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir (Geç. m.4/5). 

7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olarak çalışmaya başlamış olup çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alın-
mış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar 
ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tari-
hinde bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigor-
talı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli 
keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri hâlinde bu madde hükümleri esas alınarak 
yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen 
sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar 
ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gü-
cündeki kayıp oranının;
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a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla haklarında bu fıkra 

hükümleri uygulanır (Geç. m.4/6 ).
8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya söz-

leşmeli olarak çalışanlardan; ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler 
aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında bu madde hükümleri 
uygulanır (Geç. m.4/7) 

9) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya söz-
leşmeli olarak çalışanlardan; ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler 
aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında bu madde hükümleri 
uygulanır (Geç. m.4/8).

10) 5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak ay-
lıklar, memur maaş kat sayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, 
kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana 
gelecek yükselmeler; aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, 
malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır 
(Geç. m.4/9). 

11) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokul-
larda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken 
Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hiz-
metleri Sınıfında 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta 
olanların bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri hâlinde borçlanma 
talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli kese-
neğine esas unsurları üzerinden bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tama-
mı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı, 
borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıca 
bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksekokul veya 
meslek yüksekokullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay 
naspedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de, istekleri hâlinde, 
borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait un-
surlar üzerinden bu fıkradaki esaslar dâhilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle 
hizmetten sayılır (Geç. m.4/10). 

12) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı ola-
rak görev yapmış olup bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun’un bu 
Kanun’la yürürlükten kaldırılan ek 68’inci maddesine göre makam tazminatı ve buna 
bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, sosyal güvenlik ka-
nunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan; 5434 sayılı Kanun’un bu 
Kanun’la yürürlükten kaldırılan 39’uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz 
olanlara, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, bu kişilerden bu Kanun’un yürürlük 
tarihi itibarıyla 5434 sayılı Kanun’un bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan 39’uncu madde-
sine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten 
itibaren 5434 sayılı Kanun’un bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan ek 68’inci maddesinde 
belirtilen şartlar da dikkate alınarak emsali belediye başkanının almakta olduğu makam 
tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emek-
lilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu Kanun’un yürürlük tarihin-
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den önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, bu Kanun’a göre 
sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlardan; 5434 sayılı Kanun’un bu Kanun’la yürürlükten 
kaldırılan 39’uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara bu Kanun’un 
geçici 2’nci ve geçici 4’üncü maddeleri hükümleri de dikkate alınarak bu fıkrada belirti-
len şartlar dâhilinde söz konusu tazminatlar aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu 
Kanun’un yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev 
yapmış olanlardan ölenlerin bu Kanun’un 32’nci maddesinde belirtilen şartlara sahip ol-
maları hâlinde 5434 sayılı Kanun’un bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan ek 68’inci mad-
desinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak hak sahiplerine bu Kanun’un 34’üncü, geçici 
1’inci, geçici 2’nci ve geçici 4’üncü maddeleri hükümlerine göre söz konusu tazminatlar 
bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce ölenler için bu Kanun’un yürürlük tarihinden iti-
baren, bu Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ölenler için ise, ölüm tarihinden itibaren 
ölüm aylıklarına eklenmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan, malullük aylığı al-
makta olanlar ile malullük aylığına hak kazanacaklar 5434 sayılı Kanun’un bu Kanun’la 
yürürlükten kaldırılan 39’uncu maddesinde belirtilen aylık bağlamaya ilişkin şartlar dik-
kate alınmaksızın yukarıda belirtilen tazminat haklarından yararlandırılır. Bu fıkraya göre 
tazminat tutarları ödendikçe Hazineden tahsil edilir (Geç. m.4/ 11).

13) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait 5434 sayılı Kanun’dan 
kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemleri, 5434 sayılı Kanun’un bu Kanunla yürür-
lükten kaldırılan ilgili hükümlerine göre Kurumca sonuçlandırılır. Ancak bunlardan bu 
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri 
tarafından takip ve tahsil işlemleri başlatılmış olanların işlemleri bunlar tarafından sonuç-
landırılır (Geç. m.4/12).

14) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigor-
talıların borçlandığı, ihya ettiği hizmetleri ile birlikte bu Kanun’a göre aylığa hak kazan-
maları ve müracaat etmeleri hâlinde paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından iti-
baren kendilerine aylık bağlanır. Ancak emeklilik ikramiyesi ödenmiş süreler, emeklilik 
ikramiyesinde nazara alınmaz (Geç. m.4/13).

15) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanun’la yürürlükten 
kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim 
ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, prim ödeme gün sayısı bakımın-
dan bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması hâlinde, müracaat tarihini 
takip eden ay başından itibaren bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre hesaplanacak aylıkları, bu Kanunun 32’nci, 34’üncü ve 37’nci maddelerine 
göre ödenir (Geç. m.4/14 ).

16) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun’a göre iştirakçi olup 
bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fık-
rası kapsamında sigortalılığı bulunmayanların borçlandığı, ihya ettiği hizmetleri ile birlik-
te bu Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri hâlinde bu maddeye göre 
borçlandığı ve ihya ettiği hizmetlerine ait paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren kendilerine bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre hesaplanarak aylık bağlanır. Hak sahipleri hakkında bu fıkra hükmü uygulanmak 
suretiyle aylığa hak kazandıklarında hesaplanan aylıkları, bu Kanun’un 32’nci, 34’üncü ve 
37’nci maddelerine göre ödenir. Ancak bu süreler emeklilik ikramiyesinde nazara alınmaz 
(Geç. m.4/15).

17) Kesenek veya toptan ödemeleri zaman aşımına uğramış olması nedeniyle hizmet-
leri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanun’a göre birleştirilecek hiz-
metlerden kabul edilir (Geç. m.4/16).
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18) Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tari-
hi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 
5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile or-
tadan kaldırılanların, bu Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2011 tarihine ka-
dar Kuruma müracaatları hâlinde görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları 
tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiş süreleri, istekleri hâlinde, görevlerinden 
ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya borçlanmak 
istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğre-
nim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’un 36’ncı maddesinde-
ki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek 
göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının 
müracaat tarihinde yürürlükte olan kat sayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas 
alınarak yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle hizmet-
ten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itiba-
ren 31/12/2014 tarihine kadar kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödenir 
(Geç. m.4/17). 

İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getiri-
len uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşit-
li sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında 5434 sayılı Kanunun 
mülga 64. maddesi aynen uygulanır.

Yukarıda sıralanan ilkeler, Kanun yürürlüğe girmeden önce Emekli Sandığı iştirakçisi 
olup da şimdi m.4/c’li olanlar bakımından geçerli olan esaslardır (Güzel/Okur/Caniklioğ-
lu, 589-625).

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya söz-
leşmeli olarak çalışanlardan, ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilenler 
hangi kapsamda sigortalı sayılır?

KAMU GÖREVLİLERİNE MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIĞI 
BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 
5510 sayılı Kanun, geçici hükümlerle 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlar ba-
kımından uygulanacak geçiş dönemine esas uygulama esaslarını geçici madde 4’te belirle-
mekle kalmamış; ayrıca Kanun’un Beşinci Bölümün’de “Kamu Görevlilerine Uygulanacak 
Esaslar” üst başlığı altında kamu görevlilerine özgü bazı hususları düzenlemiştir.

Bu düzenleme dikkate alındığı zaman bazı istisnai kamu görevlerinde bulunanlar ya-
nında yine kamu görevlilerine özgü bazı hususların yürürlükte bırakılmış olduğu, bu hu-
susların özel bir şekilde düzenlendiği, uzun vadeli sigorta dallarından aylık bağlanmasına 
ilişkin konularda yeni düzenleme yapıldığı gözlemlenmektedir.

Aşağıda Kanun’da düzenlenmiş olan bu hususlara yer verilecektir.

Vazife Malullüğü
Vazife malullüğü, memur ve diğer kamu görevlileri yani m.4/c sigortalıları SSGSSK 
m.25’te düzenlenen malullük durumudur. Buna göre iştirakçilerin “vazifelerini yaptıkları 
sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresi-
ne ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıy-
la bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında 
veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa buna vazife malullüğü ve bunlara 
uğrayanlara da vazife malulü denir (m.47/1).

2

Vazife malullüğü ve harp 
malullüğü dışında her ne sebeple 
olursa olsun vücutlarındaki bir 
arıza veya tedavisi imkânsız bir 
hastalık nedeniyle görevlerini 
yapamayacak duruma düşmüş 
olan iştirakçiler, adi malul sayılır.
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Vazife malullüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haber-
dar edilmemiş olması hâli dışında ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz. 

Kuruma bildirim süresi; 
a) Vazife malullüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten, 
b) Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü hü-

kümleri uygulanacaklar için hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair 
düzenlenen kati raporun onay tarihinden,

c) Esirlik ve gaiplik hâllerinde ise bu hâllerin sona erdiği tarihten,
itibaren başlar.
Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malullüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya 

da maluliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
bağlanır.

Vazife malullüğü süresi içerisinde bildirilmeyen sigortalılara; kamu idareleri ya da si-
gortalılar veya hak sahiplerince sonradan yapılacak bildirim üzerine, vazife malûllüklerinin 
belgelenmesi ve müstahak olmaları şartıyla, bu Kanun’un zaman aşımı hükümleri dikkate 
alınmak suretiyle vazife malullüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olan aylıklar düzeltilir. 
Bu durumda sigortalı veya hak sahiplerine bağlanacak aylık ya da aylık farklarının vazife 
malullüğünün bildirildiği tarihe kadar olan toplam tutarı, Kurumca ilgili kamu idaresine 
ödetilir.

Vazife malullerine aylık bağlanırken adi malullerden farklı olarak 9000 gün değil 
10800 gün esas alınır. Vazife malullüğü aylığı, vazife malullerinden itibari hizmet süreleri 
eklenmek suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,
b) 10800 günden fazla olanlara toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden en son 

prime esas kazancı esas alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 29’uncu maddesine 
göre hesaplanacak aylıklara, malûllük derecelerine göre aşağıda yazılı oranlarda 
ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:

Malûllük Derecesi Zam Nispeti

1 %	30

2 %	23

3 %	15

4 %	7

5 %	3

6 %	2

Dikkat edilir ise malullük aylığı hesaplanırken sigortalının en son prime esas kazancı 
esas alınır. Ayrıca vazife malullüğü zammı da ilave edilir.

Vazife malullüğünün belirli durumlarda ortaya çıkması hâlinde vazife malullüğü sabit 
kalmakla birlikte kişiye malullük aylığı ödenir. Bun göre vazife malullükleri;

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
c) Yasak fiilleri yapmaktan,
d) İntihara teşebbüsten,
e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar 

verme amacından 
doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.

Memur ve diğer kamu 
görevlilerinden vazifelerini 
yaptıkları sırada veya 
vazifeleri dışında idarelerince 
görevlendirildikleri herhangi 
bir kamu idaresine ait başka 
işleri yaparken bu işlerden veya 
kurumlarının menfaatini korumak 
maksadıyla bir iş yaparken ya da 
idarelerince sağlanan bir taşıtla 
işe gelişi ve işten dönüşü sırasında 
veya işyerinde meydana gelen 
kazadan doğmuş olursa, buna 
vazife malullüğü ve bunlara 
uğrayanlara da vazife malulü 
denir.

Tablo 5.1
Malullük Derecesi ve 
Zam Oranı

Kaynak: 5510 sayılı 
SSGSSK m.47.
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Kamu idareleri vazife malullüğüne sebep olan olayı; o yer yetkili kolluk kuvvetlerine 
veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç on beş iş günü 
içinde bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya 
hak sahiplerince de yapılabilir. Vazife malullüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin 
yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hâli dışında ilgililerin bildirimi, kamu ida-
relerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz (m.47).

Harp Malullüğü 
Harp malullüğü özünde ayrı bir malullük türü olmaktan öte vazife malullüğünün nitelikli 
bir hâlidir. Vazife malullüğü “Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli 
erbaş ve er ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrası-
nın (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

a) Harpte fiilen ateş altında,
b Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında bu harekât ve hiz-

metlerin sebep ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, 
d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında bu hareketlerin 

sebep ve etkisiyle,
e) Barışta veya olağanüstü hâllerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi 

meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun 
havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlar-
la hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde 
veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep 
ve etkileriyle,

f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler 
uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı mensuplarının yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlar-
da, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt 
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında 

vazife malûlü olanlara harp malulü denir.” şeklinde tanımlanmaktadır (m.47).
Harp malullerine, harp malullüğü aylığı bağlanır. Harp malullüğü aylığı, vazife ma-

lullüğü aylığından daha nitelikli bir aylıktır. Aylık bağlama esasları belirlenirken Kanun 
aşağıdaki esaslara göre aylık bağlanmasını öngörür. Buna göre harp malulü olanlardan 
“uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bulundukları kademenin üç ilerisindeki kade-
menin; uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; 
astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin; 
yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst 
rütbenin; bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulu-
nan sigortalılara ise bir üst derecesine veya kademesine karşılık gelen prime esas kazancı 
üzerinden aylık bağlanır.

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki 
kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son 
kademe göstergesinin prime esas kazancı esas alınır.

Harp malullerinin, malullük derecesine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin memur ay-
lık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar “harp malullüğü zammı” olarak ayrıca 
eklenir.
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Malûllük Derecesi Göstergeler

1 1100

2 950

3 800

4 600

5 500

6 400

Harp malûlü sayılanlardan bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı 
ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları 
usûlüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görev-
lendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve ilgisine göre 
İçişleri Bakanının veya Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları % 25 
fazlasıyla bağlanır.

Emekli Aylığı (Yaşlılık Aylığı) 
Yaşlılık aylığı bağlanması, emekli sandığı iştirakçileri bakımından emekli aylığı bağlan-
ması olarak ifade edilir. Emekli Sandığı iştirakçileri, yaşlılık aylığını emekli aylığı adı 
altında alırlar. Emekli sandığı kapsamında sigortalı olmuş olanlar, yaşlılık aylığı almaya 
başladıklarında emekli olmuş olurlar.

Emekli Sandığı kapsamında iştirakçi olanlar bakımından üç tür emeklilikten söz edi-
lir. Bunlar “İsteğe Bağlı Emeklilik, Yaş Haddine Bağlı Emeklilik ve Resen Emeklilik”tir.

İsteğe Bağlı Emeklilik 

Genel Olarak 
İsteğe bağlı emeklilik, emekli sandığı iştirakçilerin belirli sigortalılık şartlarını sağlamaları 
ve belirli yaşa ulaşmaları durumunda kendi istek ve arzusuna, talebine bağlı olarak emekli 
edilmeleridir.

Emekli olma şartları, memurlar bakımından da çok sık değişmiş durumdadır. Özellik-
le yaş bakımından bu değişiklik önem taşır. 4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden 
önceki dönemde yani 08.09.1999 öncesinde sigortalı olan ve sigortalılık için iki yıl ve daha 
az süresi kalanlar bakımından isteğe bağlı emeklilikte yaşlılık şartı yoktur. Dolayısı ile bu 
durumda olan iştirakçiler; kadın ise 20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını tamamlamış olmak 
ve talep etmeleri hâlinde emekli olabilirler.

1999 yılından sonra ilk defa iştirakçi olan Emekli Sandığı iştirakçileri bakımından ka-
dın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmak ve kadın-erkek ayrımı olmaksızın 25 
fiilî hizmet yılını tamamlamış olmak şartlarını sağlamak şartı ile istekleri hâlinde emekli 
olabilirler.

23.5.2002 tarihli kademeli yaş ve hizmet yılı yükseltmesi kapsamında olanlar, yani 
4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğine 2 yıldan fazla olanlar, geçiş 
hükümlerine tabi olarak bu maksatla çıkarılan 23.05.2002 tarih ve 44759 sayılı Kanun’la 
(RG. 01.06.2002, S. 24772) belirlenen listedeki şartları sağlamak şartı ile isteğe bağlı emek-
li olabilirler.

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı 
olacaklar ise 2036 yılına kadar kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmak (Daha sonra ise her 

Tablo 5.2
Malullük Derecesi ve 
Göstergeleri

Kaynak: SSGSSK m.47

Emekli Sandığı kapsamında 
iştirakçi olanlar bakımından 
emeklilik; isteğe bağlı emeklilik, 
yaş haddine bağlı emeklilik ve 
resen emeklilik olmak üzere üç 
şekilde düzenlenmiştir.
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yıl bir artarak 2048 yılında kadın-erkek fark etmeksizin 65 yaşını doldurmuş olmak şartı 
vardır.) ve 25 tam yıl çalışmak; yani 9000 gün prim ödemiş olmak şartı ile istedikleri za-
man emekli olabilirler.

İstisnai Durumlar
Memur ve diğer kamu görevlileri bakımından isteğe bağlı emeklilikte genel kuralın dışın-
da kalan m.4/c sigortalıları mevcuttur. Buna göre:

•	 Cumhurbaşkanları: Cumhurbaşkanları daha önce sigortalı olsun ya da olmasın-
lar cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra istediği takdirde talebini izleyen 
ay başından kendilerine emekli aylığı bağlanır. Bu durumda cumhurbaşkanları-
na cumhurbaşkanlarının almakta olduğu aylık ödeneğin % 40 oranında yaşlılık 
(emeklilik ) aylığı bağlanır (m.43/1).

 Kendi çalışmalarından dolayı da yaşlılık aylığına hak kazanması söz konusu ise 
bu durumda yaşlılık aylığı m.29 hükmüne göre hesap edilir ve yukarıdaki tutar ile 
arasındaki fark, hazine tarafından SGK’ya ödenir (m.43/2).

 cumhurbaşkanı iken veya bu görevlerden ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahip-
lerine, ödenmekte olan yahut da hesaplanacak cumhurbaşkanı emeklilik aylığı 
34’üncü madde hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağlanır (m.43/5).

•	 TBMM Başkanları: Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı iken bu görevinden her-
hangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay 
başından itibaren istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık öde-
neğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i 
oranında yaşlılık aylığı bağlanır (m.43/3).

 Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi başka-
nı 28’inci maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa 29’uncu maddeye göre 
yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak 
bağlanır. 28’inci maddeye göre aylığa hak kazanılamıyorsa üçüncü fıkraya göre 
bağlanan aylığın tümü, 28’inci maddeye göre aylığa hak kazanılıyor ve 29’uncu 
maddeye göre hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse 
aradaki fark Hazineden tahsil edilir (m.43/4).

 Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı iken veya bu görevlerden ayrıldıktan sonra 
ölenlerin hak sahiplerine, yukarıdaki şekilde hesaplanan yahut ta ödenmekte olan 
emeklilik aylıkları 34’üncü madde hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağlanır 
(m.43/5).

•	 Dışarıdan Bakanlık ve TBMM’de Milletvekilliği Yapmış Olanlar: İstisnai du-
rumlara 17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun m.5 ile bir ilave daha yapılmıştır. 
Dışarıdan bakanlık yapanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerin-
de bulunanlara ve bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere de 5510 sayılı 
Kanun’a göre aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve bu görevlerde en az iki yıl 
süreyle bulunmuş olmaları şartı ile m.27, 29 ve geç. m.2 ve 4’e göre hesaplanacak 
aylık tutarlarından az olmamak kaydıyla cumhurbaşkanına ödenmekte olan ay-
lık ödeneğin % 40’ı esas alınarak cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının 
%42’si oranında malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenmesi öngörülmüş-
tür (m.43/6). 5510 sayılı Kanunun geçici 38. Maddesine göre, bu Kanunun 43. 
maddesindeki %42 oranı yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar %45 olarak 
uygulanır.
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Bu aylıkların cumhurbaşkanı aylığının değişmesine paralel olarak güncellenmesi de 
m.43/7 ile kabul edilmiş ve bu şekilde bütün milletvekilleri arasındaki emekli aylığı farkı 
ortadan kaldırılmıştır (m.43/9).

Hemen belirtmeliyiz ki milletvekilliği emekliliğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 
Anayasa m.10’a aykırı olduğuna dair çok sayıda kararı var iken Anayasa değiştirilmiş ve 
milletvekilliği emekliliği ile ilgili olmak üzere Anayasa’ya özel bir madde konarak Anayasa 
Mahkemesi devre dışına çıkarılmıştır. Bu son düzenleme, eşitlik ilkesine bütünüyle aykırı 
ve vicdanlarda kabul görmeyen bir düzenleme olarak tarihe geçecektir.

Yaş Haddine Bağlı Emeklilik
Yaş haddine bağlı emeklilik, bir tür resen emeklilik şeklidir. Devlet memurları ve kamu 
görevlileri için kanunlarında emekliğe sevk bakımından yaş hadleri belirlenmiştir. Per-
sonel mevzuatlarında belirlenen yaş hadlerine gelen memur ve diğer kamu görevlileri, 
kurumlarınca isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak emekli edilirler. Buna yaş haddine 
bağlı emeklilik denir.

Kural olarak memurlar ve diğer kamu görevlileri bakımından vazifeleri ile ilişkilerinin 
kesilmesi gereken yaş haddi 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu genel yaş haddinin istisna-
ları da mevcuttur. Buna göre;

•	 Üniversite	öğretim	üyeleri	için	yaş	haddi	67	yaşın	doldurulduğu	tarih,
•	 Subay	ve	askerî	memurlar	bakımından	rütbelerine	göre	41-68	yaşın	doldurulduğu	

tarih,
•	 Emniyet	mensupları	bakımından	vazifelerine	göre	55-60	yaşın	doldurulduğu	tarih
•	 Gümrük	Memurları	bakımından	koruma	memurları	için	55,	kısım	amirleri	için	ise		60,
•	 PTT	hat	bakıcısı	ve	dağıtıcılar	için	55,	
•	 MİT	mensupları	bakımından	52-60
olarak yaş hadleri belirlenmiştir (5434 s. K. m.40).

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre yaş haddine bağlı emeklilikte yaş sınırları kaçtır?

5510 Sayılı Kanunla Getirilen Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Özgü
Düzenlemeler
5510 sayılı Kanun, kamu görevlileri ile ilgili özel düzenlemeler kısmında genel düzen-
lemelere istisna teşkil eden bazı düzenlemeler yapmıştır. Yaşlılık aylığı bağlanması yö-
nünden genel kurallardan ayrılan bu düzenlemeler dikkat çekicidir. Buna göre 5510 sayılı 
Kanun uygulamasında m.4/c sigortalısı olan kamu görevlilerinden;

(i) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ge-
reğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olma-
sı hâlinde,

(ii) Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı 
aranmaksızın prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması hâlinde

yaşlılık aylığı bağlanır (m.44/1).
Bu durumda yaş haddine bağlı emekli olma durumunda olan kamu görevlileri 5400 

gün prim ödeme gün sayıları var ise kendilerine yaşlılık aylığı bağlanabilecek, kadrosuz-
luk nedeniyle emekliye sevk edilenler bakımından ise 9000 gün prim ödeme gün sayısını 
doldurmak yani 25 tam yıl çalışmış olmak yeterli olacaktır. 

3
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5510 sayılı Kanun ile resen emeklilik konusunda da özel bir düzenleme yapılmıştır. 
Bu düzenleme daha ziyade silahlı kuvvetler personeli bakımından söz konusudur. Buna 
göre m.4/c kapsamında sigortalı olanlardan “subay, astsubay, askerî memurlarla uzman 
jandarma ve uzman erbaşlar ahlak noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin 
sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üze-
rine kurumlarınca resen; bunlar dışında kalanlar ise ahlak ve yetersizlik sebeplerinden 
dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen emekliye sevk edilenlere 
ise 28’inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını 
tamamlamaları halinde yaşlılık aylığı bağlanır” (m.44/2).

Dul ve Yetim (Ölüm) Aylığı 
5434 sayılı Kanun kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanma şartları, farklı bir biçimde 
düzenlenmiş idi.

Bu Kanun’a göre dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar, 5434 sayılı Kanun’a uygun aylık 
bağlanmış olmak şartı ile, bağlanan aylıkların ödenmesine devam edileceği öngörülmüş 
idi (geç. m.4/1).

5510 sayılı Kanun, dul ve yetim aylıkları -daha doğrusu ölüm aylığı- bağlama şartlarını 
Emekli Sandığı sigortalıları bakımından iyileştirmiştir. 5434 sayılı Kanun’da dul ve yetim 
aylığı bağlanabilmesi için iştirakçinin (sigortalının) en az 10 yıldan beri fiilî hizmetinin 
varlığı aranırdı. 5510 sayılı Kanun ile bu süre 5 yıla düşürülmüştür (m.32).

Emekli Sandığı iştirakçilerinden bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı 
olanlarla sigortalı olup da sigortalılığı sona erenler, aylık bağlanma talebinde bulunanlar 
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre dul ve yetim aylığı ödenir (Geç. m.4/2). 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa iştirakçi olacaklar (m.4/c sigortalılar ), 5510 
sayılı Kanun’da düzenlenen ölüm sigortası hükümlerine tabidirler.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 

Genel Olarak Emekli İkramiyesi Kavramı
Emekli ikramiyesi, esas olarak hükümlerinin büyük çoğunluğu 5510 sayılı SSGSSK ile 
yürürlükten kaldırılmış olan 8.6.1950 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 
yürürlüğü devam eden m.98 hükmü ile düzenlenmiş bir kavramdır. Bu maddede çok sa-
yıda değişiklik yapılmış olup madde en son 17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı “Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile bugünkü şeklini almıştır. Emekli ikramiyesi ile ilgili düzenleme getiren bir başka kanun 
ise 24.05.1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz-
metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dur (m.12).

Emekli ikramiyesi, Kanun kapsamında asgari bir yıl çalışanlara her bir fiilî çalışma 
karşılığı olarak bir aylık maaşı karşılığı olarak ödenen bir miktardır. Emekli ikramiyesi, 
kural olarak Emekli Sandığından emekli olarak ayrılmış olanlara ve m.4/c’lilere ödenir.

Emekli ikramiyesi, memur ve kamu görevlileri bakımından önem taşıyan bir ikrami-
yedir. Emekli ikramiyesi, memur ve diğer kamu görevlilerine kamuda uzun süre çalışma-
larının karşılığı olarak verilen bir tür ödüldür. Kıdemliliği teşvik etme gibi fonksiyonları 
da vardır. Kıdem tazminatına benzetilse de hak kazanma ve ödenme şartları dikkate alın-
dığında kıdem tazminatı ile bir benzerliği olmadığı anlaşılır. Emekli ikramiyesini birikmiş 
maaş olarak nitelendiren görüşler de bulunmaktadır (Sözer, 83). 

Emekli ikramiyesi, Kanun 
kapsamında asgari bir yıl 
çalışanlara her bir fiilî çalışma 
karşılığı olarak bir aylık maaşı 
karşılığı olarak ödenen bir 
miktardır.
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Emekli İkramiyesine Hak Kazanma Şartları 
Emekli ikramiyesi ile ilgili düzenleme, esas olarak 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu m.89’da düzenlenmiştir. Emekli ikramiyesi ile ilgili madde 17.01.2012 
tarih ve 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG. S. 26.1.2012, T. 17.01.2012) ile yeni baştan düzen-
lenmiştir. Buna göre “Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi 
kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veya-
hut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için aylık 
bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.” (5510 s. K. m. 89/1). 
Emekli ikramiyesine hak kazanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir: 

• (m.4/c) Sigortalısı (İştirakçi) Olarak Çalışmış Olmak: Emekli ikramiyesine hak 
kazanabilmek için ilk şart, hizmetlerinin tamamının 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu (m.12) veya 5510 sayılı SSGSSK m.4/c kapsamında sigortalı olarak geçmiş 
olmasıdır (5434 s. K. m.89/1). Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışmayan ya 
da SSGSSK kapsamında m.4/c sigortalısı olarak çalışması olmayanların emekli ik-
ramiyesi alma hakkı bulunmamaktadır. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında kamu 
görevlisi ya da işçi olarak çalışmış olmak fark etmez.

 Kural olarak emekli ikramiyesi alabilmek için Emekli Sandığından emekli olmak 
şarttır. Ancak Kanun’daki bu hükmün; Anayasa Mahkemesi, 05.06.2009 Tarih ve 
27249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.02.2009 Tarih ve Esas No: 2005-40, 
Karar No:2009-17 sayılı kararı ile 2829 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci 
cümlesinde yer alan “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ay-
rılan” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararı 05.6.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 5997 
sayılı Kanun (RG. S. 19.06.2010, T. 27616) m.14 ile yine bir ölçüde eski döneme 
dönülmüştür.

 5997 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen hükümde yer alan 
son defa Emekli Sandığından emekli olma esasını yeniden getirmiştir. Ancak bu Ka-
nun değişikliği de yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir (AY Mhk. 
E.2010/81, K.2011/78, T.12.05.2011, RG. S. 27989, T. 9.7.2011). 2012 tarih ve 6270 
sayılı Kanun ile madde yeni baştan düzenlenmiş ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka-
nunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.4/c ye 
tabi olarak çalışılan sürelerin esas alınması sağlanmış, ayrıca Emekli Sandığı Kanu-
nu kapsamında işçi olarak çalışılan sürelerin de kıdem tazminatına hak kazanacak 
biçimde sona ermiş olması şartı ile emekli ikramiyesine hak kazanmada esas alın-
ması öngörülmüştür.

•	 Sigortalılığına Esas Görevin Belirli Şekilde Sona Ermiş Olması: Emekli ikrami-
yesine hak kazanabilmek için iştirakçiliğe/sigortalılığı esas çalışmasının ya da gö-
revinin emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan 
ödeme alma hakkını kazanmış olarak sona ermiş olması gerekir. Yaşlılık ya da ma-
lullük aylığına (Adi ya da vazife malullüğü fark etmez.) hak kazanmış olmak, Emek-
li Sandığı Mevzuatında emeklilik olarak adlandırılmaktaydı. Malullük ya da yaşlılık 
aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanmış iken sigortalılığına esas görevleri sona 
erenler emekli ikramiyesi alabilirler. Sigortalılığa esas görevlerinin isteğe bağlı ya da 
resen emeklilik biçiminde sona ermesi ya da ölümle sona ermiş olması fark etmez. 
Önemli olan, yaşlılık ya da malullük aylığına hak kazanmış olmaktır.

 Ölümle sona erme hâlinde hak kazanılan emekli ikramiyesi, iştirakçinin dul ve 
yetimlerine yürürlükten kaldırılan Emekli Sandığı Kanunu’nun m.68’de düzenle-
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nen ölüm aylığındaki payları oranında dağıtılır (5434 s. K. m.98/7). Dul ve yetim 
bırakmaksızın ölen iştirakçilerin hak kazandıkları emekli ikramiyeleri kanuni mi-
rasçılara ödenir (5434 s. K. m.89/10).

• En Az Bir Fiilî Hizmet Yılı Çalışmış Olmak: Emekli ikramiyesine hak kazanabil-
mek için iştirakçinin sigortalılığa esas fiilî çalışmasının en az bir yıl olması şarttır. 
Kanun’da “iştirakçilere her tam fiilî hizmet yılı için” emekli ikramiyesi verileceğine 
ilişkin düzenlemeden dolayı fiili hizmet zammı süreleri ve borçlanılan fiili hizmet 
süreleri fiili hizmet süresi kavramı içinde sayılır.

 Yürürlükten kaldırılan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik, Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesi uyarınca 
hizmet birleştirmesi yapan ve birleştirilen hizmetleri üzerinden emeklilik, yaş-
lılık ya da malullük aylığı bağlananlara Emekli Sandığı Kanunu veya 5510 sayı-
lı SSGSSK geçici 4’üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanun’a tabi daire, 
kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmaları için de 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı 
İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma 
şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir. Yani 
bu süreler de emekli ikramiyesi ödenmesine esas fiili çalışma olarak kabul edilir 
(m. 89/2).

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun’a göre emekli ikramiyesine hak kazanmanın koşulları 
nelerdir? 

Emekli İkramiyesinin Miktarı, Ödenmesi 
Emekli ikramiyesi hakkı kazanan iştirakçilere, ölmeleri halinde  hak sahiplerine  “her tam 
fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak veri-
lir.” (m.89/1). Her fiilî hizmet yılı için emekli ikramiyesi miktarı emekli aylığı bağlanmaya 
esas bir aylık tutarı kadardır.

5434 sayılı Kanunun 89. maddesinin 1. fıkrası kapsamına girmemekle birlikte, bu Ka-
nun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan 
mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleşti-
rilmesi Hakıkında Kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden 
emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanu-
nun geçici 4. maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklık-
larda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde 
belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şar-
tıyla emekli ikramiyesi ödenir.

5434 sayılı Kanunun 89. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, 
bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamına giren görevlerde geçen 
her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik 
keseneğine esas aylık tuturı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate 
alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesi 
ile 3. fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

5434 sayılı Kanunun 89. maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 
mülga 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden 
aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sa-
yılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve 
ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre kıdem tazminatı öden-
mesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa 
olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat 
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ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikka-
te alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu 
Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka 
bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili 
hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesindeki şartlar aranmaz.

Emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmak üze-
re, emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona 
erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı 
olarak kuruma bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanması zorunludur. Bu zo-
runluluğa uymayanlar ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmazlar.

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş 
haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife ma-
lullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; 
bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesi-
nin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ik-
ramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda mey-
dana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak 
ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa 
hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, 
müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da 
bunlara ayrıca ödenir.

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan öde-
me yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin 
tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 
inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar 
emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esasla-
ra göre emekli ikramiyesi ödenir. Bu Kanunun mülga 88. maddesi kapsamına girenlerin 
emekli ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini 
almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirak-
çilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.
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Özet

 Memur ve diğer kamu görevlilerini; m.4/c’li sigortalıla-
rı tanımlamak
 Memurlar ve diğer kamu görevlileri, 5510 sayılı 
Kanun’da m.4/c kapsamında sigortalı sayılanlar arasın-
da yer almaktadırlar. Buna göre “ Kamu idarelerinde
•	 5510	 sayılı	 Kanun’un	 4.	 maddesinin	 birinci	 fık-

rasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve 
pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunla-
rında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı 
olması öngörülmemiş olanlar,

•	 5510	 sayılı	 Kanun’un	 4.	 maddesinin	 birinci	 fık-
rasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, 
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) 
bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması ön-
görülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 86’ncı maddesi uyarınca açıktan 
vekil atananlar

 sigortalı sayılırlar.” (m.4/c).
 Ayrıca
•	 Kuruluş	ve	personel	kanunları	veya	diğer	kanun-

lar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu 
idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri se-
bebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet me-
muru gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan 
hizmet akdi ile çalışmayanlar,

•	 Cumhurbaşkanı,	Bakanlar,	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisi	Üyeleri,	belediye	başkanları,	İl	encümeni-
nin seçimle gelen üyeleri,

•	 5510	sayılı	Kanun	m.4/c	kapsamında	iken	Kamu	
Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında ku-
rulan sendikalar, sendika şubeleri ve konfederas-
yonların başkanları ve yönetim kuruluna seçilen-
ler den aylıksız izne ayrılanlar,

•	 Harp	okulları	ile	fakülte	ve	yüksekokullarda,	Türk	
Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi he-
sabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile 
astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay nas-
pedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutu-
lan adaylar, 

•	 Polis	 Akademisi	 ile	 fakülte	 ve	 yüksekokullarda	
Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Mü-
dürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,

•	 Sözleşmeli	er	ve	erbaşlar,
•	 Geçici	m.4’e	 göre	 5434	 sayılı	 Kanun	 hükümleri	

uygulanacaklar da m.4/c kapsamında sigortalı 
sayılmaktadır.

 5510 sayılı Kanun’dan önce 5434 sayılı Kanun kapsa-
mında sigortalı olan kamu görevlilerine uygulanacak 
hükümleri sıralamak

	 Memurlar ve diğer kamu görevlileri 5510 sayılı Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren m.4/c sigortalısı 
olarak bu Kanun kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 
Daha önce 5434 sayılı Kanun kapsamında olanlar ile 
ilgili olarak geçici m.4 ile düzenleme yapılmış, ayrıca 
5510 sayılı Kanun’un 43-49. maddelerinde istisnai hü-
kümlere yer verilmiştir.

Memur ve diğer kamu görevlilerine malullük, yaşlılık ve 
ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin özel hükümleri açıklamak
 Memurlar ve diğer kamu görevlileri bakımından ma-
lullük; adi malullük, vazife malullüğü ve harp malul-
lüğü olmak üzere üç şekilde düzenlenmiştir. Adi ma-
lullük, vazife malullüğü ve harp malullüğü dışında her 
ne sebeple olursa olsun vücutlarındaki bir arıza veya 
tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle iştirakçilerin 
görevlerini yapamayacak duruma düşmüş olmaları-
dır. Memur ve diğer kamu görevlilerinden vazifelerini 
yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince 
görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait 
başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının 
menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da 
idarelerince sağlanan bir taşıtla işe geliş ve işten dö-
nüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan 
doğan malullüklere ise vazife malullüğü denir. Harp 
malullüğü ise özünde ayrı bir malullük türü olmaktan 
çok vazife malullüğünün nitelikli bir halidir.

 Yaşlılık aylığı bağlanması, Emekli Sandığı iştirakçileri 
bakımından emekli aylığı bağlanması olarak da ifa-
de edilir. Emekli Sandığı iştirakçileri yaşlılık aylığını 
emekli aylığı adı altında alırlar. Emekli Sandığı kap-
samında iştirakçi olanlar bakımından üç tür emekli-
lik söz konusudur. Bunlar; isteğe bağlı emeklilik, yaş 
haddine bağlı emeklilik ve resen emekliliktir.

 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ölümü du-
rumunda geride kalan dul eşine, çocuklarına dul ve 
yetim aylığı (ölüm aylığı) bağlanır. Ayrıca sigortalının 
ana ve babalarına da aylık bağlanır.

 Emekli ikramiyesini açıklamak
 Emekli ikramiyesi, 5434 sayılı Kanun kapsamında asga-
ri bir yıl çalışan iştirakçilere her bir fiilî çalışma karşılığı 
olarak bir aylık maaşı karşılığı olarak ödenen bir mik-
tardır. Emekli ikramiyesi, kural olarak Emekli Sandığın-
dan emekli olarak ayrılmış olan m.4/c’lilere ödenir.

1 2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Malullük aylığı bağlanabilmek için iştirakçinin en az kaç 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olması gerekmektedir?

a. 3
b. 5
c. 10
d. 15
e. 20

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken bu görevin-
den herhangi bir nedenle ayrılanlara, Cumhurbaşkanına 
bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde kaçı oranında yaşlılık ay-
lığı bağlanır?

a. 25
b. 40
c. 50
d. 75
e. 80

3. Kural olarak memurlar ve diğer kamu görevlileri bakı-
mından vazifeleri ile ilişkilerinin kesilmesi gereken yaş haddi 
kaç yaşını doldurdukları tarihtir?

a. 50
b. 55
c. 58
d. 60
e. 65

4. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesi ge-
reğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az kaç gün 
prim ödeme gün sayısı olması hâlinde yaşlılık aylığı bağlanır? 

a. 3600
b. 4500
c. 5000
d. 5400
e. 7200

5. Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekli-
ye sevk edilenlere, kaç gün prim ödemiş olmaları hâlinde yaş 
şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır?

a. 4500
b. 5400
c. 7200
d. 9000
e. 10800

6. Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 
kaçın altına düşen kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ay-
rılanlar kamu görevlileri için emekliye sevk onayı aranmaz?

a. 60
b. 50
c. 35
d. 25
e. 10

7. Dışarıdan Bakanlık yapanlardan bu görevleri herhan-
gi bir sebeple sona erenlere, 5510 sayılı Kanun’a göre aylık 
bağlanmasına hak kazanmaları ve bu görevlerde en az iki yıl 
süreyle bulunmuş olmaları şartı ile Cumhurbaşkanına bağ-
lanacak yaşlılık aylığının yüzde kaçı oranında yaşlılık aylığı 
bağlanır?

a. 18
b. 35
c. 42
d. 50
e. 60

8. Malullük derecesi (2) olan vazife malulleri için vazife 
malullüğü aylığı hesaplanırken vazife malullüğü aylığı yüzde 
kaç zam yapılmak suretiyle bağlanır?

a. 30
b. 23
c. 15
d. 7
e. 5

9. Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, deni-
zaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde 
geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için kaç ay itibari 
hizmet süresi eklenir?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 6
e. 9

10. 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli olan bir iştirakçiye 
kaç yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenir?

a. 25
b. 30
c. 35
d. 40
e. 45
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Cumhurbaşkanının İstekle Emekliliği ve Emekli Maaşı 
Bu yazımızda Cumhurbaşkanının istekle emekliliğini ve 
emekli olmaları halinde alacakları emekli maaşını açıklama-
ya çalışacağız.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre (madde 39) Cum-
hurbaşkanlığında bulunanlar bu yerlerden ayrılışlarında is-
tekleri halinde emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.
Ayrıca, bu makamlarda iken 5434 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin (b) fıkrasında belirlenen yaş ve hizmet şartlarını 
yerine getirenlere de emekli aylığı bağlanmaktadır.
Yine bu Kanunun 42 nci maddesinde; Cumhurbaşkanına 
bağlanacak emekli aylığı; Cumhurbaşkanına ödenmekte 
olan aylık ödeneğin yüzde kırkı olarak hesaplanıp, ödendik-
çe faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
Hazineden tahsil edilmektedir.
2012 yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen Cumhurbaşkanı aylık 
ödeneği: 402.000 ÷ 12 = T33.500’dir.
Buna göre Cumhurbaşkanının emekli aylığı: Bu miktarın 
%40 ı = T13.400’dir .

Kaynak: http://sgkrehberi.com/haber/1648/ (Erişim Tarihi 
09.07.2012)

1. c Yanıtınız yanlış ise “Adi Malullük” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “İstisnai Durumlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Yaş Haddine Bağlı Emeklilik” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “5510 Sayılı Kanun’la Getirilen 
Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Özgü Düzenlemeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “5510 Sayılı Kanun’la Getirilen 
Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Özgü Düzenlemeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Kamu Görevlilerinin Emekliye 
Sevk Onaylarında Yetkili Makam Meselesi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “İstisnai Durumlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Vazife Malullüğü” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “İtibari Hizmet Süreleri ve 
İtibarî Hizmet Süresi Primi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Emekli İkramiyesinin Miktarı, 
Ödenmesi ve Sınırı” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Kamu idarelerinde işçi niteliğinde sigortalı olarak m.4/a 
kapsamında çalışmayanlardan kamuda bir kadro ve 
pozisyonda sürekli olarak çalışanlardan işçi gibi sigortalı 
sayılmayanlar ile m.4/a ve b bendine göre işçi ya da bağımsız 
çalışan sıfatı ile sigortalı sayılmayanlar ile 657 sayılı Kanun 
kapsamında açıktan vekil olarak atananlar, m.4/c sigortalısı 
sayılırlar.

Sıra Sizde 2
5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde kamu idarelerinde 
hizmet akdi ile veya sözleşmeli olarak çalışanlardan ilgi-
li kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilenler, 
aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, bu Kanun’un 
m.4/1/c bendine göre sigortalı sayılırlar.
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Sıra Sizde 3
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre yaş haddine bağlı 
emeklilikte yaş sınırları iştirakçinin (sigortalının) statüsüne 
göre su şekildedir:
İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren 
yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 
Ancak üniversite öğretim üyeleri için (67), 
subay ve askerî memur ve gedikliler için:

•	 Asteğmen,	teğmen	ve	üsteğmenler	(41)
•	 Yüzbaşı,	kıdemli	yüzbaşı	ve	önyüzbaşılar	(46)
•	 Binbaşılar	(52)
•	 Yarbaylar	(55)
•	 Albaylar	(60)
•	 Tuğ	ve	Tümgeneral	ve	amiraller	(62)
•	 Kor	ve	organeraller	ve	amiraller	(65)
•	 Mareşal	ve	büyük	amiraller	(68)
•	 6,	7	ve	8’inci	sınıf	askerî	memurlarla	memur	yardımcı-

ları ve askerî hastabakıcı hemşireler (55)
•	 Daha	yukarı	sınıflardaki	askeri	memurlar	(60)
•	 Gedikli	subaylar	(52)
•	 Gedikli	çavuşlar	(Astsubay	çavuşlar)	(43)
•	 Gedikli	üstçavuşlar	(Astsubay	üstçavuşlar	(46)
•	 Gedikli	başçavuşlar	(Astsubay	başçavuşlar)	(49)
•	 Başgedikliler	(Astsubay	kıdemli	başçavuşlar)	(55

Emniyet mensupları için:
•	 Her	derecedeki	emniyet	müdürleri	ve	emniyet	ve	polis	

müfettişleri (60)
•	 Emniyet	müfettiş	yardımcıları	ve	emniyet	amirleri	(58)
•	 Başkomiser,	komiser	ve	komiser	yardımcıları	(56)
•	 Polis	memurları	(52)

Gümrük koruma mensupları:
•	 Gümrük	koruma	memurları	(50)
•	 Gümrük	koruma	kısım	amirleri	(55)

Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat 
bakıcıları ve dağıtıcıları için (55)
Millî İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı söz-
leşmeli çalıştırılanlar dâhil memurlar için:

•	 Müsteşar	Yardımcısı,	Başkan,	Hukuk	Müşaviri,	Öğre-
tim	Kurulu	Başkanı,	 Başkan	Yardımcısı,	Hukuk	Mü-
şavir	 Başyardımcısı,	 Müşavir,	 Başmüfettiş,	 Öğretim	
Kurulu Üyesi, Başmüşavir (60)

•	 Daire	Başkanı,	Hukuk	Müşavir	1’inci	Sınıf	Yardımcısı,	
Başmüfettiş,	Öğretim	Üyesi,	Müşavir	(58)

•	 1	inci	Sınıf	İstihbarat	Uzmanı,1’inci	Sınıf	Uzman,	Hu-
kuk	Müşaviri	1’nci	Sınıf	Yardımcısı,	Müfettiş,	Öğretim	
Üyesi,	Müşavir,	Savunma	Sekreteri,	Daire	Başkan	Yar-
dımcısı,	Öğretim	Üyesi	Yardımcısı	(56)

•	 2’nci	Sınıf	İstihbarat	Uzmanı,2’nci	Sınıf	Uzman,	Hukuk	
Müşavir	 2’nci	 Sınıf	 Yardımcısı,	 Müfettiş	 Yardımcısı,	
Öğretim	Üyesi	Yardımcısı	(54)

•	 Diğer	kadrodakiler	(52)

Sıra Sizde 4
Emekli ikramiyesine hak kazanabilmek için üç koşulun bir-
likte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, iştirak-
çinin hizmetlerinin tamamının 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu m.12 veya 5510 sayılı SSGSSK m.4/c kapsamında si-
gortalı olarak geçmiş olması; ikincisi, sigortalılığına esas gö-
revin belirli şekilde sona ermiş olması; üçüncüsü de iştirakçi-
nin sigortalılığa esas fiilî çalışmasının en az bir yıl olmasıdır.

Yararlanılan Kaynaklar
Arıcı, K. “SSGSSK’nun Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 

Yönünden Anayasaya Aykırılığı Sorunu”, TİSK Akade-
mi, S. 2007/2.

Güzel A./Okur, A.R./Caniklioğlu, N. (2010). Sosyal Güven-
lik Hukuku, 13. Bası, İstanbul.

Sözer, A. N. (1991). “Önceki Çalışmalarında Kamu Görevli-
si Olanların Emekli İkramiyesi Hakkı”, Sosyal Güvenlik 
Dergisi, C.1, S.1, 2011.

Tuncay, A. C. /Ekmekçi, Ö. (2011). Sosyal Güvenlik Hukuku 
Dersleri, 14. Bası, İstanbul. 

http://www.sgk.gov.tr
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sağlık hakkı ve sosyal güvenlik hakkı ilişkisi ile genel sağlık sigortası anlamını 
ve niteliğini özetleyebilecek,
Genel sağlık sigortasının kapsamı, başlangıcı ve sona ermesini belirleyebilecek,
Genel sağlık sigortasından sağlanan haklar ile genel sağlık sigortasından karşı-
lanmayan hizmetleri açıklayabilecek,
Genel sağlık sigortasından yararlanma şartlarını belirleyebilecek,
Genel sağlık sigortasında doğan sorumluluğu açıklayabilecek,
Genel sağlık sigortasının işleyişini özetleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Genel	Sağlık	Sigortası	(GSS)
•	 Koruyucu	Tıbbi	Hizmetler
•	 Tedavi	Edici	Tıbbi	Hizmetler

•	 Katılım	Payı
•	 Sevk	Zinciri

İçindekiler
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•	 GENEL	SAĞLIK	SİGORTASININ	KAPSAMI
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU



GİRİŞ
Genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik sistemimize 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile giren bir kavramdır (RG., 26200 T. 
16.06.2006) Esas maksadı hastalık riskine karşı sosyal güvenlik sağlamak olan genel sağ-
lık sigortası, uygulamaya konması ile birlikte ülkemizde yaşamakta olan bütün insanla-
rın hastalık riskine karşı korunması ve sosyal güvenliğe kavuşturulmasının sağlanmasını 
amaçlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için Ali Güzel/Ali Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu’nun (2010) Sosyal Güvenlik 
Hukuku, İstanbul adlı eserine bakabilirsiniz.

Daha önce sosyal sigorta sistemimiz içinde hastalık sigortası ya da sağlık sigortası adı 
altında hastalık riskine karşı sosyal güvenlik sağlayan sistemin yetersizliklerini gidermek 
ve bu alandaki norm ve standart farklılıklarını ortadan kaldırmak maksadı ile yürürlüğe 
giren genel sağlık sigortası sistemi, sosyal güvenlik ve sağlık sistemimize çok sayıda yeni-
lik ve değişikliklerle gelmiştir.

Genel sağlık sigortası sistemi, zorunlu sigortalılık esasına dayalı olarak bütün vatan-
daşları kapsayan bir sistemdir. Sistem, ülkemizde uzun süreli ikamet etme hakkı bulunan 
ve kendi ülkesinde sağlık sigortası olmayan yabancıları da kapsamına almaktadır.

Genel sağlık sigortası, hastalık sigortasından farklı bir sigorta dalıdır. Hastalık sigor-
tası, yalnızca hastalık riskinin ortaya çıkmasından sonraki gider artışları ve gelir kesilme-
sine karşı sosyal güvenlik sağlar iken genel sağlık sigortası, hastalık sigortasının karşıla-
dıkları dışında sağlığın korunmasını da kapsamına alır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 
sağlanması da genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Genel sağlık sigortası, sistemi sağlığın korunması ve hastalık riskine karşı sosyal gü-
venlik sağlanması bakımından özelliği olan bir sistemdir. Genel sağlık sigortası, ülkedeki 
sağlık hizmetlerinin sunumu ile de yakından ilgilidir. Genel sağlık sigortası sistemi; halkın 
sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı ve sağlık hizmetlerinin sunumu ile bir bü-
tün olarak kurgulanır ise başarılı olabilir. Sağlık sistemleri ve sağlık hizmetlerinin halka 
götürülüşü her ülkede farklı olabilir, her ülke farklı bir tercih de bulunarak bir hizmet 
sunum yolunu seçebilir.

Genel sağlık sigortası nedir, kimleri kapsamına alır, bu sigorta dalından kimlere hangi 
şartlarla ne gibi sosyal güvenlik yardımları sağlanır? Aşağıda bu soruların cevapları veril-
meye çalışılacaktır. 

Genel Sağlık Sigortası

Genel sağlık sigortası sistemi, hem 
“sosyal güvenlik hakkını” hem de 
“sağlık hakkını” ilgilendiren bir 
sistemdir. Genel sağlık sigortasını 
daha iyi anlayabilmek için sağlık 
hakkı ile sosyal güvenlik hakkı 
arasındaki ilişkinin bilinmesinde 
fayda vardır.



Sosyal Güvenlik Hukuku150

SAĞLIK HAKKI VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI İLİŞKİSİ 
Genel sağlık sigortası bağlamında sağlık hakkı önem taşır. Sağlık hakkı nedir? Sağlık hak-
kı; sağlıklı kalmayı, sağlığın devam ettirilmesini; bozulması hâlinde ise hastaların iyileş-
tirilmesini ve tedavi edilmesini sağlayan bir haktır. Sağlık hakkı; yaşama hakkı, maddi 
ve manevi varlığını geliştirme hakları ile de yakından ilişkili bir haktır (Güzel/Okur/Ca-
niklioğlu, 656-657). Bozulan sağlığın yeniden kazanılması, hastalıkların tedavi edilmesi 
bakımından sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkı ile de yakın bir ilişkisi bulunmaktadır.

Anayasa’mız da yer alan “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hak-
kına ve kişi hürriyetine sahiptir.” (m.14) düzenlemesi ile maddi ve manevi varlığını geliş-
tirme hakkını fertlere bir anayasal hak olarak tanımıştır. Sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak; 
maddi ve manevi varlığını geliştirmenin olmazsa olmazıdır. Anayasa’mız birbirleri ile ya-
kın ilişkisini de dikkate alarak sağlık hakkını “Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı” üst başlığı 
altında düzenlenmiştir. Sağlık hakkının hayata geçirilebilmesi için kişilerin sağlıklı bir 
çevrede ve sağlıklı bir konutta yaşaması gerekir. Bu nedenledir ki Anayasa bu üç hakkı 
birlikte düzenlemiş ve bu hakların hayata geçirilmesi için devlete yükümlülük getirmiştir.

Sağlık hakkı, Anayasa m.56’da “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birli-
ğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 
düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararla-
narak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık si-
gortası kurulur.” 

şeklinde düzenlenmiştir. Şu hâlde genel sağlık sigortası, sağlık hakkının hayata geçiril-
mesi; sağlık hizmetlerinin yaygın bir biçimde bütün vatandaşlara ulaştırılması için ülkeyi 
yönetenlere bir anayasal yükümlülük olarak verilmiştir.

Sağlık hakkı ve sosyal güvenlik hakkı, farklı muhtevaları olan iki ayrı anayasal hak ol-
malarına karşılık bu iki hak birbirleri ile yakından ilişkili haklardır. Sosyal güvenlik hakkı, 
öncelikle hastalık riskinin gerçekleşmesinin sonuçlarına karşı kişilere emniyet sağlayan 
bir haktır. Sosyal güvenlik hakkının hayata geçmesi ile hastalanan insanlar, hastalık gi-
derlerinin sosyal güvenlik sisteminden karşılanması sayesinde tedavi olma imkânını elde 
ederler; ayrıca tedavi süresince de gelir kesilmesine karşı gelir güvencesine kavuşturulur-
lar. Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkı ile ilişkisi Anayasa Mahkemesi kararlarında da 
vurgulanmıştır. Anayasa Mahkemesi, sağlık ve yaşama haklarının korunması bakımından 
sosyal güvenlik hakkının önemine işaret eden bir dizi karar vermiştir (Güzel/Okur/Ca-
niklioğlu, 658-664).

Ayrıntılı bilgi için Mehmet Akat’ın (1992) Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı, İs-
tanbul adlı eserine bakabilirsiniz.

Sonuç olarak sağlık ve sosyal güvenlik hakları, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte iki 
önemli haktır. Hastalık riskine karşı sosyal güvenlik sağlanmasının bir adım daha ileri 
götürülmesi, genel sağlık sigortasına geçilmesinin anayasal bir yükümlülük hâline getiril-
mesi, genel sağlık sigortasının vatandaşlar için anayasal bir hak, devlet için ise bir anayasal 
görev olarak kabul edilmiş olması; m.60’da düzenlenen sosyal güvenlik hakkını daha da 
güçlendiren bir düzenleme olmuştur.
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI ANLAMI VE NİTELİĞİ

Kavram 
Genel sağlık sigortası, bütün vatandaşların sağlığının korunması ve hastalanmaları 
hâlinde onlara sosyal güvenlik sağlayan; vatandaşlara koruyucu ve tedavi edici tıbbi hiz-
metlere ulaşma imkânı veren bir sosyal sigorta sistemidir. Genel sağlık sigortası, zorunlu 
bir sigortadır. Genel sağlık sigortası, hastalık riskine karşı hem hastalıkların önlenmesi 
hem de hasalığın teşhis ve tedavisini ve bu süre içerisinde sigortalı işçinin kesilen gelir-
lerinin karşılanmasını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır. Genel sağlık sigortası, ülkede 
yaşayan herkese koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bakımından sosyal güvenlik 
sağlama amacını taşır.

Genel sağlık sigortasının temel amacı, bütün vatandaşları adil ve eşit bir sistem içeri-
sinde kapsayan bir sağlık sigortasına kavuşturmaktır. Genel sağlık sigortası; hastalıkların 
önlenmesi ve tedavi edilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan bütün giderlerin karşılanması ve 
tedavi sürecinde kesilen ya da azalan gelirin karşılanması, telafi edilmesini hedef alan, 
kapsayıcılığı en geniş bir sosyal sigorta uygulamasıdır.

Türkiye’de 5510 sayılı SSGSSK ile uygulamaya giren sistem, tam anlamı ile bize özgü 
bir sistemdir. Sistem, büyük ölçüde sigortalıların ödeyeceği prim ile finanse edilmekte; 
Devlet sisteme toplanan primlerin 1/4’ü oranında katkıda bulunmakta ve bütün vatan-
daşları ve Türkiye’de uzun süreli oturma izni olan yabancılarla mülteci ve vatansızları da 
kapsamına alan kendine özgü bir sistemdir. Genel sağlık sigortası sistemi 18 yaş altındaki 
çocukları prim ödeme şartına bağlı olmaksızın kapsama almış olması da sistemin göz ardı 
edilmemesi gereken özelliklerinden biridir.

Dünyada çok farklı uygulama örnekleri olmasına karşın bizim uygulamaya konan sis-
temimizle örtüşen benzer bir sistemin olduğunu düşünmüyoruz (Güzel/Okur/Caniklioğ-
lu, 713-721).

Genel Sağlık Sigortasının Niteliği ve Özellikleri 
Genel sağlık sigortası zorunlu bir sigortadır. Genel sağlık sigortalısı olmak, kapsamda bu-
lunan kimseler için hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Sigortalı olmaktan kaçınıla-
maz ve vazgeçilemez. GSS olma hakkı devredilemez. Genel sağlık sigortası, sosyal sigor-
tanın temel ilkelerine göre kurulmuştur. Kanunla kimlerin sigortalı olacağı ve kimlerin 
sigortalı olmayacağı; yani şahıs bakımından genel sağlık sigortasının kapsamı kanunla 
belirlenmiştir.

Genel sağlık sigortası, bağımlı yahut da bağımsız çalışsın ya da hiç çalışmasın ülkede 
yaşayan herkesi vatandaş olup olmadığına bakılmaksızın kapsayan zorunlu bir sigorta da-
lıdır. Genel sağlık sigortası, niteliği itibarı ile bir sosyal sigortadır. Dolayısı ile genel sağlık 
sigortasında sigortalılar, sisteme mali katkıda bulunmak - prim ödemek - zorundadırlar. 
Ödeme gücü olmayan kimseler gelir testine tabi tutulur ve aile temelinde kişi başına gelir 
miktarı asgari ücretin üçte birinin altında kalır ise bu durumdaki sigortalıların primle-
ri Devletçe ödenir. Aksi takdirde kişiler çalışsın ya da çalışmasın muhtaçlık kriterinin 
üzerinde farklı kaynaklardan gelir elde etmekte ise bu durumda o kişi primini kendisi 
ödemek zorundadır. Bu yönü ile genel sağlık sigortası, sosyal sigorta tekniğinin en katı 
biçimde uygulandığı bir sosyal sigorta uygulamasıdır. 

Türkiye’de uygulamaya konan genel sağlık sigortasının kendine özgü özellikleri bulun-
maktadır. Sistem kendine özgü bir sağlık sigorta sistemidir (Sözer, 27-33). Bu özelliklerin 
başında genel sağlık sigortasının bütün vatandaşları kapsama alan bir sigorta olması gelir. 
Kanunla bütün vatandaşlar zorunluluk esasına dayalı olarak sigorta kapsamına alınmıştır, 
prensip olarak genel sağlık sigortası kapsamı dışında hiç kimse kalmamaktadır. 

Genel sağlık sigortası zorunlu bir 
sigortadır.
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Türk genel sağlık sigortası sisteminin ikinci temel özelliği ise koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerini birlikte kapsama almış olmasıdır. Bilindiği gibi ülkemizde geçmişten 
bugüne kadar uygulanmakta olan sağlık ya da hastalık sigortaları, hastalık riskine kar-
şı sosyal güvenlik sağlamaktaydı. Yürürlüğe giren Türk genel sağlık sigortası sistemi ile 
hastalık riskine karşı sosyal güvenlik sağlamakla yetinilmemiş, koruyucu tıbbi hizmetler 
(aşılama gibi) de genel sağlık sigortası kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Genel sağlık sigorta sistemimizin bir başka önemli özelliği ise 18 yaşından küçüklerin 
sigortalılık şartlarını yerine getirmiş olup olmamalarına bakılmaksızın genel sağlık sigor-
tasından faydalanmalarının sağlanmış olmasıdır. Çocukların ve yaşlıların hastalık riskine 
karşı sosyal güvenliğe kavuşturulmaları ve sağlıklarının korunmaları bakımından bu dü-
zenleme son derece yerinde bir düzenleme olarak görülmelidir.

Genel sağlık sigortası sistemimizin bir başka ayırt edici niteliği, hizmet satın alma esası-
nın benimsenmiş olmasıdır. Geçmişte sosyal sigortalar, hastalık sigortası uygulamasında za-
manın şartları içinde sağlık hizmetlerini finanse etmek yerine bu hizmetleri bizzat üretmek 
ve sağlamak gibi bir yol benimsemişti. Genel sağlık sigortası sistemi ise hizmet üretmek ve 
sunmak yerine hak sahipleri ve sigortalıların satın aldıkları hizmetlerin karşılığını ödemek 
yani hizmetlerin finansmanını sağlamak ve hizmet satın alma esasını benimsenmiştir.

Genel sağlık sigorta sistemimizin göz ardı edilmemesi gereken bir başka özelliği ise 
sigorta sağlık yardımlarından faydalananlardan katkı payı alınması esasıdır. Daha önceki 
hastalık sigortası uygulamalarında sigortalılardan yalnızca ilaç israfını önlemek ve hizmet 
talebini frenlemek maksadı ile katkı payı alınmaktaydı.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun’dan 
önceki dönemde yalnızca ilaçtan katkı payı alınmakta, muayene başına da çok cüzi bir 
katkı payı ödenmesi söz konusu olmaktaydı. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu katkı payı 
alınmasının gerekçesinde yatan sebep de hizmet talebini frenlemek ve ilaç israfını önle-
mekti. 4447 sayılı Kanun ile birlikte ortez ve protezlerden de katkı payı alınması esasına 
geçilmiştir. GSS ise hizmet talebini frenlemek maksadı dışında bütünüyle hastanede sunu-
lan otelcilik hizmetlerinin kalitesi ve verilen sağlık hizmetini veren sağlık kuruluşlarının 
sınıfına, sağlık hizmeti veren hekimin uzmanlık durumuna göre değişen oranda bir katkı 
payı alınması esasını benimsemiştir. Katkı payları, bu sistemde artık talebin frenlenmesi 
ve israfın önlenmesinin ötesinde bir noktaya taşınmış; hizmetin kalitesine göre sigortalı-
nın bedel ödemesini esas alan yeni bir bakış açısına dayalı bir politika benimsenmiştir. İşte 
bu noktada sosyal sigorta prensiplerinden sapılmış ve sosyal güvenliğin piyasalaştırılma-
sının ilk adımları atılmıştır.

Genel sağlık sigortası sistemimiz kurulurken bir başka yenilik daha getirilmiştir; 5510 sa-
yılı Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmasına rağmen aynı Kanun’a 
sigortalı kavramı iki ayrı madde hâlinde ve farklı bir biçimde düzenlenmiştir. Kısa ve uzun 
vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı kavramı ayrı tespit edilmiş, genel sağlık sigortası 
bakımından sigortalı kavramı ise ayrıca düzenlenmiştir. Kanun her ne kadar tek bir kanun 
olarak kabul edilmiş ise de bu düzenleme biçimi iki ayrı kanunun varlığına işaret etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Levent Akın’ın (2006/1) “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nun Tasarısının Kişiler Açısından Kapsamında Yeni Gelişmeler”, Çalışma ve Toplum, S. 8, 
adlı eserine bakabilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortasının Tarihî Gelişimi 
Ülkemizde genel sağlık sigortası kurulmasına ilişkin çalışmalar 1967 yılında başlamıştır. 
Bu konudaki ilk ciddi çalışma, 1968 yılında hazırlanan “Genel Sağlık Sigortası Kurulması 
Üzerine Rapor”dur. Daha sonra TBMM’ye genel sağlık sigortasına ilişkin çok sayıda tasarı 
gelmiştir. Ancak bunların hiçbiri kanunlaşamamıştır.
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Genel sağlık sigortası konusunda doğrudan yapılan ilk ciddi çalışmanın adı ve amacı nedir? 

Kalkınma planlarında ise ilk ayrıntılı çalışma Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
yapılmıştır. Bu plan döneminde özel bir “Genel Sağlık Sigortası Alt Komisyonu” kurul-
muştur. Sekizinci Kalkınma Planı’nda ise genel sağlık sigortası sistemine geçilmesi öngö-
rülmüştür. Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ise herkesin sağlık sigortası kapsamına alın-
ması, plan hedefler arasında yer almıştır. Onuncu Kalkınma Planı döneminde ise genel 
sağlık sigortasının uygulamaya girmesi hedeflenmiştir.

Genel sağlık sigortası bakımından en önemli adımlar 2003 tarihinden sonra atılmaya 
başlanmıştır. Önce ayrı bir genel sağlık sigortası kanun tasarısı hazırlanmış, daha sonra 
yine hazırlanmış olan Emeklilik Sigortası Kanun tasarısı ile birleştirilerek Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı olarak meclise sunulmuş ve 2006 tarihinde ka-
nunlaşarak 01.10.2008 tarihinde itibaren genel sağlık sigortası uygulanmaya başlanmıştır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.10.2008 tarihinde 
ülkemizde uygulamaya konan genel sağlık sigortası sisteminin kişi bakımından kapsamı-
na bütün Türk vatandaşları alınmıştır. 2008 yılında yürürlüğe giren sistem; her geçen gün 
yeni bir uygulama, yeni bir kanun değişikliği ile başlangıçta anlaşılamayan ve örtülü bir 
biçimde kurgulanan yapısını ortaya koymaktadır. Kanun koyucu, başlangıçta fark edil-
meyen sistemdeki eksiklik ve yetersizlikleri de daha sonra yaptığı düzenlemelerle tamam-
lama yoluna gitmektedir. 23.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, 
10.03.2011 tarih ve 6191 sayılı Kanun, 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2011 
tarih 6270 sayılı Kanun ile değişiklikler yapılmakta ve özellikle bu değişikliklerle kişi ba-
kımından kapsam her geçen gün genişletilmektedir (Bulut, 37-41). 

Ayrıntılı bilgi için Nüvit Gerek’in (2012) “Son Değişikliklerden Sonra Genel Sağlık Sigortasının 
Kişiler Bakımından Kapsamı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart, S. 25 adlı eserine bakabilirsiniz.

GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI 
5510 sayılı Kanun’da genel sağlık sigortasının şahıs ve konu bakımından kapsamı, sağla-
nan yardımlar ve bu yardımlardan faydalanma şartları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.10.2008 tarihinde ül-
kemizde uygulamaya konan genel sağlık sigortası sisteminin kişi bakımından kapsamına 
bütün Türk vatandaşları alınmıştır. Vatandaş olmayanları da belirli şartlarla kapsama alan 
sistem, sonuç itibarı ile kişi bakımından Türkiye’de yaşayan bütün insanları kapsamına 
alan bir sistem olarak kurgulanmıştır. Ancak bu özelliği kanuni düzenlemede açık ve net 
bir biçimde düzenlenmiş değildir. 2008 yılında yürürlüğe giren sistem her geçen gün yeni 
bir uygulama, yeni bir kanun değişikliği ile kişi bakımından kapsamı genişlemektedir. Ka-
nun koyucu, başlangıçta fark edilmeyen sistemdeki eksiklik ve yetersizlikleri de daha son-
ra yaptığı düzenlemelerle tamamlama yoluna gitmektedir. 23.2.2011 tarih ve 6111 sayılı 
Kanun ile yapılan değişiklikler, 10.03.2011 tarih ve 6191 sayılı Kanun, 665 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve 2011 tarih 6270 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle kişi bakı-
mından kapsam her geçen gün daha da genişletilmektedir (Gerek, 197-204; Bulut, 37-41). 

GSS sistemi, kişi bakımından bütün vatandaşları kapsayan zorunlu bir sosyal sigorta 
uygulamasıdır. Kanun’da bu husus m.92/1 de “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamında-
ki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki 
kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak 
ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek 
için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.” biçiminde ifade edilir. Kanun koyucu, kişi 
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bakımından kapsamı tartışmaya imkân vermeyecek bir biçimde düzenlememiştir. Sis-
temden faydalanabilmek için sigortalı, sigortalının bağımlısı ya da hak sahibi sıfatını haiz 
olmak şarttır. Bu nitelikleri taşımayan ve sisteme bu niteliklerden biri ile tescili olmayan 
kimsenin Türkiye’de aldığı ve alacağı sağlık hizmetlerinin bedeli genel sağlık sigortası ta-
rafından karşılanmayacak ve kişi bu bedeli kendisi ödemek zorunda kalacaktır. Kişi ba-
kımından kapsamın sade ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmemiş olması, önümüzdeki 
dönemde birtakım sıkıntılara yol açabilecektir. 

http://www.sgk.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kişi Bakımından Kapsamda Yer Alanlar: Sigortalı Sayılanlar 
Genel sağlık sigortasının kişi bakımından kapsamı, 5510 sayılı Kanun’da “Sigortalı Sayı-
lanlar” üst başlığı altında ve m.60’ta düzenlenmiştir. Burada yabancı ve vatandaş ayırımı 
yapılmamakla birlikte biz bu başlık altında daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadı ile 
aşağıdaki tasnif içinde kişi bakımından kapsam içinde kalanları kısaca sıralamakla ye-
tinmek istiyoruz. Kişi bakımından kapsam, aynı zamanda sigortalı kavramını ifade eder.

Türk Vatandaşları Bakımından Genel Sağlık Sigortasının Kişi 
Bakımından Kapsamı 

Sosyal Sigorta Kapsamında Sigortalı Olanlar

Zorunlu Sosyal Sigortalı Olanlar 
Genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılanların başında sosyal sigorta sistemi için-
de zorunlu sigortalı olanlar gelmektedir. 5510 sayılı Kanun m.4/a/b/c kapsamında zorunlu 
sigortalı olanlar, zorunlu sigortalılıkları süresince aynı zamanda ve genel sağlık sigortalısı 
sayılırlar. Sonuçta m.4/a kapsamında iş sözleşmesi ile çalışmak dolayısı ile m.4/b kapsa-
mında serbest meslek mensubu olarak ve m.4/c kapsamında kamu görevlisi ya da memur 
olarak zorunlu sigortalı sayılanlar ile 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği dönemde eski 
mevzuat kapsamında (5434, 506, 1479, 2925, 2926 sayılı kanunlara göre) sigortalı sayılıp 
da 5510 sayılı Kanun kapsamına alınanlar, bu sigortalılıkları sürdüğü müddetçe genel sağ-
lık sigortasının kişi bakımından kapsamında sigortalı sayılırlar.

Genel sağlık sigortası kapsamındaki zorunlu sigortalılar kimlerdir?

İsteğe Bağlı Sosyal Sigortalılar 
İsteğe bağlı sigortalılar da isteğe bağlı sigorta oldukları andan itibaren ve isteğe bağlı sigor-
talı oldukları sürece genel sağlık sigortalısı olurlar. 506 ve 1479 sayılı Kanun döneminde 
isteğe bağlı sigortalılık, hastalık veya sağlık sigortasını kapsamamakta; isteğe bağlı sigor-
talılar yalnızca yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları bakımından sigortalı sayılmakta ve 
bu sigortaların primlerini ödemek zorunda idiler. Bu sigortalılar ve bu sigortadan hak 
sahibi olanlar ise hastalık ya da sağlık sigorta yardımlarını alabilmekteydiler. Bu durum, o 
dönemde sistemde bir tenkit konusu olmaktaydı. 

5510 sayılı Kanun’la birlikte isteğe bağlı sigortalılar da genel sağlık sigortası kapsamına 
alınmış bulunmaktadırlar (m.60/a-2). İsteğe bağlı sigortalılar Kanun’dan dolayı ve zorunlu 
olarak genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olurlar.
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Kişilerin isteğe bağlı olarak prim 
ödemek suretiyle uzun vadeli 
sigorta kollarına ve genel sağlık 
sigortasına tabi olmalarını 
sağlayan sigortaya isteğe bağlı 
sigorta denir.
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Diğer Sigortalılar 
Bu kapsamda yer alan ve m.4 kapsamında sigortalı olarak çalışmakta olanlardan aşağıdaki 
kişiler de genel sağlık sigortalısı sayılırlar: 

•	 Türkiye	ile	sosyal	güvenlik	sözleşmesi	 imzalamamış	ülkelerde	çalışmak	üzere	bu	
ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurt dışına götürülen Türk işçiler,

•	 Aylıksız	 izin	kullanan	devlet	memurlarından	bir	yılı	 geçmemek	şartı	 ile	 aylıksız	
izin kullanan memurlar izin kullandığı sürece, 

•	 3308	sayılı	Mesleki	Eğitim	Kanunu	kapsamında	aday	çırak,	çırak	ve	mesleki	eğitim	
gören öğrenciler,

•	 Meslek	lisesinde	okumakta	olup	staja	tabi	tutulan	öğrenciler,
•	 19/3/1969	tarihli	ve	1136	sayılı	Avukatlık	Kanunu	uyarınca	avukatlık	stajı	yapmak-

ta olanlardan bu Kanun’a göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olu-
nan	kişi	durumunda	olmayanlar,	avukatlık	stajyerleri	staj	süresi	 ile	sınırlı	olmak	
üzere genel sağlık sigortalısı sayılır.

•	 Staj	gören	yükseköğrenim	öğrencileri,
•	 2547	sayılı	Kanun	m.46	kapsamında	üniversitede	kısmi	süreli	çalıştırılan	öğrenciler,
•	 Türkiye	İş	Kurumunun	düzenlemiş	olduğu	meslek	edindirme,	mesleki	geliştirme	

ve yeni bir meslek sahibi olmak maksadı ile açılan kurslara katılan kursiyerler.

Genel Sağlık Sigortalısının Bağımlıları
Genel sağlık sigortalısı durumunda olan kimselerin eşleri, çocukları ve geçindirmekle 
yükümlü bulunduğu anababası belirli şartlarla genel sağlık sigortasının bağımlısı sıfatı 
ile genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Genel sağlık sigortasının bakmakla yükümlü olduğu 
kimseler GSS İşlemleri Yönetmeliği’nde sayılmıştır (m.7): 

Genel sağlık sigortalısının eşi: Genel sağlık sigortası bakımından sigortalının bağım-
lıları arasında ilk sırada sigortalının eşi gelir. Eşin, sigortalının bağımlısı sayılması için 
kendisinin sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı durumda bulunmaması; kendi sigortalılığı 
nedeniyle aylık ya da gelir almamakta olması gerekir.

Mütekabiliyet esası dikkate alınmak suretiyle Türkiye’de oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlardan 
evli olan çiftler bakımından (m.60/1/d) ve genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan 
ve yabancı ülkelerde sigortalı olmayan Türk vatandaşlarından evli olan çiftler (m.60/1/g) 
için hangisinin bu genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi ola-
cağının tespiti kendi tercihlerine bırakılır. Bunun dışında Kanun’dan dolayı her iki eş de 
zorunlu sigorta kapsamında olanlar, yani eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık 
şartlarının oluşması hâlinde, her iki eş de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır. Öte yan-
dan bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan eşler, genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. 

Genel sağlık sigortalısının çocukları: Sigortalının 18 yaşını doldurmamış kız ve erkek 
çocukları ile 20 yaşını doldurmamış lise ve dengi öğrenim görmekte olan çocukları, 25 
yaşını doldurmamış yükseköğrenime devam eden ve evli olmayan çocukları ve yaşına ba-
kılmaksızın çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından 
tespit edilen evli olmayan çocukları; sigortalının bağımlısı olarak genel sağlık sigortasın-
dan sigortalının bağımlısı sıfatı ile faydalanırlar. Ana ve babası boşanmış çocukların genel 
sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan ge-
nel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır (Şakar, 23-29).

Genel sağlık sigortalısının ana ve babası: Geçiminin sigortalı tarafından sağlanması 
ve her türlü gelir itibarı ile asgari ücretin netinden az geliri olması ve diğer çocuklarından 



Sosyal Güvenlik Hukuku156

sağlık yardımı almaması koşuluyla sigortalının bağımlısı sıfatı ile genel sağlık sigortası 
kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Sigortalının ana ve babasının yabancı uyruklu olması, 
Türkiye’de ikamet etmesi ve Kanun’da öngörülen şartları sağlaması hâlinde genel sağlık 
sigortasından faydalandırılır.

Üvey ana ve babalar ile sigortalıyı evlat edinen kimselerin bağımlı sıfatla genel sağlık 
sigortasından faydalanamayacakları ileri sürülmüştür (Uğur, 181). Sigortalıyı evlat edinen 
ana ya da babaların gerçek ana ve baba gibi faydalanması gerektiğini düşünüyoruz.

Sosyal Sigortadan Hak Sahibi Olanlar: Gelir ve Aylık Almakta Olanlar
GSS sigortalıları arasında sosyal sigorta sistemi içinde sigorta yükümlülüklerini yerine 
getirerek hak sahibi durumuna girenler yahut da Kanun’dan olayı sigortadan gelir ya da 
aylık almaya hak kazanmış olan ve aylık veya gelir almakta olanlar da genel sağlık sigor-
talısı sayılırlar. Kanun, bu hususu açık bir şekilde “Bu Kanun veya bu Kanun’dan önce 
yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler” (m.60/f) 
şeklinde düzenlemiştir. Bu düzenleme hem kazanılmış hakları korumakta hem de sosyal 
güvenlik hukukundaki bir ilkeye uygun bir düzenlemedir. Dolayısı ile yaşlılık (emekli ay-
lığı), malullük ve ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olanlar; genel sağlık sigortası 
kapsamında sigortalı sayılırlar. 

İşsizlik Sigortasından İşsizlik Ödeneği, Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneğinin Ve İlgili 
Kanunları Gereğince Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlandırılan Kişiler 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik sigortasından yardım alma şart-
larını sağlamış ve kendilerine işsizlik ödeneği verilmeye başlanmış kimseler de genel sağ-
lık sigortalısı sayılırlar. 

Aynı şekilde 4447 sayılı Kanun ek. m.2 kapsamında kısa çalışma uygulanan işyerle-
rinde çalışanlardan şartlarını taşıması sebebiyle kendisine kısa çalışma ödeneği ödenen 
işçiler de genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödenmekte olan kimseler, bu ödenekleri aldık-
ları sürece genel sağlık sigortası sigortalısı sayılırlar (Aktay/Arıcı/Seynen-Kaplan, 218).

İş Kaybı Tazminatı Almakta Olanlar
5510 sayılı SSGSSK geçici m13 hükmü çerçevesinde 24.11.1991 tarih ve 4046 sayılı Özel-
leştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (RG., 22124, T. 27.11.1994) m.21 kapsamında iş 
kaybı tazminatı almakta olanlar, genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu tazminatı aldıkları 
sürece bu sigortalılık devam eder.

Sosyal Yardım/Sosyal Teşvik ve Sosyal Tazmin Sisteminde Yer Alanlar 
Türk sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal tazmin ve teşvik sistemi içerisinde kendilerine 
aylık bağlanmış olan kimseler ile muhtaç oldukları kabul edilen kimseler de genel sağlık 
sigortalısı sayılmışlardır. Bu kapsamda aşağıdaki kimseler yer alır:

Muhtaç Durumda Olan (Düşük Gelirli) Vatandaşlar 
•	 5510	sayılı	Kanun	m.60’ta	sigortalı	sayılanlar	arasında	yer	alan	bir	başka	kitle	ise	

“Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alı-
narak Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek 
aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan 
vatandaşlar” (m.60/c/1)’dır.

•	 Bu	düzenleme	ile	ilk	defa	ailede	kişi	başına	düşen	geliri	asgari	ücretin	1/3’ü	oranında	
olan kimseler, genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılmışlardır (m.60/c/1). 
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Bu düzenleme, açıkça nitelendirmese de Türkiye’de muhtaç olmanın asgari gelir ile 
bağlantılı bir ölçüsünü de veren bir düzenlemedir. Dolayısı ile muhtaç durumda 
sayılacak nitelikte düşük gelirli kimseler genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır.

•	 Daha	önce	kendilerine	yeşil	kart	verilmiş	olanlar	da	01.01.2012	tarihinden	itibaren	
daha önceki vizelerinin bitim tarihinden itibaren gelir testinden geçmek ve geliri-
nin kişi bakımından asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilmek şartı ile bu 
kapsamda GSS sigortalısı sayılacaklardır.

Muhtaç Yaşlılar ve Özürlüler 
01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Va-
tandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler de ge-
nel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar. Bilindiği gibi bu kimseler, 65 yaşını doldurmuş muh-
taç yaşlılar ile 65 yaşını doldurmamış ancak bir başkasının bakımına muhtaç özürlülerdir.

Sosyal Tazmin ve Teşvik Kapsamında Aylık Bağlanmış Olanlar (m.60/c.4-10 )
Muhtaç olup olmadıklarına bakılmaksızın kendilerine ülkeye yaptıkları hizmet vs. neden-
lere dayalı olarak aylık bağlanmış olan kimseler vardır ki bu kimselere yapılan yardımlar 
sosyal yardım olarak değil sosyal tazmin ya da sosyal teşvik olarak adlandırılırlar (Sözer). 
Sosyal tazmin ve sosyal teşvik kapsamında yer alanlar arasında aşağıdaki kanunlara bağlı 
olarak aylık almakta olanlar, genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılırlar:

•	 Harcamaları,	taşınır	ve	taşınmazları	ile	bunlardan	doğan	hakları	da	dikkate	alınarak,	
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile için-
deki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatan-
daşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yüküm-
lü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

•	 Uluslararası	koruma	başvurusu	veya	statüsü	sahibi	ve	vatansız	olarak	tanınan	kişiler,
•	 01/07/1976	tarihli	ve	2022	sayılı	65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık 
alan kişiler,

•	 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şe-
ref aylığı alan kişiler, 

•	 28/05/1986	 tarihli	 ve	 3292	 sayılı	Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

•	 03/11/1980	 tarihli	ve	2330	 sayılı	Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

•	 Harp	malullüğü aylığı alanlar ile 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında aylık alanlar,

•	 24/5/1983	tarihli	ve	2828	sayılı	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka-
nunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz 
faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını dol-
durmamış çocuklar,

•	 Harp	malullüğü	aylığı	alanlar	 ile	12.4.1991	tarih	ve	3713	sayılı	Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında aylık alanlar, 

•	 18/3/1924	tarihli	ve	442	sayılı	Köy Kanununun ek 16. maddesine göre aylık alan kişiler,
•	 11/10/1983	tarihli	ve	2913	sayılı	Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazan-

mış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümle-
rine göre aylık alan kişiler 

genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
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Yaşlılar ve Çocuklar
5510 sayılı Kanun’un genel sağlık sigortası kapsamı ile getirdiği çok önemli bir düzenleme, 
Türk Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından da çok önemli bir yenilik, 18 yaşından küçük 
çocuklar ile 65 yaşından büyük muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlıların genel sağlık sigortası 
kapsamına alınmış olmalarıdır. Sözü edilen kimseler, prim ödeme yükümlülüğüne bakıl-
maksızın genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılırlar ve sigorta yardımlarından 
faydalanırlar. Genel sağlık sigortası sisteminin yaşlılar ve çocukların korunmasına yönelik 
bu düzenlemesi, üzerinde durulmaya değer bir düzenlemedir. Türkiye’de bu düzenleme 
ile hem yarınlarımızın sahibi gençlere yani geleceğe ve bu ülkeye geçmişte hizmet etmiş 
yaşlılara yani geçmişe sahip çıkılmış olmaktadır. Bu ülkeye hizmet etmiş insanların yaşlı-
lık döneminde muhtaç duruma düşmeleri önlenmiş, çocuk ve gençlerin ise koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına imkân sağlanmıştır.

Yoksullar 
Genel sağlık sigortası ile ilgili 5510 sayılı kanun ülkemizde ilk defa yoksulluğun kişi ba-
kımında bir ölçüsünü belirlemiş ve bu kritere uyanların prim ödemeksizin genel sağlık 
sigortası kapsamına almış; primlerinin de hazine tarafından karşılanmasını öngörmüştür. 
Kanun anlamında “Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da 
dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek 
aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatan-
daşlar” genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından 
yararlanırlar. Pek tabidir ki yoksul durumda olan vatandaşların primleri devletçe ödenir.

Avukat Stajyerleri 
13.02.2011	tarih	ve	6111	sayılı	Kanun	m.34	ile	avukat	stajyerleri	de	genel	sağlık	sigortası	
kapsamına alınmışlardır. Buna göre “19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
uyarınca	avukatlık	stajı	yapmakta	olanlardan	bu	Kanun’a	göre	genel	sağlık	sigortalısı	veya	
bakmakla	yükümlü	olunan	kişi	durumunda	olmayanlar,	staj	süresi	ile	sınırlı	olmak	üzere	
genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık 
sigortası primleri, Kanun’un 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç 
alt sınırının otuz günlük tutarının % 6’sıdır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği tarafından 
ödenir.

Düzenleme,	son	derece	yerinde	bir	düzenleme	olmuştur.	Özellikle	stajyerlerin	gerek	
adliyelerde gerekse avukat yanlarında çoğu kez tek kuruş almaksızın çalıştıkları düşünül-
düğünde Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) avukatlık mesleğinin gelecekteki mensupları ile 
dayanışma adına ciddi bir destek yükümlülüğünün getirilmesi, primlerin TBB tarafından 
ödenmesi bizce önemli bir adımdır.

Gelir Sahibi Olanlar
Genel sağlık sigortası zorunlu bir sigortadır. Bütün vatandaşlar zorunlu olarak genel sağlık 
sigortası kapsamına alınmışlardır. Genel sağlık sigortasında esas olan prim ödeme gücü 
olanlardan prim alınması, prim ödeme gücü olmayanlardan ise prim alınmamasıdır. Bu 
noktada prim ödeme gücü sınırı, aile temelinde kişi başına gelirin asgari ücretin 1/3’ün-
den az olmasıdır. 

Sosyal sigortaların kapsamında olmayan; ancak gelir sahibi durumunda olup da yok-
sul sayılmayanları da genel sağlık sigortasına prim ödeyeceklerdir. Sosyal sigortaların 
kapsamında olmayan; ancak gelir sahibi durumunda olup da yoksul sayılmayanları da 
genel sağlık sigortasına prim ödeyeceklerdir. Buna göre sosyal sigorta sisteminde sigortalı 
olmayan kişilerden (m.4 kapsamında sigortalı olmayanlardan) gelir kontrolü sonucunda 
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aile bazında kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında olanlar 
asgari ücretin 1/3’ü aylık gelir olarak kabul edilerek; asgari ücret ile asgari ücretin iki katı 
tutarında geliri olanlar asgari ücret üzerinden; asgari ücretin iki katından fazla geliri olan-
lar ise asgari ücretin iki katı üzerinden genel sağlık sigortası ödemek suretiyle genel sağlık 
sigortalısı olacaklardır. Gelir kontrolüne razı olmayan veya gelir kontrolünü kabul etme-
yenler ise asgari ücretin iki katı tutarında kişi başına gelir elde ediyormuş kabul edilerek 
prim ödemek zorunda kalacaklardır. Burada kişiler, SGK tarafından resen genel sağlık 
sigortalısı olarak tescil edileceklerdir.

Hakkında Koruyucu Tedbir Kararı Verilen Kişilerden Genel Sağlık Sigortalısı 
Olmayanlar
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel 
sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımların-
dan yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci 
fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununa Göre 
Hizmet Öncesi Eğitime Alınanlar
29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezleri Kanunu kapsamına göre hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri 
süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 
82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı 
üzerinden Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Bu kişilerin, 3. maddenin 1. fıkrasının 
(10) numaralı bendine göre tespit edilecek eş ve çocukları ile ana ve babaları da bakmakla 
yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.

Yeni Mezun Öğrenciler
Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve den-
gi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını 
geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) 
bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi 
izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) ben-
dinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbaş Olarak Yapmakta Olanlar İle Yedek Subay 
Öğrencileri
Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi 
arasında, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi 
arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci aday-
ları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında primleri ilgili 
kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu sürenin 
hesabında, mevzuatı uyarınca askerlik hizmet süresinden sayılmayan haller (disiplin ku-
rulları tarafından verilen cezalar ve sağlık sebepleri hariç) dikkate alınmaz. Bu kapsamda 
genel sağlık sigortalısı sayıldıkları sürece bu maddenin diğer fıkraları kapsamında genel 
sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmazlar.
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Yabancıların Genel Sağlık Sigortalılığı
Yabancılar da belli şartlarda genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar. Yabancılar kapsamın-
da yer alan ve “Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanı-
nan kişiler” başka bir şart aranmaksızın, sosyal yardım sistemi içinde olanlar gibi, Genel 
sağlık sigortası sigortalısı sayılırlar. Bunların yanında göçmen olarak kanun dışı yollardan 
Türkiye’ye giren yabancılar sınır dışı edilinceye kadar sağlık giderleri mahalli mülki amir-
likler tarafından karşılanmaktadır. 

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler 
durumda olmayan yabancıların genel sağlık sigortası sigortalısı olma bakımından durum-
ları hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

•	 Mütekabiliyet	esası	da	dikkate	alınmak	şartıyla	oturma	izni	almış	yabancı	ülke	va-
tandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler 
Türkiye’de bir yıldan az kalırlar ise genel sağlık sigortalısı olma zorunlulukları yoktur.

•	 Mütekabiliyet	esası	da	dikkate	alınmak	şartıyla	oturma	izni	almış	yabancı	ülke	va-
tandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerden 
Türkiye’de bir yıldan daha uzun ikamet izni alanlar ya da bir yıldan daha uzun 
kalanlar, Kanun’dan dolayı genel sağlık sigortalısı sayılır (m.60/d).

•	 Sosyal	güvenlik	sözleşmeleri	çerçevesinde	sözleşme	tarafı	ülkelerden	sağlık	yardımı	
almakta olan sigortalılar, gelir veya aylık almakta olanlar ile bunların bakmakla yü-
kümlü oldukları kimseler genel sağlık sigortalısı sayılmamakla birlikte genel sağlık 
sigortalısı gibi taraf ülke adına sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahiptirler.

•	 Türkiye’de	yükseköğrenim	gören	yabancı	öğrenciler,	yükseköğrenime	başladıkla-
rı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Üniversiteler bu öğrencilerin 
SGK’ye bildirimini yapmakla yükümlüdürler. Bu öğrenciler asgari ücret üzerinden 
genel sağlık sigortası primi öderler.

•	 Yabancı	 öğrencilerden	 kamu	 idareleri,	 Kanun’la	 kurulmuş	 kurum	 ve	 kuruluşlardan,	
kamu yararına faaliyet gösteren derneklerden ve vergi muafiyeti tanınmış bulunan vakıf-
lardan	tam	burs	alan	ve	Yükseköğrenim	Kurulu	tarafından	ayrılan	kontenjan	dâhilinde	
yükseköğrenim gören yabancı öğrenciler genel sağlık sigortasından faydalanır.

•	 Türkiye’de	oturma	izni	almış	yabancı	uyruklu	kimselerin	18	yaşından	küçük	ço-
cukları için ana ve babaları genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek ve prime 
esas en az ücretin 2 katı genel sağlık sigortası prime esas kazancı olarak kabul edi-
lerek sağlık tesislerine başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genel sağlık 
sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

•	 Türk	 vatandaşlığından	 çıkarılanların	 genel	 sağlık	 sigortası	 tescilleri	 de	 talepleri	
hâlinde bir yıllık ikamet şartı aranmaksızın gelir testine bağlı olarak yapılır. 

Kişi Bakımından Kapsamda Yer Almayanlar 
5510 sayılı SSGSSK m.60’ta genel sağlık sigortalısı sayılanlar sıralanmıştır. Ancak genel 
sağlık sigortası olmayanlar sayılmamıştır. m.60 iyice irdelendiği zaman genel sağlık sigor-
tası kapsamında olmayanları tespit etmek mümkün olmaktadır. Genel sağlık sigortalısı 
sayılmayanlar Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği m.8’de sıralanmıştır. Aşağıda 
sayılan kimseler ve bunların bağımlıları genel sağlık sigortalısı sayılmazlar: 

•	 5510	sayılı	Kanunun	6.	maddesinin	1.	Fıkrasının	(e)	bendi	gereğince	yabancı	bir	ülke-
de kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye 
bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen 
kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında 
ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, (l) bendi gereğince 
kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulundu-
ğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk 
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uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda si-
gortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam 
edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde 
ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hâllerde, işve-
renleri tarafından bulunan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, 

•	 Ceza	infaz	kurumları	ile	tutukevleri	bünyesinde	bulunan	hükümlü	ve	tutuklular,
•	 Kanunun	60.	maddesinin	1.	fıkrasının	(d)	bendi	kapsamındaki	mütekabiliyet	esası	

da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı 
bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Kanunun 4. maddesi kapsamın-
da sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,

•	 Sosyal	güvenlik	sözleşmesi	hükümleri	saklı	kalmak	kaydıyla,	Kanunun	60.	madde-
sinin 1. fıkrasının (f) bendi kapsamında olup, mülga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sa-
yılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna ve 8/5/1985 
tarihli ve 3201 sayılı Yurt dışında Bulunan Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna 
göre borçlanarak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler,

•	 İsteğe	bağlı	sigortalı	olan	yabancı	ülke	vatandaşlarından	Türkiye’de	yerleşik	olma	
hâli bir yılı doldurmayanlar,

•	 5510	sayılı	Kanunun	5.	maddesinin	1.	fıkrasının	(g)	bendi	kapsamında	sigortalılık-
ları devam edenler hariç olmak üzere Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi im-
zalanmamış ülkelerde çalışan ve çalıştığı ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakkı bulunanlar.

GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI VE SONA 
ERMESİ

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bu sigortadan sağlanan haklardan yararlanma ba-
kımından önem taşır. Genel sağlık sigortasında sigortalılık, kişinin genel sağlık sigortalısı 
olarak tescili ile başlar. 

Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere 
göre yürütülür. 60. maddenin 1. fıkrasının; (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar; sigortalı veya 
isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır 
ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır.

60. maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılanlardan; (1) numaralı alt bentte belir-
tilenler (Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alı-
narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile 
içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaş-
lar ile gelir tes;iti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu 
kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar) Kurumca tescil 
edildiği, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerde belirtilenler (2022 sayılı 
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Ve-
rilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının 
Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 2330 sayılı Nakdi Taz-
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, Harp 
malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanla, 442 sayılı 
Köy Kanununun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat 
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ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler) ise aylığa hak kazandıkları tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

Yukarıda belirtilen alt bentlerin kapsamı dışında kalanlardan 60. Maddenin 1. fıkra-
sının (c) bendinde sayılanlardan (2) numaralı alt bentte belirtilenler uluslararası koruma 
başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldık-
ları tarihten itibaren; 60. Maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılanlardan (7) numaralı 
alt bentte belirtilenler de korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz ya-
rarlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bunlar, ilgili ku-
rumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. (1) numaralı 
alt bentte belirtilenlerin (Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları 
da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az 
olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar) 
taleplerinin Kurumca değerlendirilmesi sonucu talep tarihi itibariyle müstahak olduğu 
anlaşılanların talep tarihi; daha sonra müstahak olanların ise müstahak oldukları tarih, 
Kurumca tescil edildikleri tarih olarak kabul edilir.

(d) bendinde sayılanlar (Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni 
almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı ol-
mayan kişiler) Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulun-
maları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu 
kişilerin genel sağlık sigortalılığı bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.

(e) bendinde sayılanlar, işsizlik, Esnaf Ahilik Sandığı veya kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Ku-
rumu tarafından işsizlik veya Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin bağlandığı tarihten itiba-
ren bir ay içinde Kuruma bildirilir.

(f) bendinde sayılanlar (Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal 
güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler) gelir veya aylıktan yararlanmaya 
başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek 
olmaksızın tescil edilmiş sayılır.

(g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları veya di-
ğer bentlere göre genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten iti-
baren bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve Kurumca resen tescil edilirler.

60. madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil 
edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını doldu-
runcaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü 
olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

60. maddenin 7. fıkrası kapsamında sayılan ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrencilerden dilekçeyle Kuruma müracaat edenlerin, talep tarihini takip eden günden iti-
baren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları 
devam eder. Bunların genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.

60.	maddenin	8.	fıkrası	kapsamında	sayılanlar	avukatlık	stajına	başladıkları	tarihten	
itibaren	 genel	 sağlık	 sigortalısı	 sayılırlar	 ve	 avukatlık	 stajları	 devam	 ettiği	 sürece	 genel	
sağlık	sigortalılıkları	devam	eder.	Bu	kapsamdaki	stajyerler,	staja	başladıkları	tarihten	iti-
baren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile 
Kuruma bildirilir.

60. maddenin 12. fıkrası kapsamındaki er ve erbaşlar ile yedek subay öğrencileri ve 
adaylarının genel sağlık sigortası bildirimi, askerlik şubesinden sevk tarihi, askeri öğrenci 
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adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının genel sağlık sigor-
tası bildirimi, intibak başlangıç eğitimine başladıkları tarih itibarıyla; 60. maddenin 13. ve 
14. fıkraları kapsamında sayılanların bildirimi, personelin eğitim ve öğretime başladığı 
tarih itibarıyla ilgili kamu idaresi tarafından yapılır.

Genel Sağlık Sigortalılığın Sona Ermesi
Genel sağlık sigortası, zorunlu bir sigortadır. Sigortalılığın başlangıç ve sona erme zamanla-
rı Kanun’la belirlenmiştir. Şu hâlde genel sağlık sigortası bakımından sigortalılık Kanun’da 
öngörülen sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm ile sona erer (m.92/3).

GSS sigortalılığı m.4/a, b ve c kapsamındaki zorunlu sigortalılar bakımından bu ni-
teliğin kaybedildiği tarihte sona erer. Zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 
on gün süreyle sigortalılığı sona eren kimseler, genel sağlık sigortasından faydalanırlar 
(m.67/4). Eğer bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl 
içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten 
itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden ya-
rarlandırılırlar (m.67/4). 

Ayrıca işçi niteliğindeki sigortalılar (m.4/a) 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş 
yıllık ücretli izin, analık izni ve bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işve-
renlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder 
(m.67/son).

Genel sağlık sigortalılığı nasıl sona erer?

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR
Genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetleri ve tıbbi yardımlar Kanun’la be-
lirlenmiştir. Genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak tıbbi araç gereçler ve tıbbi hiz-
metlerle ilgili ayrıntılar Sağlık Bakanlığının görüşü de alınarak SGK tarafından hazırlanan 
yönetmelikle belirlenir. Başlanmış tedavi hizmetleri, genel sağlık sigortası sona ermiş olsa 
da iyileşme sağlandığı sürece verilmeye devam edilir. 

Koruyucu Tıbbi Hizmetler
Genel sağlık sigortası, hastalık sigortasından farklı olarak koruyucu tıbbi hizmetleri de 
kapsamaktadır. Kanun, kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu 
sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koru-
yucu sağlık hizmetlerinin de genel sağlık sigortalılarına verilmesini öngörür (m.63/a). 
Şu hâlde aşılama ve madde bağımlılığını önlemeye yönelik hizmetler başta olmak üzere 
koruyucu sağlık hizmetleri, genel sağlık sigortası kapsamında sağlanan hizmetlerdendir.

Tedavi Edici Tıbbi Hizmetler
Hastalıkların tedavi edilmesi ve kişilerin sağlığına kavuşturulması kapsamında verilmesi 
gereken bütün tıbbi hizmetlerin giderleri, genel sağlık sigortası kapsamında SGK tara-
fından karşılanır. Hastalık, sağlıklı olmama hâlini ifade eder. Şu hâlde bedeni ve ruhi ba-
kımdan en iyi olma hâlinden uzaklaşıldığı ölçüde kişi hasta demektir. Tedavi edici sağlık 
hizmetleri kişiyi hastalıklı hâlden çıkarmaya yönelik bütün sağlık hizmetlerini kapsar.

Kanun koyucu, tedavi hizmetlerinin kapsamını “Kişilerin hastalanmaları hâlinde 
ayakta veya yatarak hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üze-
rine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yön-
temleri, konan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve 
rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik 
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Koruyucu sağlık hizmetleri: 
Kişilerin hastalıktan korunması 
veya sağlıklı olma hâlinin 
sürdürülmesi amacıyla kişiye 
yönelik olarak finansmanı 
sağlanacak sağlık hizmetlerini 
ifade etmektedir..

Ayakta tedavi: Genel sağlık 
sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin sağlık hizmeti 
sunucularında yatırılmaksızın 
ayakta sağlanan sağlık 
hizmetleridir.

Yatarak tedavi: Genel sağlık 
sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin sağlık hizmeti 
sunucusunda yatırılarak sağlanan 
sağlık hizmetleridir.
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sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sa-
yılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.” olarak belirlemiş 
bulunmaktadır (m.63/b).

Tedavi edici hizmetler kapsamına tıbbi tedavi için gerekli her türlü tetkiklerin yapıl-
ması, tıbbi araç ve gereçlerin verilmesi, takılması ve yenilenmesi de dâhildir. Kanun bu 
hususta genel sağlık sigortası tarafından sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili gereken “teş-
his ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, 
tıbbi araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz, tıbbi sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbi 
sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve ye-
nilenmesi hizmetleri” (m.63/f) bu kapsamda sıralanmıştır. 

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile 
m.63/f bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürele-
rini Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurum, bu amaçla bilim-
sel komisyonlar kurar; ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

Analık Tedavi Hizmetleri
GSS kapsamında analık hali nedeniyle sunulacak hizmetlerde güvence altındadır. Analık 
sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lü-
zum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri 
ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedavi-
ler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları 
gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî 
bakım ve tedaviler genel sağlık sigortasından sağlanmaktadır.

Yardımcı Üreme Yöntemleri Tedavi Hizmetleri
Normal yollarla hamile kalamayan kadınlara, suni yollarla hamile kalmalarına yönelik 
tıbbi hizmetler de genel sağlık sigortası kapsamında verilmektedir. Yardımcı üreme tedavi 
hizmetleri belirli şartları haiz sigortalılara sunulur. Bu hizmetlerden genel sağlık sigorta-
lısı olan kadınlar ve genel sağlık sigortalısı erkek sigortalıların eşleri faydalanabilir. Suni 
döllenme yolu yahut da tüp bebek yöntemi olarak da adlandırılan yardımcı üreme tedavi 
hizmetlerinden faydalanabilmek için aşağıdaki şartları haiz olma gerekmektedir (m.63/e):

•	 Yapılan	tıbbi	 tedavileri	sonrasında	normal tıbbi tedavilerle çocuk sahibi olamadı-
ğının tıbben tespit edilmiş olması ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi 
olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları ta-
rafından tıbben mümkün görülmesi,

•	 Kadının	23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,
•	 Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurum-

ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
•	 Uygulamanın	yapıldığı	tıbbi	merkezin	Kurum	ile	sözleşme yapmış olması,
•	 En	az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup en 

az 900 gün genel sağlık sigortası primi ödenmiş olması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere 

yardımcı üreme yöntemi tedavileri sağlanır.
Yine kadın hastanın yakalandığı “bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle 

mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları 
tarafından tıbben zorunlu görülmesi hâlinde” de yardımcı üreme yöntemi tedavileri uygu-
lanmaktadır (m.63/e).
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Diş Tedavisi Hizmetleri 
GSS kapsamında diş tedavi hizmetleri de yer alır. Diş ve ağız sağlığına yönelik tedavi hiz-
metleri de bazı sınırlılıklarla birlikte genel sağlık sigortası tarafından finanse edilmektedir. 
Kanun’da bu husus “Kişilerin hastalanmaları hâlinde ayakta veya yatarak ağız ve diş muaye-
nesi, diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gereken klinik 
muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konan teşhise dayalı ola-
rak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, 
hasta takibi, travmaya ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları 
ile ilgili acil sağlık hizmetleri, diş tedavileri kapsamında karşılanır (m.63/e).

18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodonti diş tedavileri ile 18 yaşını doldurmamış veya 
45 yaşından gün almış kişilerin diş protezlerinin 72’nci maddeye göre belirlenen tutarının % 
50’si GSS tarafından karşılanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yurt Dışında Tedavi 
Genel sağlık sigortası, yurt dışında tedavi giderlerini de belirli şartlarla karşılar. Yurt dışın-
da tedavi ihtiyacı çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Bunlardan biri genel sağlık sigortalılarının 
geçici olarak yurt dışına çıktıkları durumda tedavi ihtiyacının doğması yahut da yurt dı-
şına sürekli görevle giden genel sağlık sigortalılara yönelik hizmet verilmesidir. Bir diğeri 
ise Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan hastaların yurt dışına gönderilmesi durumudur. 

Geçici Olarak Yurt Dışına Çıkanların Durumu
Sigortalılar, geçici olarak sigortalı yurt dışına çıkmak durumunda kalabilirler. Yurt dışına çı-
kış, geçici süre ile yurt dışında görevlendirilme yahut da başka maksatlarla geçici olarak yurt 
dışına gitmek şeklinde de gerçekleşebilir. İşte genel sağlık sigortalısı geçici olarak yurt dışında 
bulunmakta iken hastalanması durumunda genel sağlık sigortası bakımından durum nedir? 

Geçici olarak yurt dışında görevlendirilen işçiler ve kamu görevlileri (m.60/ a/1’de sıra-
lanan sigortalılar) bu kapsamda yurt dışında tedavi imkânından faydalanabilirler (m.66/a). 
Görevlendirmelerin Kurumca belirlenen usule yahut da kamu kurumlarının mevzuatlarına 
uygun olarak yapılmış olması gerekir. Yurt dışında geçici süre ile görevlendirilmiş olan genel 
sağlık sigortalıları ancak acil hâllerde yurt dışında tedavi hizmeti alabilirler. Acil hâllerde yurt 
dışında aldıkları tedavi hizmetleri genel sağlık sigortası tarafından finanse edilir. Yurt dışında 
tedavi imkânından sigortalının yalnızca kendisi istifade eder. Bakmakla yükümlü oldukları 
kişiler sigortalı ile birlikte yurt dışında bulunsalar dahi sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar.

Geçici görevlendirmelerde ödenecek sağlık hizmet bedellerinin Kurumca karşılana-
cak kısmı, aynı tedavi için yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı 
geçemez. Bu düzenleme farklı yönlerden eleştirilebilir ise de görevlendirmeleri kontrol 
imkânı bulunmayan SGK’nin bu alanda suistimalin önüne geçebilmek için getirdiği bir 
tedbir hükmü olarak kabul edilmelidir.

Sürekli Yurt Dışında Görevlendirilenlerin Durumu
Yurt dışında sürekli görevlendirilme, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yurt dışında 6 
aydan fazla görevlendirmeyi ifade eder (GSS İşlemleri Yön. m.44/2). Sürekli olarak yurt 
dışında görevlendirilmiş bulunan genel sağlık sigortalılarından (m.60/1/a/1’de sıralanan 
sigortalılar) “işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu ida-
releri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli görevle yurt dışına gön-
derilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişiler” 
yurt dışında tedavi hizmetlerinden faydalanırlar (m.66/b).

Şu hâlde Kurumun belirlediği usule uygun olarak yurt dışında 6 aydan fazla görevlen-
dirilen sigortalı işçiler ile kamu kurumlarının mevzuatına uygun yurt dışında görevlen-
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dirilmiş kamu görevlisi sigortalıların ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin yurt 
dışında iken bütün sağlık giderleri genel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Sağlık hiz-
metinin acil olma şartı, sürekli yurt dışında görevlendirmelerde aranmaz.

Yurt dışında sürekli görevlendirmelerde yurt dışından alınacak sağlık hizmetlerin bü-
tününün SGK tarafından karşılanması söz konusu değildir. Yurt dışında sağlanan sağlık 
hizmetlerinin Kurumca karşılanacak miktarı, aynı tedavi için yurt içindeki sözleşmeli sağ-
lık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu tutarı aşan kısım, işverenler tarafın-
dan ödenir. Kanuni düzenlemede işverenlere yük yüklenmesi de dikkat çekici, sigortalıyı 
koruyucu bir düzenleme niteliğindedir.

Cumhurbaşkanı kararı ile birlik hâlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca 
yurt dışına askerî veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin bu Kanun kapsamına giren 
sağlık hizmetlerinin sağlanması ile bu hizmetlere ilişkin giderlerin yurt içindeki sözleşme-
li sağlık hizmeti sunucularına ödenen tutarı aşan kısmı, kurumlarınca karşılanır.

Yurt İçinde Tedavisi Mümkün Olmayanların Durumu
Türkiye’de tedavi imkânları çok gelişmiş olup sağlık alanında çağdaş gelişmeleri izlemede 
Türk sağlık sektörü nispi olarak iyi durumdadır. Ancak sağlık ve tedavi alanında bizden 
daha iyi olan ülkeler ve sağlık merkezlerinin de olduğu da bir gerçektir.

Genel sağlık sigortası kapsamında hastalıkların Türkiye’de bulunan sağlık kuruluşları 
eli ile tedavi edilmesi esastır (m.66/1). Ancak zaman zaman bazı hastalıklarda Türkiye’de 
tedavi imkânlarının yetmediği durumlar olabilir. İşte Türkiye’de tedavi imkânlarının bu-
lunmadığı, yurt dışında tedavi imkânının bulunduğu durumlarda Kanun sigortalılara 
yurt dışında tedavi olma hakkını belirli sınırlılıklar içerisinde tanımıştır.

Yurt dışında tedavi için, genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü bulunduğu 
kimselerin hastalığının Türkiye’de tedavisinin mümkün olmadığı, yurt dışında tedavisi-
nin mümkün olduğuna dair kurumla sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulu 
tarafından bir rapor ile durumun tespit edilmiş olması; bu raporun Sağlık Bakanlığı tara-
fından onaylanmış bulunması hâlinde bu hastalığın yurt dışında tedavisi için yurt dışında 
yapılacak tedavi giderleri SGK tarafından karşılanır (m.66/c). 

Bu çerçevede yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık hizmeti bedelinin tümü ödenir. 
Kanun koyucu, bu ödemelere bir sınır getirmiştir. Bu sınır, “Bu tutar varsa Kurumun yurt 
dışında sevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli olduğu sağlık hizmet sunucularına ödenen 
tutarı geçemez.” şeklinde konmuştur.

Yurt dışına tedavi olmak üzere gönderilen kimselerin ayrıca yol giderleri, gündelik ve 
refakatçi giderleri de ödenir. Yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, 
yatak	ve	yemek	giderlerinin	tutarı	Sağlık	Hizmetleri	Fiyatlandırma	Komisyonu	tarafından	
belirlenir (m.65).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Türk Vatandaşlarının 
Durumu
İşverenleri tarafından yukarıdaki esaslara uygun olarak geçici veya sürekli görevle veya 
bunların dışında herhangi bir nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve 
Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
sağlık hizmetleri de yurt dışında sağlanır.

Sürekli veya Geçici Görevle Yurt Dışına Gönderilen Askerler
60. maddenin 12. fıkrası kapsamında (askerlik hizmetin er ve erbaş olarak yapmakta olan-
lar ile yedek subay okulu öğrencileri) genel sağlık sigortalısı sayılanlardan özel mevzu-
atlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli veya geçici görevle gönderilenlere sağlık 
hizmetleri yurt dışında sağlanır.
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Genel Sağlık Sigortası Tarafından Karşılanan Başkaca Giderler
Genel sağlık sigortası yukarıda sayılan hastalıkların teşhis ve tedavisi kapsamındaki bü-
tün giderleri karşılar. Genel sağlık sigortası tarafından karşılanacak giderlerle ilgili olarak 
Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

•	 Ayakta	ya	da	yataklı	tedavi	dışında	başkaca	giderler	de	söz	konusu	olabilmektedir.	
Genel sağlık sigortası bu kapsamda, tedavi hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan 
yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderlerini de karşılar (m.65).

•	 Hekimin	veya	diş	hekiminin	muayene	veya	tedavi	sonrası	tıbben	göreceği	lüzum	
üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hiz-
metinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına 
yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere 
refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiş 
ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır (m.65/1). 

•	 Genel	sağlık	sigortalısı	ve	bakmakla	yükümlü	olduğu	kişilerin	yatarak	tedavileri	
sırasında hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında ka-
lan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca 
karşılanır (m.65/2). 

•	 Yurt	içinde	veya	yurt	dışına	yapılan	sevkler	nedeniyle	ödenecek	gündelik,	yol,	ya-
tak	ve	yemek	giderlerinin	tutarı	Sağlık	Hizmetleri	Fiyatlandırma	Komisyonu	tara-
fından belirlenir (m.65/3). 

•	 Sürekli	iş	göremezlik	veya	malullük	durumlarının	tespiti,	kontrolü	veya	periyodik	
sağlık muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik gi-
derleri de aynı kapsamda ödenir (m.65/4).

Konu ile ilgili ayrıntılar Kanun’da öngörüldüğü şekilde yönetmelikle düzenlenmiş bu-
lunmaktadır (28.09.2008 tarihli SGK Sağlık Uygulama Tebliği - SUT). 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TARAFINDAN KARŞILANMAYACAK 
SAĞLIK HİZMETLERİ 
Genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık yardımlarının kapsamı sınırlı bir şekilde 
belirlenmiştir. Sigortalılar ve diğer hak sahipleri genel sağlık sigortası kapsamında bazı 
sağlık yardımlarından faydalanamazlar. Aşağıda sıralanan bu yardımlar incelendiği za-
man zaruri nitelik taşımayan nitelikteki yardımlar olduğu anlaşılır. Bu türlü bir sınırlama 
genel sağlık sigortası bakımından kabul edilebilir sınırlamalardır. Kanun’a göre Kurumca 
sağlanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır (m.64):

•	 Vücut	bütünlüğünü	sağlamak	amacıyla	yapılan	ve	iş	kazası	ile	meslek	hastalığına,	
kazaya,	hastalıklara	veya	konjenital	nedenlere	bağlı	olarak	ortaya	çıkan	durumlar-
da yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizme-
ti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri,

•	 Geleneksel,	 tamamlayıcı,	 alternatif	 tıp	 uygulamaları	 ve	 Sağlık	 Bakanlığınca	 izin	
veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hiz-
meti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri,

•	 Yabancı	ülke	vatandaşlarının;	genel	 sağlık	 sigortalısı	veya	genel	 sağlık	 sigortalısının	
bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları,

•	 63.	maddeye	göre	yöntem,	tür,	miktar	ve	kullanım	sürelerinin	belirlenmesi	sonu-
cunda Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bıra-
kılan sağlık hizmetleri.

Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı karşılanmayacak hizmetler nelerdir?
4
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GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanma şartları Kanun’la ay-
rıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası sistemi hizmet satın alma meto-
dunu benimsediği için bu düzenlemenin ayrıntılı olması pek tabiidir.

Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemiş Olmak

Genel Kural
Genel sağlık sigortası sistemi primli bir sistemdir. Bu itibarladır ki sigortalıların bu hiz-
metlerden faydalanabilmesi için prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gere-
kir (Tuncay/Ekmekçi, 446-448; Sözer, 159; Ocak, 1070). Genel sağlık sigortası sisteminde 
prim ödeme yükümlülüğü bazı sigortalılar için yoktur. Bu sigortalıların primleri Hazine 
tarafından karşılanır.

Genel sağlık sigortası tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek 
için işçiler bakımından, yani 4/a kapsamında sigortalı ve sigortalıların bağımlıları bakı-
mından, hekime başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigor-
tası primi ödenmiş olması şarttır.

Bağımsız çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları ve isteğe bağlı sigortalılar, Türkiye’de 
oturma izni almış ve bir yıldan fazla oturma izni alması nedeniyle genel sağlık sigortası 
sigortalısı olan yabancılar ve onların bağımlıları bakımından (m.4/b) ise en az 30 gün 
GSS primi ödemiş ve sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiri-
lerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin 
başkaca borcunun bulunmaması şarttır (m.67).

Kanun’da “60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (g) bentleri gereği genel 
sağlık sigortalısı sayılanlar için her ay 30 tam gün genel sağlık sigortası primi ödenme-
si zorunludur.” (m.88/3) hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda yer alanlara bakıldığında 
ilk sırada isteğe bağlı sigortalıların yer aldığı görülür ki bu sigortalılar bakımından eğer 
30 günden az prim ödeme süreleri var ise bu miktarı 30 güne tamamlamaları da hükme 
bağlanmıştır. Diğerlerini ele aldığımızda sıralananların tamamının primsiz sistem içinde 
kendilerine genel sağlık sigortası hizmeti verilenlerden oluştuğu (2022, 1005, 3292, 2330, 
3713 sayılı kanunlara dayalı olarak) gözlenmektedir ki Kanun, burada prim ödeme yü-
kümlüsü	olarak	bu	kişileri	öngörmüş	değildir.	Bizce	bu	kimseler	adına	primsiz	rejimin	bu	
primleri ödemesi gerekir (Tuncay/Ekmekçi, 446). 

Bilindiği gibi genel sağlık sigortası prim oranları kısa ve uzun vadeli sigorta primi öde-
yenler için %12,5, yalnızca genel sağlık sigortası primi ödeyenler için ise %12’dir. Genel 
sağlık sigortasının finansmanına Devlet de ayrıca katılır. Devletin üçüncü taraf sıfatı ile 
toplanan genel sağlık sigortası prim toplamı esas alınmak üzere 1/4 oranında prim ödeme 
yükümlülüğü de bulunmaktadır (m.81).

Prim Ödeme Yükümlülüğü Aranmayanlar
Hak sahibi sıfatı ile kendilerine gelir ve aylık bağlanmış olanlar genel sağlık sigortasından 
yardım alabilmek için ayrıca prim ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Keza sosyal 
güvenlik destek primi ile çalışanlar bakımından da genel sağlık sigortası primi ödeme 
şartı söz konusu değildir.

Bağ-Kur kapsamında 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında Kurumdan almakta 
olanlar için en az 10 yıl sağlık sigortası primi ödemeyenler için 6111 sayılı Kanun m.19 ile 
yapılan değişiklikle 10 yıla kadar prim ödeme yükümlülüğü getirilmiş olup 10 yılı tamam-
layıncaya kadar %10 genel sağlık sigortası primi alınması söz konusu olacaktır. 
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Genel sağlık sigortasından faydalanabilmek için prim ödeme yükümlülüğü bulun-
mayan kesimler ise Kanun’da belirlenmiştir. Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek 
bakımından prim ödeme yükümlülüğü aranmayan kişiler ve durumlar şu şekilde sırala-
nabilir (m.67/1):

•	 18	yaşını	doldurmamış	olan	kişiler,	
•	 Tıbben	başkasının	bakımına	muhtaç	olan	kişiler,
•	 Trafik	kazası	hâlleri,
•	 Acil	hâller,	
•	 İş	kazası	ile	meslek	hastalığı	hâlleri,	
•	 Bildirimi	zorunlu	bulaşıcı	hastalıklar,
•	 Koruyucu	sağlık	hizmetleri,
•	 Madde	bağımlılığını	önlemeye	yönelik	hizmetler,
•	 Analık	sebebiyle	yapılan	sağlık	hizmetleri,
•	 Tabii	afetler,
•	 Grev	ve	lokavt	durumları.

Sevk Zincirine Uymak
Genel sağlık sigortası uygulamasında sevk zinciri sistemi öngörülerek sigortalıların bu 
zincir içinde sistemden faydalanmaları bir tür zorunlu kılınmıştır.

Genel Kural
GSS sisteminden faydalanabilmek için kişilerin sevk zinciri içinde başvurularını yapmaları 
gerekir. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sevk zincirine uy-
gun olarak başvuruda bulunmak ve sağlık hizmeti talep etmeleri kanuni bir zorunluluktur. 

Kanun “Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için genel sağlık sigortalısı ve bak-
makla yükümlü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.” 
(m.70/2) hükmü ile bu zorunluluğu hükme bağlamıştır.

Sevk zincirine uymamanın müeyyideleri Kanun’la düzenlenmiştir. Bu müeyyide, alı-
nan sağlık hizmetlerinin bedelinin genel sağlık sigortası tarafından hiç veya büyük kısmı 
ile karşılanmaması olarak belirlenmiştir. Buna göre sevk zincirine uymama hâlinde sağlık 
hizmetlerinin bedelleri, yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmez 
(GSS İşlemleri Yönetmeliği m.40/4).

Sevk Zinciri
Ülkemizdeki GSS sistemi kurulur iken sağlık hizmeti sunumu ile koordineli bir biçimde 
düzenlenmiştir. Düzenleme yapılırken Sağlık Bakanlığı ile Kurumun bir eş güdüm içinde 
sevk zincirini kurma ve niteliğine göre basamaklı bir sistem içinde genel sağlık sigortası-
nın uygulanmasını sağlaması öngörülmüştür.

Buna göre “sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık 
Bakanlığı tarafından basamaklandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasın-
da sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak 
suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Ku-
rum tarafından belirlenir. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alır.” 
(m.70/1).

Sevk zinciri ve sağlık hizmeti veren kuruluşların basamaklandırılması 28.09.2008 ta-
rihli SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiştir. SUT Tebliği en son olarak 
25.03.2010 tarihinde basamak sistemini yeniden düzenlemiştir.
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Birinci Basamak Hizmet Sunucuları: Aile Hekimliği 
Aile hekimliği, Türk sağlık sistemine ilk defa 24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimli-
ği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (RG. 25665, T.09.12.2004) ile gelmiştir. 25.05.2010 
tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (RG. 27591, T. 25.05.2010) çıkarılarak konu-
nun ayrıntıları da düzenlenmiş ve pilot uygulama olarak belirli bir süre içerisinde bütün 
ülkeye yayılma süreci içine girilmiş bir uygulamadır.

Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları arasında yer alır (m.70/1). 
Birinci basamak sağlık kuruluşları özel ve kamu olmak üzere ayrı ayrı belirlenmiş ve SUT 
ile yayımlanmıştır. Buna göre

•	 Birinci Basamak Resmî Sağlık Kuruluşları: Kamu idarelerinin bünyesinde bulunan 
kurum hekimlikleri, sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri, ana çocuk sağlığı ve 
aile planlaması merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmeti birim-
leri, üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri hastaneleri, 
belediye poliklinikleri ve Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmış aile hekimleri’dir.

• Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları: Özel poliklinikler, özel ağız ve diş sağlığı 
hizmeti veren özel sağlık merkez ve kuruluşları. 25.03.2010 tarihli SUT ile özel 
eczaneler de birinci basamak sağlık kuruluşları arasında sayılmışlardır.

İkinci Basamak Hizmet Sunucuları
SUT ile ikinci basamak sağlık kuruluşları da kamu ve özel ayrımı yapılmak suretiyle belir-
lenmiş ve duyurulmuştur. Buna göre

•	 İkinci Basamak Resmî Sağlık Kuruluşları: İkinci basamak kamu sağlık kuruluşları eği-
tim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve bunlara bağlı 
semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı 
merkezleri, belediye hastaneleri, kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezle-
ri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastanelerdir 

•	 İkinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları: İkinci basamak özel sağlık kuruluşları ise 
Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler, Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
açılan tıp merkezleri ve dal merkezleridir.

Üçüncü Basamak Hizmet Sunucuları 
Üçüncü basamak sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastane-
leri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, üniversite diş hekim-
liği fakülteleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı Gureba Eğitim Hastanesi, TSK’ye ait Tıp 
Fakültesi	Hastanesi,	eğitim	ve	araştırma	hastaneleri	ve	bütün	bu	sayılan	hastanelere	bağlı	
sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve semt poliklinikleridir.

Basamaklandırılamayan Sağlık Kuruluşları
SUT ile diyaliz merkezleri, özel tedavi merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratu-
arları; tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve malzeme te-
darikçileri, optisyenlik kurumları, kaplıcalar; basamaklandırılamayan sağlık kuruluşları 
arasında sayılmışlardır (SUT m.2/3-4).

Sağlık Kuruluşlarına Başvurmak 
Genel sağlık sigortasından sağlık yardımı alma hakkını haiz kimselerin sağlık hizmeti 
sağlayan kurumlara başvuruda bulunması gerekir. Kurumca genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmak için başvuracakları 
yurt içinde veya yurt dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının unvan, isim ve ad-
resleri Kurumca elektronik ortamda veya diğer usullerle sigortalılara duyurulur (m.77/1).
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Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucu-
ları arasından genel sağlık sigortasıyla sevk zincirine sadık kalmak şartı ile her basmakta 
istediği sağlık hizmet sunucusunu seçme hakkına sahiptir (m.77/2).

Sağlık hizmeti sunucularına başvurur iken ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmak-
la yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmele-
ri için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında acil hâller hariç olmak üzere (acil 
hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme 
cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden biri-
nin gösterilmesi zorunludur (m.67/2). Sağlık hizmeti sunucularına başvurularda Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile başvurular işleme konur (m.92/4).

Sağlık hizmeti sağlayan kurumlar, hizmet talep eden kimselerin hizmet alabilmesi için 
gerekli belgelere (m.67/2) sahip olup olmadığını ve belgelerin talep sahibine ait olup ol-
madığını kontrol etmek zorundadırlar (m.71). Kontrol yükümlülüğünü yerine getirme-
yen sağlık hizmet sunucuları, idari para cezası ile cezalandırılırlar (m.71 ve 102).

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkası-
nın sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması 
yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katını kanuni faiziyle bir-
likte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir. İlgililer hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Acil hâllerde ise bu kontroller sağlık hizmetleri sağlandıktan sonra yerine getirilir. Acil 
hâllerin ve acil sağlık hizmetlerinin neler olduğuna, hangi yöntem ve ölçütlerle tespit edi-
leceğine ilişkin hususlar; Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir (m.71).

15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 04/11/1983 tarihli 
ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu gereğince ilan edilen savaş hâlinde genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurum tarafın-
dan sağlanmaya devam edilir. Ancak afet veya savaş hâllerine bağlı nedenlerden dolayı 
Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı sonu esas alına-
rak genel bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir (m.75). 

Katılım Payı Ödemek 
Hastalık ve sağlık sigortalarında kural olarak sigortalılardan katılım payı istenmez. Hiz-
met talebini frenlemek ve ilaç israfını önlemek için ilaçlarda katkı payı alınması yahut da 
her muayene için çok küçük bir katkı payı alınması, geçmişte uygulanan usullerdi.

Genel sağlık sigortası uygulamasında ise katkı payı ödenmesi uygulaması dışında 
özellikle hizmet sunucularının basamaklarına göre sigortalılardan artan oranda katkı payı 
alınması usulü getirilmiştir (Ocak, 196). Kural olarak genel sağlık sigortasından sağlık 
hizmeti alabilmek için sigortalılar ve bağımlılarının katılım payı ödemeleri zorunludur. 
Genel sağlık sigortası uygulamasında katılım payı ödenmesine ilişkin düzenlemeler, sis-
temde en çok tartışma doğuran konulardan biri olmaya adaydır.

Katılım Payı Ödenecek Hâller, Katılım Payları ve Ödeme Şekli 
Hangi hizmetlerden ve ne miktarda katkı payı alınacağı Kanun’la tespit edilmiştir. Katılım 
payı ödenecek sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş durumdadır (m.68):

•	 Ayakta	tedavilerde	hekim	muayenesinde,
•	 Vücut	dışı	protez	ve	ortezler,	
•	 Ayakta	tedavide	sağlanan	ilaçlarda,	
•	 Kurumca	belirlenecek	hastalık	gruplarına	göre	yatarak	tedavide	finansmanı	sağla-

nan sağlık hizmetleri
için sağlık hizmeti alıcıları katılım payı ödemek zorundadırlar (m.68).

Katılım payı: Sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmek 
için genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
tarafından ödenecek tutardır.
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Katılım payı ödenecek alanlar belirlendiği gibi Kanun’la katılım payı miktarları da be-
lirlenmiş durumdadır. Buna göre

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı muayene başına 2 TL 
olarak belirlenmiştir. Kurum, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım 
payını; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya 
da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen 
sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmî ve 
özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli ola-
rak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar 
artırmaya ve sağlık hizmeti sunucuları için farklı belirlemeye yetkilidir.

Ayrıca Kurum, ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda aile hekimlerince yazılan reçeteler 
dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç için 3 TL, ilave her bir 
kalem/kutu ilaç için 1 TL olmak üzere katılım payı uygulamaya yetkilidir.

Vücut dışı protez, ortez ve iyileştirme araçları ve ayakta tedavilerde ilaçlardan gereksiz 
kullanımı azaltma, sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmama-
sı, kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate 
alınarak %10 ila %20 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenecek bir katılım payı 
alınmasını öngörmektedir. Bu sağlık hizmetlerinden alınacak katılım payını % 1’e kadar in-
dirmeye, Kurumun teklifi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Vücut dışı protez ve ortezlerde katılım paylarına tavan sınırlaması getirilmiştir. Buna 
göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödeyecekleri katılım 
payının tutarı; ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerinde sağlık hizmetinin alındığı ta-
rihteki asgari ücretin %75’ini geçemez. Yatarak tedavilerde ise bir takvim yılında asgari üc-
ret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin 1/4’ünü geçemez.

Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle ya-
pılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde 
katılım payı ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında 
uygulanır. Ancak bu uygulamalarda üst limit kuralı uygulanmaz.

Muhtaç olma, vatansız ve sığınmacılar ve 65 yaş aylığı almakta olanlar (m.60/1, 2, 3’e göre 
sigortalı olanlar) ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler katılım payı öderler. Ancak talepleri 
hâlinde ödemiş oldukları katılım payları 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir (m.68/5).

Katılım paylarını gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların 
ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum ve 
kuruluşlar aracılığı ile tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye Kurum 
yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tahsil ettikleri katılım payı düşüldükten 
sonra kalan tutar ödenir.

Katılım paylarının hesaplanmasında Kurumca tespit edilen sağlık hizmeti tutarları 
esas alınır. Kurumca belirlenen katılım paylarını tahsil etmeyen sağlık hizmet sunucuları-
na	idari	para	cezası	uygulanır	(m.102/j).

İlaç ve sağlık hizmetlerinden katılım paylarının hesabında Kurumca tespit edilen ve hiz-
met sunucularından sağlık hizmeti alımında esas alınan sağlık hizmet fiyatları esas alınır.

Katılım paylarının ödenme usulleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul 
ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Katılım Payı Alınmayacak Hâller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler
Katılım payı ödeme yükümlülüğünün istisnaları da Kanun’la belirlenmiştir. Bazı durum-
larda ve bazı kimselerden katılım payı alınmaz. Buna göre sağlık hizmetlerinden katılım 
payı alınmayacak hâller, sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır (m.69):
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•	 İş	kazası	 ile	meslek	hastalığı	hâlleri	 ile	askerî	 tatbikat	ve	manevralarda	sağlanan	
sağlık hizmetleri,

•	 Kanunda	belirlenen	(m.75)	afet	ve	savaş	hali	nedeniyle	sağlanan	sağlık	hizmetleri,
•	 Aile	hekimi	muayeneleri	ve	kişiye	yönelik	koruyucu	sağlık	hizmetleri,
•	 Sağlık	kurulu	raporu	ile	belgelendirilmek	şartıyla	Kurumca	belirlenen	kronik	has-

talıklar ve hayati önemi haiz ortez, protez ve iyileştirme araç ve gereçlerinin takıl-
ması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi sağlık hizmetleri ile organ nakli, 

•	 Kontrol	muayeneleri,
•	 1005	 sayılı	Kanun’a	göre	 şeref	 aylığı	 alan	kişiler;	 3292	 sayılı	Kanun	kapsamında	

vatani hizmet tertibinden aylık almakta olan kimseler, 2330 sayılı Kanun kapsa-
mında nakdi tazminat ve aylık almakta olan kimseler, 2828 sayılı Kanun kapsamın-
da koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanmakta olan 
kimseler; harp malullüğü aylığı almakta olan kimseler, Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında aylık almakta olan kimseler, 

•	 Vazife	malulleri.	
•	 Harp	okulları	ile	fakülte	ve	yüksekokullarda,	Milli	Savunma	Bakanlığı	hesabına	okuyan	

veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yükseko-
kulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, 

•	 Polis	Akademisi	ile	fakülte	ve	yüksekokullarda,	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	hesa-
bına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü he-
sabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek 
Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar, 

•	 Jandarma	ve	Sahil	Güvenlik	Akademisi	 ile	 fakülte	ve	yüksekokullarda	Jandarma	
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay nas-
pedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

•	 3713	sayılı	Terörle	Mücadele	Kanunu’na	göre	aylık	bağlanmış	maluller	ile	aynı	Ka-
nun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların 
sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileşti-
rici araçgereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama geti-
rilmeksizin karşılanır.

Katılım payı alınmayacak kimseleri tespit yetkisi Kuruma verilmiştir. Katılım payı 
alınmayacak kimselerle ilgili Kuruma yetki verilmesi, sosyal politika bakımından idareye 
bir esneklik sağlar. Bu da son derece isabetli bir düzenlemedir.

Genel sağlık sigortası bakımından acil hâl nedir?

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DOĞAN SORUMLULUK 
Genel sağlık sigortası uygulamasından dolayı işverenin, sigortalının ve üçüncü kişilerin 
sorumluluğu söz konusu olabilir. Bu sorumluluğun çerçevesi Kanun’la belirlenmiştir (Gü-
zel/Okur/Caniklioğlu, 776; Tuncay/Ekmekçi, 462 vd.).

İşverenin Sorumluluğu

İş Kazası ve Meslek Hastalığında Yükümlülüklerini Yerine Getirmemekten 
Doğan Sorumluluk 
İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağ-
lık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaç-
la işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve varsa refakat-
çi, yol ve gündelik giderleri için yapılan masraflar Kurum tarafından karşılanır (m.76/1).

5
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Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden 
dolayı genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malul kalmasına veya 
malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü 
sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür (m.76/2).

Kanuni düzenleme incelendiği zaman işverenin buradaki sorumluluğunun kusur so-
rumluluğu olduğu ve işverenin iş kazası ve meslek hastalığı sonrası sigortalının sağlığı için 
gerekli tedbirleri almada, ilk yardım yapılması, kişinin en yakın sağlık merkezine ulaştırıl-
ması gibi yükümlülüklerinde kusuru ölçüsünde sorumluluğu söz konusu olacaktır (Tun-
cay/Ekmekçi, 463). Elbette işverenin kusurluluğu genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin 
uzamasına veya malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına yol açmış ise yani 
kusur ile sonuç arasına uygun bir illiyet bağı mevcut ise sorumluluk söz konusu olacaktır.

İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını koruma ve iş 
güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa Kurumca yapılan 
sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir (m76/4).

Ayrıntılı bilgi için Teoman Ozanoğlu’nun (1994) “Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılan 
Yardımların Etkisine İlişkin Kurallar”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü: Ölüm 
ve Cismani Zarar Hallerinde Zararın ve Tazminatın Hesap Edilmesi Sempozyumu Ankara 
10-11 Aralık 1993., Adalet Matbaacılık Ankara adlı eserine bakabilirsiniz (Akın, Tazminat).

Kanun koyucu “İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.” 
hükmüne yer vermiştir (m.76/4). Bu ilke, işverenlerin sorumluluktan kurtulma karinesini 
ifade eder. Yani işveren her türlü tedbiri almış olsa idi yine de zararın meydana geleceği ve 
önlenemeyeceğini delillerle ortaya koyar ise iş kazasından dolayı Kuruma karşı sorumlu-
luktan kurtulabilmesine imkân sağlayan bir ilkedir (Uraslı, 511).

İş kazası ve meslek hastalığından kusura dayalı sorumlulukta yeni düzenleme, kaza ya 
da meslek hastalığı dolayısı ile Kurumun ileride sigortalıya yapacağı masrafların işveren-
den alınması uygulamasına son verilmesi olgusunu yerinde bulmakla birlikte m.21/1’de 
benzer bir ifadenin hala varlığını koruduğunu belirterek bu nedenle ileride bu düzenle-
menin Anayasa Mahkemesi tarafından iptale konu olabileceğini haklı olarak ifade etmek-
tedir (Tuncay/Ekmekçi, 464).

Sağlık Raporu Almaksızın Çalıştırmak
İşverenler, çalıştıracağı işçileri İş Kanunu’nda öngörülen sınırlılıklara uygun bir şekilde işe 
almak ve çalıştırmakla yükümlüdürler. Genel sağlık sigortalısı işçilerin Kanun gereğince 
sağlık raporu alınması gerektiği hâlde sağlık raporuna dayanmaksızın çalıştıran veya alınan 
raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbi yönden elverişli olmadığı belirtildiği hâlde genel 
sağlık sigortalısını rapora aykırı bir şekilde çalıştıran işverenlere, bu nedenle ortaya çıkan 
hastalığa bağlı olarak Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir (m.76/3).

Hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenen işçi-
ler ve kamu görevlileri (m.4/a ve c’li sigortalılar) bu işte çalıştırılamaz. Bu kişileri çalıştı-
ran ve bu nedenle yeniden hastalanan yahut da hastalığı artan genel sağlık sigortalısı için 
SGK’nin yeniden tedavi masrafı yapmasına sebep olan işverenler, genel sağlık sigortalısı-
nın aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür.

Çalışabilir olduğuna dair rapor almaksızın sigortalı işçiyi kendi işvereni çalıştırama-
dığı gibi başka işveren de çalıştıramaz. Genel sağlık sigortalısı işçiyi bir başka işveren ça-
lıştırmış ise çalışmaması gereken dönemde yeniden çalışmaktan doğan hastalığın nükset-
mesi, yeniden tedavi masrafları yapılmasına yol açması nedeniyle Kanun’a aykırı çalışan 
sigortalı ile birlikte Kuruma karşı müteselsilen sorumlu olur.
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Genel Sağlık Sigortalısının Sorumluluğu
Genel sağlık sigortasında kural olarak genel sağlık sigortalısının sorumluluğundan söz 
edilemez. Bu genel kuralın bir istisnası mevcuttur. Bu istisna da genel sağlık sigortasının 
çalışamaz olduğu, hasta olduğu ve çalışmaması gereken ayakta tedavi döneminde çalışa-
bilir olduğuna dair rapor almadıkça çalışmaması gerekir. Çalışabilir olduğuna dair rapor 
almaksızın sigortalı işçi ne işyerinde ne de başka bir yerde çalışamaz.

Çalışabilir olduğuna dair rapor almaksızın kendi işverenine ait işyerinden başka bir 
işverene ait işyerinde sigortalı işçi çalışır; bu nedenle hastalığı yeniden nükseder, artar ve 
genel sağlık sigortası bu nedenle tekrar sağlık hizmeti verir, tekrar masraf yapmak duru-
munda kalır ise bu ilave masraflar Kurumca sigortalı işçiden alınır (m.76/3).

 
Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
Üçüncü kişi, sigortalı ve işveren dışındaki kimselerdir. Bu kimseler sosyal sigorta ilişkisi-
nin tarafı olmayan kimselerdir. Eğer sigortalı ve işveren dışında bir başka kişi genel sağlık 
sigortalısına zarar verir ve genel sağlık sigortalısının sağlık hizmeti almasına kusurlu dav-
ranışı ile yol açar ise bu durumda Kuruma karşı sorumlu olur.

Kanun koyucu, bu sorumluluğu şu şekilde düzenlemiş bulunmaktadır: “Genel sağlık sigor-
talısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya 
ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle Kurumun sağlık hizmeti 
sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit 
edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir” (m.76/6).

Düzenleme incelendiğinde Kurumun üçüncü kişiye rücu edebilmesi için üçüncü ki-
şinin kusurluluğunun kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olmuş olması şarttır. Üçüncü 
kişinin suç sayılır bir hareketi, kastı yahut kusurlu bir hareketi ile genel sağlık sigortalısı 
yahut da bağımlısına genel sağlık sigortasından sağlık hizmeti verilmesi arasında bir illiyet 
bağının da ispatı şarttır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN 
SAĞLANMASI, GENEL SAĞLIK SİGORTASININ İŞLEYİŞİ
Genel sağlık sigortası, ilke olarak hizmet satın almayı benimsemiştir. SSK döneminde 
hizmet üretme yolu benimsenmiş iken günümüzde genel sağlık sigortası içinde politika 
değişikliğine gidilmiş ve hizmet üretme yerine piyasadan sağlık hizmeti sunucularından 
hizmet alımı esası benimsenmiştir.

Bu politika tercihi, piyasa ekonomisi lehine bir tercih değişikliğini ifade eder. Hizmet 
üretme ile hizmet satın alma politikalarının artıları ve eksileri üzerinde durulması gere-
ken bir konudur.

Hizmet satın alma tercihi SGK, genel sağlık sigortalısı ve bağımlıları ile sağlık hiz-
meti sunucuları arasındaki ilişkilerin ayrıntılı olarak düzenlenmesini gerektirir. Sağlıklı 
bir ilişkiler sürecinin kurulması; hizmetin zamanında ve sağlıklı alınması, suistimallerin 
önlenmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması gibi çok sayıda fayda sağlayacaktır.

Aşağıda hizmet sunucuları, genel sağlık sigortalıları ve Kurum üçlüsü arasındaki iliş-
kiler hakkında ana hatları ile ortaya konacaktır. Genel sağlık sigortasının işleyişini daha 
iyi anlayabilmek bakımından bu husus önemlidir.

Genel Sağlık Sigortasının İşleyişine Hakim Temel İlkeler

Sağlık Hizmeti Satın Alma İlkesi 
Genel sağlık sigortası sistemimizin işleyişine hakim temel ilkelerden ilk hizmet, satın alma 
ilkesidir. Genel sağlık sigortası hizmet üretmekten vazgeçmiş ve piyasadan sağlık hizmeti 
sunucularından sözleşme yaparak sağlık hizmetinin satın alınması ilkesini benimsemiştir. 
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Şu hâlde artık SGK’nin hastane ve eczaneleri olmayacak ve kurum bütün sağlık hizmet-
lerini piyasadan sözleşme yolu ile sigortalılara temin edecektir. Kanun’da bu husus “Bu 
Kanun’a göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizme-
ti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hiz-
meti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır” 
(m.73/1) biçiminde ifade edilmektedir.

Basamaklı Hizmet Sunumu İlkesi 
Genel sağlık sigortası bütün vatandaşları kapsayan bir sistem olarak yapılandırılmıştır. 
Dolayısı ile ülkedeki sağlık ve tedavi hizmetlerinin bütününü ilgilendiren ve etkileyen bir 
sistem olarak doğmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde sunulması, sağlık 
ekonomisine dikkat edilmesi ve sağlık hizmetlerinde daha rasyonel ve optimal verimin 
sağlanması bakımlarından bir sevk zinciri belirlenmiştir.

Kurulan sistem, genel sağlık sigortalıları vatandaşlık numarası esası ile sigortalı olarak 
tescil etmekte; bütün sigortalılar için aile hekimleri belirlemekte ve aile hekimleri birinci 
basamak olmak üzere hizmetin kalitesi ve niteliğine göre birinci, ikinci ve üçüncü basa-
mak olmak üzere sağlık hizmet sunucuları basamaklı bir sistem içinde tasnif edilmektedir. 
Hizmet zinciri izinde sağlık hizmetleri sigortalılara ulaştırılmaktadır. Sistem, zincire hiz-
met alanların uymasını zorlayan müeyyidelere de yer vermiştir.

Hekim ve Hastane Seçme İlkesi 
Genel sağlık sigortası sistemimiz bir insan hakkı olan hasta haklarına saygılı bir sistem 
olarak kurulmuştur. Sigortalılar sevk zincirine riayet etmek şartı ile hekimini seçme hak-
kını haizdirler. Her basamakta birden çok hizmet sunucusu yer almakta ve bu çoklu sağlık 
hizmet sunucuları arasında istediğini seçme hakkı genel sağlık sigortasından sağlık hiz-
meti alıcılara sağlanmış bulunmaktadır. Şu hâlde aynı basamakta olmak kaydı ile istenen 
sağlık kurumu ve istenen hekimi seçme hakkı bir ilke olarak kabul edilmiştir. 

Katkı Payı (Fark Ücret Ödemenin Kabulü) Ödeme İlkesi 
Genel sağlık sigortası sisteminde basamak artıkça katkı paylarının da arttığı, hizmet kali-
tesi arttıkça sigortalının katkı payı ödemesinin de arttığı bir sistem benimsenmiştir.

Sözleşmeli Sağlık Hizmet Sunucusu Kuruluşlara Fark Ücret Talep Hakkının Tanınması
Kamu idaresi sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık hizmet sunucularının SGK Sağlık 
Hizmetleri	Fiyatlandırma	komisyonu	tarafından	belirlenen	sağlık	hizmet	bedellerine	ek	
olarak fark ücret isteyebilme hakkı tanınmıştır. Kanunda bu husus “Kamu idaresi sağlık 
hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuların-
ca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek 
olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunu-
cularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi 
kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını 
belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Bu tavan dâhilinde alınabilecek ilave ücret oranları 
Kurumca belirlenir.” (m.73/2) şeklinde hükme bağlanmıştır.

Şu hâlde ilave ücret tavanı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek; ancak alınabilecek 
ilave ücret oranları SGK tarafından tespit edilecektir.

Kamu idaresi sağlık hizmet sunucularının özel sağlık hizmeti sunucularına sigorta-
lı sağlık hizmeti alıcısını sevk etmesi hâlinde özel sağlık hizmet sunucuları 1005 sayı-
lı Kanun’a göre vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanmış olanlardan, 2330 sayılı 
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Kanun’a göre Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun’a göre aylık bağ-
lanmış olanlardan ve Harp Malulü Aylığı ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ay-
lık alanlardan (m.60/c/4,6,8) ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerden ek ücret talep 
etmeyeceklerdir. 

Kanun “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile dördüncü fıkrada 
belirtilen istisnai sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık si-
gortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret talep edemez.” (m.73/3) hükmü 
ile kamu idarelerinin yalnızca otelcilik hizmetleri ve istisnai hizmetler bakımından fark 
alabilecek başka hizmetlerde fark alamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme, kamu 
aleyhine özel bir ayrımı yaratacak bir düzenleme yapmıştır.

“Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca belirlenmiş standartların üstündeki ta-
lepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin 
bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 
tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yü-
kümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilave ücret 
alabilir (m.73/4)”.

Kanuni düzenleme incelendiği zaman sözleşmeli sağlık hizmet sunucularının Sağlık 
Hizmetleri	Fiyatlandırma	Komisyonu	tarafından	belirlenen	istisnai	sağlık	hizmetleri	için	
belirlenen hizmet fiyatının üç katını geçmemek üzere ilave ücret alabilirler. Sözleşmeli 
sağlık hizmet sunucuları, Kurumca ödenecek sağlık hizmet bedellerinin yayımlanmasın-
dan sonraki 30 gün içinde belirlenen tavan dâhilinde alacakları ilave ücretleri belirlemek 
ve SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, fiyat değişik-
liklerini 5 iş günü içinde Kuruma bildirirler. Tavanlar dâhilinde de olsa Kurumca belirle-
nen süreden önce bu fiyatlarını artıramazlar (m.73/4).

Öğretim Üyesi Farkının Kabul Edilmesi 
Kamu idareleri ve vakıf üniversiteleri, sağlık hizmet sunucusu olarak üniversite öğretim 
üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden ek bir ücret talep edebilirler. Öğretim 
üyesi farkı olarak kabul edilen bu ücretlerin tavanı, SGK tarafından belirlenir (GSS İşl. 
Yön. m.51/4). 

Genel Sağlık Sigortasının İşleyiş Esasları 
Genel sağlık sigortasının işleyişine hakim ilkeler kadar nasıl işlediği de önemli bir konudur. 
Aşağıda belirli bir plan dâhilinde genel sağlık sigortasının işleyiş esasları açıklanacaktır.

Sağlık Hizmet Bedellerinin Kurumca Belirlenmesi 
Genel sağlık sigortası uygulamasında öncelikle satın alınacak sağlık hizmetlerinin fiyat-
landırılması yapılır. Sağlık hizmet sunucuları, Kurum ile sözleşme yaptıklarında bu fiyat-
lardan hizmet vermeyi taahhüt etmiş olurlar.

Sağlık hizmetleri için ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca 
ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. 
Sağlık	Hizmetleri	Fiyatlandırma	Komisyonu	kuruluşu	şu	şekilde	belirlenmiştir.	

Komisyon;	 Bakanlık,	Hazine	 ve	Maliye,	 Sağlık	 ve	 Sanayi	 ve	Teknoloji	 Bakanlıkları,	
sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belir-
lenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. 
Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır. Komisyon kararları Resmî Gazete’de yayımla-
nır. Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla 
alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir.
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Komisyon; tıp eğitimini, hizmet basamağını, altyapı ve kaynak kullanımı ile maliyet 
unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere 
ayrı ayrı sınıflandırabilir.

Komisyon, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; 
sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağla-
mış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup 
olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigor-
tası bütçesi dikkate alınmak suretiyle her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye 
yetkilidir (m.72/1).

Sağlık Hizmet Sunucuları ile Sözleşme Yapılması
Ülkemizde kamu sektörüne ve özel sektöre ait sağlık hizmeti veren yüzlerce kurum ve 
kuruluş mevcuttur. Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti vermeyi, SGK’ya bu 
anlamda sağlık hizmeti satmayı kabul eden, sağlık hizmeti veren, kurum ve kuruluşların 
SGK	ile	sözleşme	yapmaları	şarttır.	Fiyatlandırma	Komisyonunun	kararlarını	da	dikkate	
alarak bu kurum ve kuruluşlar, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile sağlık hizmeti 
satmak için sözleşme yapmak üzere başvururlar.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile sağlık hizmeti sunacak kurum arasında Sağ-
lık Hizmeti Sunum Sözleşmesi yapılır. Sözleşme yapan kuruluşlar, SGK nezdinde sözleşmeli 
kuruluş olarak kabul edilirler. Genel sağlık sigortalılar, sözleşmeli kurum ve kuruluşlardan 
sağlık hizmeti aldıklarında yapılan sözleşmeye göre hizmet bedelleri kendilerine ödenir. 
Dolayısı ile sağlık hizmeti alan sigortalı ve bağımlılar herhangi bir mesele ile karşılaşmazlar.

Sözleşmeli olmayan kurum ve kuruluşlardan alınan sağlık hizmetleri acil hâller dı-
şında genel sağlık sigortası tarafından ödenmez. Sigortalılar, bu durumda bütün hizmet 
bedelini kendileri ödemek zorunda kalırlar.

Sağlık Hizmet Sunucularının Duyurulması 
Kurum; sağlık hizmeti satın alacağı, sözleşme yaptığı sağlık hizmeti veren yurt içi ve yurt 
dışı kurum ve kuruluşların isimlerini, unvan ve adresleri elektronik ortamda ve sair yol-
larla kamuoyuna duyurmakla yükümlüdür (m.77/1). Genel sağlık sigortalıların normal 
şartlarda başvuracakları sağlık hizmeti sunucuları sözleşmeli kurum ve kuruluşlardır.

Sigortalıların Sağlık Hizmet Sunucularına Başvurması 
Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alma hakkı olanlar sevk zincirine ve ba-
samaklara riayet etmek şartı ile sağlık hizmeti almak üzere sözleşmeli sağlık kurum ve 
kuruluşlarına başvururlar. “Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 
sağlık hizmeti sunucuları arasından genel sağlık sigortasıyla ilgili diğer madde hükümlerine 
uymak şartıyla istediğini seçme hakkına sahiptir.” (m.77/2). 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunu-
cularına başvurduklarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya 
Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorun-
ludur. Acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra kimlik gösterme yükümlülüğü 
yerine getirilir (m.67/3).

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkası-
nın sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması 
yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden, Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle birlik-
te müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
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Sağlık Hizmet Sunucularının Kurumca Denetimi
Sağlık hizmet sunucuları Kurumca denetlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu deneticileri tara-
fından yapılan denetim, hizmet alım sözleşmelerine uyulup uyulmadığı yönünde yapılır.

Genel Sağlık Sigortasında Tarafların Yükümlülükleri 
Genel sağlık sigortası uygulamasının kanuna ve hukuka uygun işlemesi esastır. Bu işle-
yişin kanuna uygun olması bakımından taraflara birtakım yükümlülükler yüklenmiştir.

Sağlık Hizmet Sunucusunun Yükümlülükleri
Sağlık hizmet sunucusu, hizmetlerini Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara ve SGK ile 
yaptığı anlaşmaya uygun olarak sunmakla yükümlüdür. Ayrıca 5510 sayılı Kanun’dan do-
ğan birtakım yükümlülükleri de bulunmaktadır. Buna göre

• Sır saklama yükümlülüğü: Sağlık hizmeti sunucuları, hizmet sunumu sırasın-
da hastaların birtakım sırlarına vakıf olabilirler. Kanun “Genel sağlık sigortalısı 
ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık bilgilerinin gizliliği esastır.” (m.78/2) 
hükmü ile sır saklama yükümlülüğünü düzenlemiştir. Hizmet sunulan kişilerin 
sağlık bilgilerinin nasıl tutulacağı bir yönetmelikle belirlenecektir. Hizmet sunucu-
ları bu yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler (m.78/2).

•	 Sunduğu sağlık hizmetleri ile ilgili belge tutma ve bilgi verme yükümlülüğü: Ku-
rum ile sözleşmesi olan tüm sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm 
kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen yöntemlere ve 
süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek 
zorundadır. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bil-
giler gönderilinceye kadar ödenmez (m.78/1).

•	 Başvuru Sahibinin Belgelerini Kontrol Etme Yükümlülüğü: Sağlık hizmet sunu-
cuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti 
sunumu aşamasında sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerden kimlik 
belgesi istemek, ibraz edilen kimlik belgelerinin başvuru sahibine ait olup olmadı-
ğını kontrol etmek zorundadır (m.71/1).

• Kurumun Denetimine Katlanma Yükümlülüğü: SGK genel sağlık sigortası hüküm-
lerinin uygulanması bilgi ve belgeleri kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Sağlık 
hizmet sunucuları; hizmet ile ilgili olmak üzere sağlık hizmeti sunucularının def-
ter, belge ve bilgilerini inceleyebilir. Belge ve bilgi ibraz etmesini sunuculardan ta-
lep edebilir (m.78/3). Dolayısı ile sağlık hizmet sunucuları bu kontrole razı olmak 
ve istenen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdürler.

Kurum, genel sağlık sigortası ile ilgili olarak sağlık hizmeti sunucularının yürüttüğü 
hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği perso-
neli vasıtasıyla veya kamu kurumları ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle 
kullanabilir (m.78/4). Sağlık hizmet sunucuları da bu kontrole razı olmak ve gereğini yap-
makla yükümlüdür.

Sağlık Hizmet Alıcısının (Sigortalı ve Bağımlılarının) Yükümlülükleri 
Sağlık hizmet sunucularından hizmet alan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü 
olduğu kimselerin ilk yükümlülüğü, başvurularda kimlik ibraz yükümlülüğüdür. Genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer 
haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında -acil 
hâller hariç olmak üzere (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra)- nüfus cüz-
danı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli 
sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur (m.67/3).
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Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kimseler, kendi yerlerine baş-
kalarına sağlık hizmeti verilmesine yol açamazlar. “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Ku-
rumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden, 
Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tah-
sil edilir ve ilgililer hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hüküm-
leri uygulanır” (m.71/2). Dolayısı ile bu duruma yol açan sigortalının sorumluluğu, hem 
hukuki hem de cezai sorumluluktur. Hukuki sorumluluk, Kurumun uğradığı zararın iki 
katının kanuni faizi ile müteselsilen sorumlu olarak ödenmesi olarak ağır bir sorumluluk 
olarak tanzim edilmiştir.

Kurumun Yükümlülükleri 
Kurum sağlık hizmet sunucularını ve sağlık hizmet alıcılarını takip etmek ve denetlemekle 
yükümlüdür. Hizmet sunucuların tıbbi etik kurallarına uygun olarak hizmet sunmalarını, 
bu alanda sözleşme kanuna uygun hizmet sunmalarını kontrol etme yetki ve sorumluluğu 
kurumdadır. Kurum genel sağlık sigortasından doğan koruyucu ve tedavi edici sağlık hiz-
metlerini zamanında ve usulüne uygun bir biçimde sigortalılara götürülmesinden birinci 
derece sorumlu durumdadır.

Kurum; sigortalıların tescili, primlerin zamanında tahsili ve sağlık hizmet sunucuları 
ile yapılan sözleşmelerin izlenmesi ve sağlık hizmetlerin hizmet alıcısı sigortalılara mev-
zuata uygun ulaştırılmasından sorumludur.
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Sağlık hakkı ve sosyal güvenlik hakkı ilişkisi ile genel 
sağlık sigortasının anlamını ve niteliğini özetlemek
 Genel sağlık sigortası bağlamında sağlık hakkı önem 
taşır. Sağlık hakkı nedir? Sağlık hakkı; sağlıklı kalma-
yı, sağlığın devam ettirilmesini; bozulması hâlinde ise 
hastaların iyileştirilmesini ve tedavi edilmesini sağla-
yan bir haktır. Sağlık hakkı; yaşama hakkı, maddi ve 
manevi varlığını geliştirme hakları ile de yakından 
ilişkili bir haktır. Sağlık hakkı ve sosyal güvenlik hak-
kı, farklı muhtevaları olan iki ayrı anayasal hak olma-
larına karşılık bu iki hak birbirleri ile yakından ilişkili 
haklardır. Sosyal güvenlik hakkı, öncelikle hastalık 
riskinin gerçekleşmesinin sonuçlarına karşı kişilere 
emniyet sağlayan bir haktır.

 Genel sağlık sigortası, bağımlı yahut da bağımsız 
çalışsın ya da hiç çalışmasın ülkede yaşayan herkesi 
vatandaş olup olmadığına bakılmaksızın kapsayan 
zorunlu bir sigorta dalıdır.

 Genel sağlık sigortalısı olmak, kapsamda bulunan 
kimseler için hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. 
Sigortalı olmaktan kaçınılamaz ve vazgeçilemez. GSS 
olma hakkı devredilemez.

Genel sağlık sigortasının kapsamı, başlangıcı ve sona 
ermesini belirlemek
 Genel sağlık sigortasının kişi bakımından kapsamı-
na bütün Türk vatandaşları alınmıştır. Vatandaş ol-
mayanlar da belirli şartlarla kapsama alınmış, sonuç 
itibarı ile kişi bakımından Türkiye’de yaşayan bütün 
insanlar kapsama alınmaya çalışılmıştır. 

 Genel sağlık sigortasında sigortalılık, kişinin genel 
sağlık sigortalısı olarak tescili ile başlar. Sigortalının 
tescilinde ise resen tescil ve bildirimli tescil olmak 
üzere iki tescil usulü bulunmaktadır. Sigortalılığın 
sona ermesi ise sağlık sigortası bakımından Kanun’da 
öngörülen sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi 
veya ölümle gerçekleşmektedir.

Genel sağlık sigortasından sağlanan haklar ile genel sağ-
lık sigortasından karşılanmayan hizmetleri açıklamak
 Genel sağlık sigortasından sağlanan haklar; koruyu-
cu tıbbi hizmetler, tedavi edici tıbbi hizmetler, analık 
sigortası kapsamında yapılan sağlık yardımları (yar-
dımcı üreme yöntemleri dâhil), diş tedavisi hizmetle-
ri, yurt dışında tedavi hizmetleridir. 

 Genel sağlık sigortasından finansmanı karşılanmaya-
cak hizmetler ise vücut bütünlüğünü sağlamak ama-
cıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kaza-
ya,	hastalıklara	veya	konjenital	nedenlere	bağlı	olarak	
ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri 
dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti 
ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri ve Sağlık 
Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hiz-
metleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti 
olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleridir.

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartlarını be-
lirlemek
Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetle-
rinden faydalanma şartları, Kanun’la ayrıntılı bir bi-
çimde düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası sistemi, 
primli bir sistemdir. Bu itibarladır ki sigortalıların bu 
hizmetlerden faydalanabilmesi için ilk koşul, prim 
ödemektir. Bunun dışında diğer koşullar; sevk zinci-
rine uymak, sağlık kuruluşlarına başvurmak, katılım 
payı ödemektir. 

Genel sağlık sigortasında doğan sorumluluğu açıklamak
Genel sağlık sigortası uygulamasından dolayı işvere-
nin, sigortalının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu or-
taya çıkabilmektedir.

Özet

1

2

3

4

5
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Genel sağlık sigortasının işleyişini özetlemek
Genel sağlık sigortası, ilke olarak hizmet satın almayı 
benimsemiştir. SSK döneminde hizmet üretme yolu 
benimsenmiş iken günümüzde genel sağlık sigortası 
içinde politika değişikliğine gidilmiş ve hizmet üret-
me yerine piyasadan sağlık hizmeti sunucularından 
hizmet alımı esası benimsenmiştir. 

 Sağlık hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması, 
sağlık ekonomisine dikkat edilmesi ve sağlık hizmet-
lerinde daha rasyonel ve optimal verimin sağlanması 
bakımlarından bir sevk zinciri belirlenmiştir. Sağlık 
hizmetleri; birinci, ikinci ve üçüncü basamak olmak 
üzere üç basamakta sunulmaktadır.

 Ayrıca sigortalılar, sevk zincirine riayet etmek şartı ile 
hekimini seçme hakkını haizdirler. Aynı basamakta 
olmak kaydı ile istenen sağlık kurumu ve istenen he-
kimi seçme hakkı bir ilke olarak kabul edilmiştir. 

 Genel sağlık sigortası sisteminde basamak arttıkça 
katkı paylarının da arttığı hizmet kalitesi arttıkça si-
gortalının katkı payı ödemesinin de arttığı bir sistem 
benimsenmiştir.

 Genel sağlık sigortası uygulamasında öncelikle satın 
alınacak sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması yapılır. 
Sağlık hizmet sunucuları, Kurum ile sözleşme yaptık-
larında bu fiyatlardan hizmet vermeyi taahhüt etmiş 
olurlar. Sağlık hizmetleri için ödenecek gündelik, yol, 
yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek be-
dellerini	belirlemeye	Sağlık	Hizmetleri	Fiyatlandırma	
Komisyonu yetkilidir. 

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile sağlık 
hizmeti sunacak kurum arasında Sağlık Hizmeti Su-
num Sözleşmesi yapılır. Sözleşme yapan kuruluşlar, 
SGK nezdinde sözleşmeli kuruluş olarak kabul edi-
lirler. Genel sağlık sigortalılar, sözleşmeli kurum ve 
kuruluşlardan sağlık hizmeti aldıklarında yapılan 
sözleşmeye göre hizmet bedelleri kendilerine ödenir. 
Dolayısı ile sağlık hizmeti alan sigortalı ve bağımlılar 
herhangi bir mesele ile karşılaşmazlar.

6
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1. Genel sağlık sigortası çıkarılması konusunda ilk ciddi ça-
lışma hangi yılda yapılmıştır?

a. 1941
b. 1946
c. 1950
d. 1961
e. 1968

2. Genel sağlık sigortasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

a. Kural olarak ekonomik gücüne bakılmaksızın ülkede 
yaşayan herkesi kapsamaktadır.

b. Genel sağlık sigortasına dâhil olmak kişilerin isteğine 
bırakılmıştır.

c. Gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı 
koruyucu hizmet sağlamaktadır.

d. Hâlihazırda ortaya çıkan sağlık riskleri nedeniyle 
oluşan harcamaların finansmanını sağlamaktadır.

e. Genel sağlık sigortası primlerle finanse edilmektedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının kapsa-
mındadır?

a. Sigortalılıkları askerlik süresince de devam edenler 
hariç olmak üzere askerlik görevini er ve erbaş olarak 
yapmakta olanlar

b. Yedek subay okulu öğrencileri
c. Yabancı bir ülkede kurulu bir kuruluş adına ve hesa-

bına Türkiye’ye gönderilen ve kendi ülkesinde sosyal 
sigortalı olduğunu belgeleyenler

d. Gelir ve aylık almakta olanlar
e. İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşla-

rından Türkiye’de yerleşik olma hâli bir yılı doldur-
mayanlar

4. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının kapsa-
mındadır?

a. Türkiye’de bağımsız çalışan ve yabancı ülkede ikamet 
eden ve o ülkede sigortalı olduğunu belgeleyenler

b. Yabancı ülkede ikamet eden ve o ülkede sürekli ika-
met eden, o ülke vatandaşlığını iktisap etmiş ve sigor-
talı olan Türk vatandaşlarından Türk kamu idareleri-
nin dış temsilciliklerinde istihdam edilenler

c. İsteğe bağlı sigortalılar
d. Türk vatandaşı olup da bulunduğu yabancı ülkede 

sigortalı olan ve kamu idarelerinin dış temsilcilikle-
rinde sözleşmeli olarak istihdam edilen kişiler

e. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak 
bulunanlar

5. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının kapsa-
mı dışındadır?

a. Mütekabiliyet ilkesi dikkate alınmak şartıyla 
Türkiye’de bir yıldan az süreli ikamet eden yabancılar

b. Zorunlu sosyal sigortalı olanlar
c. İşsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alanlar
d. 18 yaşından küçük çocuklar
e. Muhtaç durumda olan (düşük gelirli) vatandaşlar

6. Aşağıdakilerden hangisinin sigortalılığı bildirimli tescil 
edilmektedir?

a. Vatansız ve mülteciler
b. İsteğe bağlı sigortalılar
c. Sosyal güvenlik sisteminden sosyal güvenlik kanun-

larına göre gelir veya aylık almakta olanlar,
d. Genel sağlık sigortalıların 18 yaşından küçük çocukları
e. 657 sayılı Kanun’un 86.maddesine göre açıktan vekil 

olarak atanmış olanlar

7. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağla-
nan hizmetlerden biri değildir?

a. Sağlık hizmetleri
b. Yurt dışında tedavi
c. Geçici iş göremezlik ödeneği
d. Yol giderleri ve gündelik
e. Refakatçi giderleri

8. Genel sağlık sigortalılarının ayakta tedavide hekim mua-
yenesi hizmeti için kaç T katılım payı ödemesi gerekir?

a. 1
b. 2
c. 5
d. 10
e. 20

9.	 Sağlık	Hizmetleri	 Fiyatlandırma	 Komisyonu’nda	 aşağı-
dakilerden hangisinin temsilcisi yer almaz?

a. Türkiye İstatistik Kurumu
b. Hazine ve Maliye Bakanlığı
c. Sağlık Bakanlığı
d. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
e. Tarım ve Orman Bakanlığı

10.	Sağlık	hizmet	 sunucuları	Sağlık	Hizmetleri	Fiyatlandır-
ma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetle-
ri için belirlenen hizmet fiyatının kaç katını geçmemek üzere 
ilave ücret alabilirler?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Kendimizi Sınayalım
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Yaşamın İçinden 

İşitme Cihazı, Gözlük Cam ve Çerçeveleri,
Konuşma Cihazı, Ağız Protezleri ve Diş Tedavileri
İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğunun Ku-
rumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu ra-
poru ile belgelenmesi kaydıyla Kurumca karşılanır.
Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağ-
lık kurulu raporunda işitme cihazı kullanılması gerektiğinin 
belirtilmesi gerekmektedir.
İşitme cihazının yenilenme süresi beş yıldır. Ancak, işitme 
durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gel-
memesi durumunda bu durumun Kurumla sözleşmeli sağ-
lık hizmeti sunucusu sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi 
hâlinde veya ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dı-
şında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldi-
ğinin Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu tarafından 
sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ve onarımının yapıla-
maması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür.
Göz hastalıkları uzmanları ile bu dalda ihtisas yapmakta olan 
hekimler tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alına-
cak gözlük camları ile çerçeve bedelleri Kurumca karşılanır.
Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her 
cam için ayrı bir çerçeve bedeli kurumca ödenir.
Gözlük camı ve çerçeve 3 yılı geçmeden yenilenmez. Bu süre 
öncesinde temin edilen cam bedellerinin ödenmesine ilişkin 
kriterler Tebliğle belirlenir.
Gözlük cam ve çerçeve bedellerinin ödenmesine ilişkin usul 
ve esaslar Kurumca belirlenir.
Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu 
raporu ile belgelenmek kaydıyla konuşma cihazı bedelleri, 
Kurumca karşılanır.
Konuşma cihazının yenilenme süresi beş yıl olup, bu süre 
dolmadan onarılmaz ve yenilenmez. Ancak, temin edilen ko-
nuşma cihazının ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi 
dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle gel-
diğinin Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu tarafın-
dan sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ve onarımının yapı-
lamaması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür.
Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, 
irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 
23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli 
maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.
Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, 
maksillofasiyal travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kay-
bı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar 
ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-üst çene 
vakalarında (en az 2 en fazla 4 implant ile sınırlı kalmak ko-
şuluyla) klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin 

zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden 
cerrahi,	protez	ve	periodontoloji	anabilim	dallarından	en	az	
birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak sağlık kurulu ta-
rafından karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının sağlık 
kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla, kemik içi dental imp-
lant	ve	tedavi	bedeli	Sağlık	Hizmetleri	Fiyatlandırma	Komis-
yonunca belirlenen bedel üzerinden Kurumca karşılanır.
Hareketli ve sabit protezler dört yıldan önce yenilenmez.

Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, 
m.27-30.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Genel Sağlık Sigortasının Tarihi 

Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Genel Sağlık Sigortasının Niteliği 

ve Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortadan Hak Sahibi 

Olanlar: Gelir ve Aylık Almakta Olanlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Genel Sağlık Sigortasının Tarihi 
Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Kişi Bakımından Kapsamda Yer 
Almayanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Bildirimli Tescil” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Genel Sağlık Sigortasından Sağ-
lanan Haklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Katılım Payı Ödenecek Haller, 
Katılım Payları ve Ödeme Şekli” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Sağlık Hizmet Bedellerinin Ku-
rumca Belirlenmesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Sözleşmeli Sağlık Hizmet Sunu-
cusu	Kuruluşlara	Fark	Ücret	Talep	Hakkının	Tanın-
ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Genel sağlık sigortası konusunda doğrudan yapılan ilk cid-
di çalışma, 1967 yılında başlamış ve 1968 yılında raporlaştı-
rılmıştır. 1968 yılında Hükümet, sosyal güvenlik hizmeti ve 
sağlık harcamalarının finansmanı için bir kaynak olarak ge-
nel bir sağlık sigortasının kurulmasına kademeli olarak baş-
lanacağını ifade etmiş ve sağlık sigortasının 224 sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun seviyesin-
de hizmet sağlayacağını belirtmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca oluşturulan bir komite 11 Haziran 1968 tarihli 
“Genel Sağlık Sigortası Kurulması Üzerine Rapor”u hazırla-
mıştır. Raporun amacı “Sağlık harcamalarının günden güne 
artması	ve	sağlık	hizmetlerinin	sosyalleştirilmesi	projesinin	
tüm yurda yayılması hâlinde Devlet bütçesine büyük bir yük 
getireceği, bu sebeple kalkınma planında öngörülen genel 
sağlık sigortasının bir an evvel kurulmasının memleketimiz 
için hayati bir önem taşıdığı, bunun gerçekleştirilmesi için 
konunun incelenmesi” olarak belirtilmiştir.

Sıra Sizde 2
5510 sayılı Kanun m.4/a/b/c kapsamında zorunlu sigortalı 
olanlar, zorunlu sigortalılıkları süresince aynı zamanda ve 
genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

Sıra Sizde 3
Genel sağlık sigortası bakımından sigortalılık, kanunda ön-
görülen sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm 
ile sona ermektedir. Yani genel sağlık sigortalılığı m.4/a, b ve 
c kapsamındaki zorunlu sigortalılar bakımından bu niteliğin 
kaybedildiği tarihte sona erer. Ancak, zorunlu sigortalılığın 
sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle sigortalılığı sona 
eren kimseler, genel sağlık sigortasından faydalanmaya de-
vam ederler.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
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Sıra Sizde 4
Sosyal Güvenlik Kurumu; 
•	 Vücut	bütünlüğünü	sağlamak	amacıyla	yapılan	ve	iş	ka-

zası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya kon-
jenital	 nedenlere	 bağlı	 olarak	 ortaya	 çıkan	 durumlarda	
yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan 
her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş 
tedavilerinin, 

•	 Sağlık	 Bakanlığınca	 insan	 sağlığı	 bakımından	 kullanıl-
masına veya uygulanmasına izin veya ruhsat verilmeyen 
sağlık hizmetlerinin, 

•	 Sağlık	 Bakanlığınca	 tıbben	 sağlık	 hizmeti	 olduğu	 kabul	
edilmeyen sağlık hizmetlerinin, 

•	 Kanun’un	 60’ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (d)	 ve	
(g) bentleri kapsamına giren yabancı ülke vatandaşları-
nın genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının 
bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce var 
olan kronik hastalığa ilişkin sağlık hizmetlerinin 

finansmanını sağlamamaktadır.

Sıra Sizde 5
Acil hâl; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri du-
rumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat 
içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi 
müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nak-
li hâlinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme 
riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağ-
lanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Prim ve prime esas kazancı belirleyebilecek,
Primlerin ödenmesine ilişkin usulleri açıklayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Prim
•	 Prime	Esas	Kazanç
•	 Prim	Oranı
•	 Prim	Ödeme	Gün	Sayısı

•	 Devlet	Katkısı
•	 Günlük	Kazanç
•	 Asgari	İşçilik
•	 Gecikme	Zammı

İçindekiler
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•	 PRİM,	PRİME	ESAS	KAZANÇ	VE	ASGARİ	
İŞÇİLİK

•	 PRİMLERİN	ÖDENMESİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU



PRİM, PRİME ESAS KAZANÇ VE ASGARİ İŞÇİLİK

Prim Alınması ve Prime Esas Kazançların Belirlenmesi
Sosyal sigortaların başlıca finansman kaynağı, primler ve devlet katkılarıdır. Sosyal si-
gortalar bu kaynakların yalnız birinden yararlanabileceği gibi her ikisinden de yararla-
nabilir. Bireyin sosyal güvenliğinin sağlanmasından devleti sorumlu tutan anlayışa göre 
sosyal güvenlik harcamalarının tümü devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu durumda 
sosyal sigortaların finansmanı devlet katkıları ile gerçekleşir. Bir diğer anlayışa göre ise 
sosyal güvenliğini sağlamak bizzat bireyin sorumluluğunda olup bireyin sosyal güvenlik 
harcamalarına katılması gerekmektedir. Bu durumda ise sosyal sigortaların finansmanı, 
sigortalıların ve işverenlerin ödeyeceği primlerle karşılanır. Uygulamada genellikle her iki 
kaynaktan da yararlanıldığı görülmektedir (Dilik, 211). Ancak sosyal güvenliğin sosyal 
sigorta yöntemiyle sağlandığı ülkelerde primle finansman uygulamasının daha ağırlıkta 
olduğu söylemek yanlış olmaz. Zira prim, sosyal sigorta yönteminin ayırt edici özellikle-
rinden biridir (Arıcı, 114). 

Prim; kanunun güvence verdiği sosyal risklerden birinin gerçekleşmesi durumunda, 
yapılacak yardımların ve sosyal güvenlik kurumlarının yönetim giderlerinin karşılanması 
amacıyla, sigortalı, işveren ve bazen de devletten sigortalının prime esas kazancının belirli 
bir yüzdesi olarak alınan paradır.

Prim aynı zamanda sigortalının hissettiği güvenlik duygusunun da bir karşılığıdır 
(Çubuk, 203).

Sosyal sigorta yönteminde en önemli gelir kaynağı sigortalıların, işverenlerin ve bazı 
durumlarda da devletin ödediği primlerdir. Bunların doğru şekilde belirlenerek hesap-
lanması, tam ve zamanında ödenmesi sistemin bütünü açısından son derece önemlidir. 
(Gerek/Oral, 265).

5510 sayılı Kanu’nun 79. maddesinde, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık si-
gortası için bu Kanun’da öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak 
üzere Kurumun prim almak, ilgililer de prim ödemek zorunda olduğu belirtilmiştir. Ku-
rumca tahsil edilen genel sağlık sigortası primleri, tahsil edilmesini müteakip doğrudan 
Kurum bütçesinin genel sağlık sigortası kalemine aktarılır. 

5510 sayılı Kanu’nun 80. maddesinde prime esas tutulacak kazançlar ayrıntılı bir şe-
kilde düzenlenmiştir. Ancak Kanun kapsamına aldığı sigortalıların çalışma biçimlerine 
göre farklı esaslar belirlemiştir. Kanun, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsa-
mındaki sigortalıların prime esas kazancının tespitinde işverence sigortalıya yapılan öde-

Primler

Prim: Sosyal sigortaların 
sağladığı güvenlik duygusunun 
ve sosyal sigortalardan sağlanan 
sosyal gelirlerin bir karşılığıdır.
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melerin brüt toplamını esas alırken; (b) bendine tabi sigortalılar bakımından kendilerinin 
belirleyeceği bir tutarın esas alınacağını öngörmüştür (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 230).

 Ayrıntılı bilgi için http://www.sgk.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

5510 sayılı Kanu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigorta-
lıların Prime Esas Kazancının Hesabı

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 
prime esas kazançlarının hesabında

•	 Hak	edilen	ücretlerin,
•	 Prim,	ikramiye	ve	bu	nitelikteki	her	çeşit	istihkaktan	o	ay	içinde	yapılan	ödeme-

lerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel 
emeklilik sistemine ödenen tutarların,

•	 İdare	veya	yargı	mercilerince	verilen	karar	gereğince	yukarıdaki	belirtilen	kazanç-
lar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt topla-
mı esas alınacaktır (m.80/1/a).

Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar gö-
rev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki 
toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla 
belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağ-
lık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 
30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları; 
prime esas kazanca tabi tutulmaz (m.80/1/b).

5510 sayılı Kanu’nun 80. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde belirtilen istisnalar dı-
şında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere 
yapılan nakdi ödemeler, prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi 
tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanu’nun uygulanmasında dikkate 
alınmaz (m.80/1/c).

Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler 
ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıl-
dığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı 
ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki 
ayların prime esas kazançlarına ilave edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işveren-
lerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan 
ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu 
bir tarihte ödenmesi durumunda 82. madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime 
esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dâhil edilir. Bu durumlarda sigorta prim-
lerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonu-
na kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102. madde 
hükümleri uygulanmaz (m.80/1/d).

Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da ko-
misyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigor-
talıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82. madde 
hükmüne göre belirlenen alt sınırdır (m.80/1/e).

Bir işverene tabi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca bir üst pa-
ragraf kapsamında ücret alması hâlinde prime esas günlük kazancı bunların toplamından 
oluşur (m.80/1/f).

Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının bir ay için prime esas tu-
tulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki 
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bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük ka-
zancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle 
hesaplanır (m.80/1/g).

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda 
bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak işveren ve sigortalı arasında kısmi 
süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla ay içerisinde günün bazı saat-
lerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme 
gün	sayısı,	ay	içindeki	toplam	çalışma	saati	süresinin	4857	sayılı	İş	Kanununa	göre	belirle-
nen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle 
bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir (m.80/1/h).

İşveren	ve	sigortalı	arasında	çağrı	üzerine	çalışmaya	dayalı	yazılı	iş	sözleşmesinde	ta-
raflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise sigortalının ay 
içindeki prim ödeme gün sayısı haftalık çalışma süresi en az yirmi saat kararlaştırılmış 
sayılarak bir üstteki paragrafa göre hesaplanır (m.80/1/ı).

88. maddenin 4. fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına 
ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalışma süreleri dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanır (m.80/1/i).

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumla-
rında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak 
çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı, 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içe-
risinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç 
alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan 
sonraki küsuratlar dikkate alınmaz. (m.80/1/j).

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46. mad-
desine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 
82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından faz-
la olmayanlar ile kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime 
esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, 
mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören 
öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenir.

5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Sigorta-
lıların Prime Esas Kazancının Hesabı

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları 
aşağıdaki gibi belirlenir. 

Aylık prime esas kazanç, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 
sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük 
kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime 
esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, pri-
me esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir (m.80/2/a).

4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir-
den fazla durumun söz konusu olması hâlinde yine yukarıdaki esaslara göre tek beyanda 
bulunulacaktır.

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtar sigortalılarının aylık prime 
esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır.

5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) Bendi Kapsamındaki Sigorta-
lıların Prime Esas Kazancının Hesabı

4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları 
aşağıdaki gibi belirlenir. 5510 sayılı Kanun’a göre ilk defa 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) 
bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında

Prime esas günlük kazanç: 
5510 sayılı Kanun’un m.4/1/a 
kapsamındaki sigortalıların 
bir ay için prime esas tutulan 
kazançlarının otuzda biridir.

5510 sayılı Kanun’un m.4/1/b 
kapsamındaki sigortalıların aylık 
prime esas kazançları, prime 
esas günlük kazanç alt sınırı ile 
üst sınırı arasında kalmak şartı 
ile kendileri tarafından beyan 
edilecek günlük kazancın otuz 
katıdır.
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•	 Aylıklarını	personel	kanunlarına	göre	alan	sigortalılar	için	(m.80/3/a),
•	 İlgili	kanunları	uyarınca	aylık	gösterge	ve	ek	göstergeler	üzerinden	ödenen	ay-

lık tutarları,
•	 Memuriyet	taban	aylık	ve	kıdem	aylık	tutarları,
•	 Makam,	temsil	ve	görev	tazminatları	ve	diğer	bir	kısım	tazminatları	ile	ek		

ödemeleri, 
•	 Kadro	karşılığı	sözleşmeli	olarak	görev	yapan	sigortalılar	ile	375	sayılı	Kanun	Hük-

münde Kararname’nin ek 10. maddesi kapsamındaki sigortalılar için işgal ettikleri 
kadrolar esas alınmak suretiyle aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen 
aylık tutarları hesaplanan tutarı, memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları ve 
makam, temsil ve görev tazminatları ve diğer bir kısım tazminatları ile ek ödeme-
leri (m.80/3/b),

•	 Açıktan	vekil	olarak	atanan	sigortalılar	için	aylık	gösterge	ve	ek	göstergeler	üzerin-
den ödenen aylık tutarları hesaplanan tutarı, memuriyet taban aylık ve kıdem aylık 
tutarları ve makam, temsil ve görev tazminatları ve diğer bir kısım tazminatları ile 
ek ödemeleri (m.80/3/c),

•	 Başka	bir	kadro	ya	da	görevin	ödeme	unsurları	esas	alınmak	ve	kıyaslanmak	su-
retiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar içins emsal alınan kadro veya görevin 
prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere bu kazancın aylık veya ücret ödenme-
sinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı (m.80/3/ç),

•	 Büyükşehir	 belediye	 başkanları	 için	 bakanlık	 genel	müdürünün,	 diğer	 belediye	
başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanun’a göre yüksele-
bilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 657 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı ek gösterge 
cetvelinin	“VIII.	Mülki	İdare	Amirliği	Hizmetleri	Sınıfı”	bölümünün	(d)	bendinde	
belirtilenlerin prime esas kazançları (m.80/3/d),

•	 78	 sayılı	Yükseköğretim	Kurumları	Öğretim	Elemanlarının	Kadroları	Hakkında	
Kanun	Hükmünde	Kararname	eki	 cetvellerde	yer	alan	yükseköğretim	kurumla-
rına bağlı konservatuarlarda 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 15. 
maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam edilen öğretim elemanlarından sanatçı 
öğretim elemanı olarak istihdam edilenler için, anılan Kanun’da öğretim görevlisi 
kadro unvanında istihdam edilenlerin tahsil ve derecelerine göre belirlenen prime 
esas kazanç tutarı; kamu idarelerinde sanatçı, sanatkâr ve sanatçı öğretmen olarak 
sözleşme ile istihdam edilenler için, tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanun’a 
tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislerin (a) bendindeki pri-
me esas kazanç tutarı; yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idarelerinde sanat 
uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı olarak sözleşme ile istihdam edilenlerden en az 
önlisans mezunu olanlar için tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanun’a tabi 
olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan teknikerlerin, diğerleri için ise teknis-
yenlerin prime esas kazanç tutarları (m.80/3/e),

•	 İlgili	kanunlarında	emeklilik	ya	da	ek	gösterge	açısından	belirli	bir	kadro,	unvan	
veya görevle bağlantı kurulanlar için bağlantı kurulan kadro, unvan veya görevin 
prime esas kazanç tutarı (m.80/3/f),

•	 5510	sayılı	Kanun’un	80.	maddesinin	3.	fıkrasının	(a)	ila	(f)	bentleri	kapsamı	dışın-
da kalan sigortalılar için atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanun’a göre gire-
bilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için 
belirlenen prime esas kazanç tutarları

esas alınır. Vekâlet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak öde-
meler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz.
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Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın 
tespitinde; 60. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinde sayılan kişiler (yabancılar) için 82. 
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük 
tutarı, 60. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi (yoksul vatandaşlar ve sosyal tazmin niteli-
ğinde ödeme alanlar) ile onikinci, onüçüncü ve ondördüncü (er, erbaş yedeksubay okulu 
öğrencileri, Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel, 
Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sa-
hil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir 
personel) fıkralarında belirtilen kişiler için asgari ücret, 60. maddenin birinci fıkrasının 
(e) bendinde belirtilen kişiler (işsizlik ödeneği vd. ödeneklerden yararlandırılan kişiler) 
için ise prime esas asgari kazanç tutarı esas alınır. 60. maddenin birinci fıkrasının (g) ben-
di kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (diğer sigortalılar) için 82. maddeye göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç 
tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi 
talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin 
üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz 
uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.

Prim Oranları ve Devlet Katkısı
Sosyal sigorta kurumları kapsadıkları bütün sigorta kolları için ayrı ayrı ya da bütün si-
gorta kolları için tek prim almayı tercih edebilirler (Alper, 178). Uygulamada ise yaygın 
olarak ayrı ayrı prim alınması yoluna gidilmiştir. Bu da sosyal sigorta kollarının tarihsel 
olarak farklı zamanlarda kurulmasının bir sonucu olabilir (Dilik, 214). 

Her	bir	sigorta	kolu	için	uygulanacak	prim	oranları,	5510	sayılı	Kanun’un	81.	madde-
sinde düzenlenmiştir. Buna göre alınacak sigorta prim oranları şu şekildedir:

•	 Malullük,	yaşlılık	ve	ölüm	sigortaları	prim	oranı,	sigortalının	prime	esas	kazancı-
nın % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir (m.81/1/a). 

•	 Bu	Kanun’da	belirtilen	fiilî	hizmet	süresi	zammı	uygulanan	işlerde	4.	maddenin	1.	
fıkrasının;

•	 5510	sayılı	Kanun’un	81.	maddesinin.	1.	fıkrasının,	(a)	bendi	kapsamında	çalışan	
sigortalılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu 
maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranına; 40. maddeye göre 60 fiilî hizmet 
gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 
puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,

•	 (c)	bendi	kapsamında	çalışan	sigortalılar	için	ise	uygulanacak	malullük,	yaşlılık	ve	
ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranına; 40. 
maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet 
gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 
puan

eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) bendin-
de belirtilen %20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir 
(m.81/1/b). 

•	 Kısa	vadeli	sigorta	kolları	prim	oranı,	sigortalının	prime	esas	kazancının	%2’sidir.	
Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 
oranına artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir (m.81/1/c).

•	 5.	maddenin	1.	 fıkrasının	 (b)	bendinde	belirtilenler	 için	prim	oranı,	prime	esas	
kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i 
genel sağlık sigortası primidir. Aynı maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen 
kursiyerler için prim oranı, prime esas kazançlarının % 5,5’idir. Bu prim oranının 
% 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 4,5’i genel sağlık sigortası primidir (m.81/1/d).

5510 s. K. m.5/1(b): 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Meslekî 
Eğitim Kanunun’da belirtilen aday 
çırak, çırak ve işletmelerde meslekî 
eğitim gören öğrenciler hakkında 
iş kazası ve meslek hastalığı 
ile hastalık sigortası; meslek 
liselerinde okumakta iken veya 
yükseköğrenimleri sırasında staja 
tabi tutulan öğrenciler ile 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
46. maddesine tabi olarak kısmi 
zamanlı çalıştırılan öğrencilerden 
aylık prime esas kazanç tutarı, 82. 
maddeye göre belirlenen günlük 
prime esas kazanç alt sınırının 
otuz katından fazla olmayanlar 
hakkında ise iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası uygulanır. Bu 
bentte sayılanlar, 4. maddenin 1. 
fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılırlar ve bunlardan 
bakmakla yükümlü olunan kişi 
durumunda olmayanlar hakkında 
ayrıca genel sağlık sigortası 
hükümleri uygulanır.
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Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin primi ne kadardır?

•	 Genel	sağlık	sigortası	primi,	kısa	ve	uzun	vadeli	sigorta	kollarına	tabi	olanlar	için	
82. maddenin 1. fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın %12,5’idir. Bu pri-
min % 5’i sigortalı, %7,5’i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına 
tabi olanlar ile 60. maddenin 1. fıkrasının (e) bendi ve bu Kanun’un geçici 13. mad-
desinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %12’sidir 
(m.81/1/f). Ancak, 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için 
genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olup, bu oranı %12’ye kadar 
artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(b)	bendi	kapsamındaki	sigortalılar	(a),	(c)	ve	(f)	bentle-
rindeki prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler (m.81/1/g).

•	 4.	maddenin	1	fıkrasının	(c)	bendi	kapsamındaki	sigortalılara	bağlanan	veya	bağ-
lanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm 
aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarele-
rinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödenekleri-
nin %20’si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı 
kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden ay başlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel 
bütçe	kapsamındaki	idarelerin	ek	karşılık	primleri	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	büt-
çesine konacak ödenekten karşılanır (m.81/1/h).

•	 Bu	Kanun’un	4.	maddesinin	1.	fıkrasının	(a)	bendi	kapsamındaki	sigortalıları	ça-
lıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık 
kısmına	isabet	eden	tutar	Hazinece	karşılanır.	Bu	hüküm	kamu	idareleri	işyerleri	
ile bu Kanun’a göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında 
çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz (m.81/1/ı).

•	 Özel	 sektör	 işverenlerinin	yurt	dışındaki	 işyerlerinde	çalıştırılmak	üzere	4	üncü	
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden 
götürülen sigortalılar için, bu maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç üze-
rinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar 
Hazinece	karşılanır	(m.81/1/i).

•	 İsteğe	 bağlı	 sigortalılar	 ve	muhtar	 sigortalılar	 hariç	 bu	Kanunun	 4.	maddesinin	
1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm si-
gortaları	primlerinden,	beş	puanlık	kısmına	isabet	eden	tutar	Hazinece	karşılanır.	
Sigortalıların	 bu	 prim	 indiriminden	 yararlanabilmeleri	 için	 primlerin	Hazinece	
karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılık-
larından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.

On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) 
bendinde	belirtilen	ve	Hazinece	karşılanan	puana,	prime	esas	kazanç	alt	sınırı	üzerinden	
altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate al-
mak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Cumhurbaş-
kanı yetkilidir (m.81/2).

Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile 
genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar. Devlet katkısı 
olarak	hesaplanacak	tutar	talep	edilen	tarihi	takip	eden	15	gün	içinde	Hazinece	Kuruma	
ödenir (m.81/3).

1
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Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl sü-
reyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki 
teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işveren-
den gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir (m.81/4).

Prime Esas Günlük Kazancın Sınırları
5510 sayılı Kanuna göre, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 
günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst 
sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal 
güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile 
ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst 
sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

Kazancı alt sınırın altında olan sigortalıların, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka 
ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren 
öder. 

Sigortalıların bu Kanun’un 53. maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık hâline tabi 
olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu 
sigortalılık hâli için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak mik-
tarı aşarsa aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden 
ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca 
gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez (m.82).

Asgari İşçilik Uygulanması ve Uzlaşma
Sosyal sigortalar uygulamalarında bazı işyerlerindeki gerçek iş hacmi, çalışılan süre ve 
yapılan üretim, çalıştırılanların sayısı gerçekte olduğundan çok daha az bildirilmektedir. 
Daha çok ihale mevzuatına göre yapılan inşaat işlerinde görülen bu duruma çözüm olarak 
Kurum, kendi olanaklarıyla ve kendi görevlileriyle gerçek durumu tespit etmeye çalış-
makta; eksik bildirildiği anlaşılan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme 
zammı ile birlikte işverenden istenmektedir. 

Asgari işçilik uygulaması adı verilen bu konu 5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinde 
ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir (Gerek/Oral, 272).

5510 sayılı Kanun’un 85. maddesine göre işverenin işin emsaline, niteliğine, kapsam 
ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma sü-
resinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti hâlinde 
işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan 
teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek 
veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu 
tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır 
(m.85/1). 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile 
bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat 
işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı 
Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anla-
şılırsa eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89. madde gereği 
hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere 
işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği 

Günlük kazancın alt sınırı, 
sigortalıların yaşlarına uygun 
asgarî ücretin otuzda biri, üst 
sınırı ise 16 yaşından büyük 
sigortalıların günlük kazanç alt 
sınırının 7,5 katıdır..
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veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi hâlinde borç kesinle-
şir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getiril-
memesi hâlinde işveren hakkında 88. ve 89. maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen 
prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi 
veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme 
yapılır (m.85/2).

5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında belirtilen usullerle Kuruma 
bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca resen tahakkuk etti-
rilen	sigorta	primleri,	88.	ve	89.	maddeler	dikkate	alınarak	işverene	tebliğ	edilir.	İşveren,	
tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz ede-
bilir.	İtiraz	takibi	durdurur.	Kurumca	itirazın	reddi	hâlinde	işveren,	kararın	tebliğ	tarihin-
den itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, 
prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz (m.85/3). 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca Kuruma asgarî işçilik 
tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102. maddenin 1. fıkrası-
nın (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanır 
(m.85/4).

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile 
bankalar; bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenecek bilgileri ve belgeleri ya-
zılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur (m.85/5). 

Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yü-
rütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik 
oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağ-
lanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim 
Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan 
oluşan	Asgari	İşçilik	Tespit	Komisyonu	kurulur	(m.85/6).

Kurumca	gerek	görüldüğünde	aynı	esaslara	göre	birden	fazla	Asgari	İşçilik	Tespit	Ko-
misyonu kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı 
yöndeki oyu ile alınır. Kurum dışındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son altı ay içinde 
ise beş toplantıya katılmaması hâlinde toplantıya katılmayan üyeyi görevlendiren konfe-
derasyonların yerine, üye sayısı bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye 
davet edilir (m.85/7).

Asgari	 İşçilik	Tespit	Komisyonuna	Kurum	dışından	 görevlendirilenlere,	 katıldıkları	
her toplantı günü için (2500) gösterge rakamının memur aylıklarının hesabında kullanılan 
kat sayı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden huzur hakkı Kurumca ödenir (m.85/8).

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki iş-
yerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal 
edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecik-
me zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idari para 
cezalarında, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce iş-
verenle uzlaşma yapılabilir. Uzlaşmaya varılması hâlinde bu durum tutanakla tespit edilir. 
Uzlaşılan tutarlar kesin olup uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava 
açılamaz ve hiçbir merciye şikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlaşılan prim ve idari para 
cezaları,	uzlaşma	tutanağının	düzenlendiği	tarihten	itibaren	bir	ay	içinde	ödenir.	İşveren,	
uzlaşılan idari para cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. 
Uzlaşılan tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi hâlinde uzlaşma bozulur ve uz-
laşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmez. Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma 
müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması hallerinde iş-
veren, bu konuya ilişkin daha sonra uzlaşma talep edemez (m.85/9).
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Uzlaşma neticesinde indirim yapılması nedeniyle tahsil edilmemiş olan sigorta prim-
lerinin daha sonra Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal edilmesi hâlinde 
daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının çalıştığı süre ve sigorta pri-
mine esas kazancı dikkate alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil 
olunur (m.85/10).

PRİMLERİN ÖDENMESİ

Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları
İşverenler,	bir	ay	içinde	Kanunun	4.	ve	5.	maddelerine	tabi	çalıştırdığı	sigortalıların,	sosyal	
güvenlik	destek	primine	tabi	sigortalıların,	4857	sayılı	İş	Kanununun	7.	maddesine	göre	iş	
görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların 
ve 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanu-
nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, 

•	 Sosyal	güvenlik	sicil	numaralarını,	
•	 Ad	ve	soyadları	ile	ikinci	soyadı	almış	olan	sigortalıların	ilk	soyadlarını,	
•	 Prim	ödeme	gün	sayılarını,	
•	 Sigorta	primine	esas	kazanç	veya	emeklilik	keseneğine	esas	aylık	tutarlarını,	
•	 İşe	başlama	ve	işten	çıkış	tarihlerini,	
•	 Ayın	bazı	günlerinde	çalışmamış	olmaları	halinde,	eksik	çalışma	nedenlerini,	
•	 Ay	içinde	işten	ayrılmış	olmaları	halinde,	işten	çıkış	nedenlerini,	
•	 Sigorta	primi,	işsizlik	sigortası	primi	ve	sosyal	güvenlik	destek	primlerini,	
•	 Varsa	3568	sayılı	Kanuna	tabi	olan	meslek	mensubunun	adı	ve	soyadı	ile	bunların	

mesleki oda kayıt numarasını, 
•	 İşverenin	 kamu	 idaresi	 olması	 halinde	 tahakkuk	 veya	 tediye	 görevlisinin	 adı	 ve	

soyadını, 
•	 Kurumca	belirlenen	diğer	bilgilerini,	

taşıyan ve çalıştırılan sigortalının durumuna uygun olan aylık prim ve hizmet belgesi, ay-
lık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesi ve yıllık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesi ile 
yıllık itibari hizmet süresi prim belgesini, bu maddenin 3. ve 18. fıkrasında belirtilen süre 
içinde e-sigorta kanalıyla Kuruma vermekle; sigortalı çalıştırmadığı takdirde, sigortalı ça-
lıştırmaya son verilen tarihten itibaren onbeş gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle 
yükümlüdür	(SSİY	m.103).

İşveren,	işyeri	sahipleri;	işyeri	defter,	kayıt	ve	belgelerini	ilgili	olduğu	yılı	takip	eden	
yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs 
idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile 
görevlendirilen memurlarınca istenmesi hâlinde on beş gün içinde ibraz etmek zorunda-
dır (86/2).

İşverenin	sigortalıyı,	4857	sayılı	İş	Kanunu	nun	7.	maddesine	göre	başka	bir	işverene	
iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde, sigortalıyı devir 
alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde iş-
verene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigorta-
lıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence ilgili aya ait aylık prim 
ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken 
süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, 
verilme yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği kurum ile diğer hususlar 
Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hiz-
met belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre 
içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz gün-
den az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine 
göre tahsil olunur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca fiilen yapılan dene-
timler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin 
denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve 
incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzen-
lenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup bu Kanun uya-
rınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilme-
mesi veya noksan verilmesi hâlinde bu belgeler, Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı 
sigorta	primleri	Kurumca	tespit	edilerek	işverene	tebliğ	edilir.	İşveren,	bu	maddeye	göre	
tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum üni-
tesine	itiraz	edebilir.	İtiraz,	takibi	durdurur.	İtirazın	reddi	hâlinde	işveren,	kararın	tebliğ	
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahke-
meye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum 
lehine karar vermesi hâlinde 88. ve 89. maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uy-
gulanır. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen yapılan tespit-
lerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelerden kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belir-
lendiği hâlde, hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anla-
şılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya 
prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye 
ilişkin kısmı dikkate alınır.

Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren ta-
rafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını 
hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvu-
rarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık 
kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getir-
miş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen ay-
lık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kazançların 
veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve 
analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde 102. maddeye 
göre işlem yapılır. 

Kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle prim belgelerinin farklı sürelerde veril-
me zamanını belirlemeye, Kurum yetkilidir (m.86/son)

Prim Ödeme Gün Sayısı 
Sigortalının aynı ay içinde birden fazla işyerinde çalışması hâlinde o aydaki toplam prim 
ödeme gün sayısı 30 günü geçemez.

Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında olan sigortalıların aylık 
prim ödeme gün sayısı, ay içinde işe başlama veya işten ayrılmaları hâli hariç olmak üzere 
her ay için otuz gün olarak hesaplanır.

Sigortalı, bir ay içerisinde birden 
fazla işyerinde çalışmış ise o ay 
içindeki toplam prim ödeme gün 
sayısı 30 günü geçemez.
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Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında bir göreve başlayanla-
rın	o	aya	ait	kıst	aylıklarından	sigorta	primi	alınır.	Ölüm,	aylık	bağlanması	ve	5434	sayılı	
Kanun’un 40. maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması ne-
denleri dışındaki diğer nedenlerle aybaşlarından sonra görevlerinden ayrılanların sigorta 
primleri aylık veya ücret ödenen gün sayısı üzerinden alınır. 

Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan gö-
revden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan 
veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların on-
beş gün; görevlerine iade edilerek kanunlarına göre bu müddetler için sonradan tam ay-
lığa	hak	kazananların	ise	30	güne	tamamlamak	suretiyle	bildirimleri	yapılır	(Sos.	Sig.	İşl.	
Yön. m.100).

5510 sayılı Kanun’un 4/1a maddesine göre bir ay içinde tam çalışan sigortalının prim ödeme 
gün sayısı kaç gün üzerinden bildirilir?

Kısmi Süreli Çalışmalarda Prim Ödeme Gün Sayısı
Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal 

işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar, kısmi süreli çalışmadır.
İş	sözleşmesi	saat	ücreti	karşılığı	yapılmış	ise	kısmi	süreli	çalışan	sigortalıların	ay	için-

de	çalıştığı	 toplam	sürenin,	4857	sayılı	 İş	Kanunu’na	göre	günlük	olağan	çalışma	süresi	
olan 7,5 saate bölünmesiyle sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı he-
saplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne ta-
mamlanır.

20/4/1967	 tarihli	 ve	 854	 sayılı	Deniz	 İş	Kanunu	 ve	 13/6/1952	 tarihli	 ve	 5953	 sayılı	
Basın	Mesleğinde	Çalışanlarla	Çalıştıranlar	Arasındaki	Münasebetlerin	Tanzimi	Hakkın-
da Kanun kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin sekiz saate 
bölünmesiyle ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesapla-
malarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

Yazılı sözleşme ile sigortalının yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 
duyulması hâlinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı çağrı üzerine 
çalışmalarda, çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş ise bu süreler üzerinden; 
taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise sigortalının aylık 
çalışma süresi yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir. 
Ancak çalışma süresinin gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş süreden fazla olması hâlinde 
bu süre dikkate alınarak yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden 
bildirilir.	Bu	 fıkranın	uygulanmasında	4857	 sayılı	 İş	Kanunun’un	14’üncü	maddesi	hü-
kümleri	de	dikkate	alınır	(Sos.	Sig.	İşl.	Yön.	m.100).

Prim Ödeme Yükümlüsü
5510 sayılı Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık 
sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından;

•	 4.	maddenin	1.	 fıkrasının	 (a)	ve	 (c)	bentlerine	ve	5.	maddenin	 (a)	bendine	 tabi	
olanlar için bunların işverenleri,

•	 4.	maddenin	1.	fıkrasının	(b)	bendindeki	muhtar	sigortalılar	hariç	bu	bent	kapsa-
mında sigortalı olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60. maddenin 1. fıkrasının 
(d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin kendileri,

2

İş sözleşmesi saat ücreti 
karşılığı yapılmış ise kısmi süreli 
çalışan sigortalıların ay içinde 
çalıştığı toplam sürenin, olağan 
çalışma süresi olan 7,5 saate 
bölünmesiyle, sigortalı için 
bildirilmesi gereken prim ödeme 
gün sayısı hesaplanır.
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•	 60.	maddenin	1.	fıkrasının	(c)	bendi	ile	aynı	maddenin	onikinci,	onüçüncü	ve	on-
dördüncü fıkralarında sayılan kişiler için primi yılı merkezî yönetim bütçesinden 
karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri,

•	 60.	maddenin	1.	fıkrasının	(e)	bendinde	sayılan	kişiler	ile	5.	maddenin	(e)	bendin-
de	belirtilenler	için	Türkiye	İş	Kurumu,

•	 5.	maddenin	(b)	bendinde	belirtilen	aday	çırak,	çırak	ve	işletmelerde	meslekî	eği-
tim görenler ile meslekî veya teknik ortaöğretimde okumakta iken staja tâbi tutu-
lan öğrenciler ile tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler için Milli 
Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar veya kurumlar, 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler 
için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve 
üniversiteler, yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan veya işletmelerde meslekî 
eğitim gören öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu,

•	 5.	maddenin	(c)	ve	(g)	bentlerine	tabi	olanlar	için	işverenleri	veya	kendileri,
•	 Uluslararası	Öğrenciler	Değerlendirme	Kurulu	kararı	ile	burslandırılan	uluslarara-

sı öğrenciler için bursluluk statüleri devam ettiği süre boyunca Yurtdışı Türkler ve 
Akraba	Topluluklar	Başkanlığı	veya	Uluslararası	Öğrenciler	Değerlendirme	Kuru-
lu tarafından görevlendirilen kurum,

•	 Muhtarlardan	 4.	maddenin	 birinci	 fıkrasının	 (b)	 bendi	 kapsamında	 sigortalılığı	
olanların il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,

prim ödeme yükümlüsüdür.

Primlerin Ödenme Zamanı
5510 sayılı Kanun’un 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalış-
tıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar 
toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını üc-
retlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurum-
ca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öder (m.88).

Hak	edilen	ancak	ödenmemiş	olan	ücretler	üzerinden	hesaplanacak	primler	hakkında	
da 1. fıkradaki hüküm uygulanır.

60. maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (g) bentleri ile aynı maddenin onikinci, 
onüçüncü ve ondördüncü fıkraları gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar için, her ay 
otuz tam gün genel sağlık sigortası primi ödenmesi zorunludur. Şu kadar ki, 60. maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların aynı ay içinde 
zorunlu sigorta kapsamında prim ödeme gün sayısı bulunması halinde, ayın kalan günleri 
için isteğe bağlı sigorta gün sayısı kadar genel sağlık sigortası primi ödenir. 

5510 sayılı Kanunun 3. maddenin 3. fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4. 
maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanu-
nun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde 
günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 
9. maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalı-
şanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması 
zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası 
primleri, 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) ben-
di kapsamında ödenir. Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleş-
mesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82. maddeye göre belirlenen 
prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince 
ödenir. Ancak, kamu idaresine ait işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin as-
kıda olduğu sürede 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaları ya da 
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isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde bu sigortalılar için belirtilen şekilde çalıştıkları veya 
isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak ilgili kamu idaresinden 
genel sağlık sigortası primi alınmaz.

60. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin onikinci, onüçüncü ve ondör-
düncü fıkraları kapsamına girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel 
sağlık sigortası primi; primin tahakkuk ettirileceği ay itibarıyla anılan maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ve onikinci fıkrası ile bakmakla yü-
kümlü oldukları kişiler dahil olmak üzere onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında sayılan 
kişi sayısının üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kişi sayısı, aynı maddenin birinci fıkrası-
nın (c) bendinin (3) ila (10) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler için ise kişi sayısı esas 
alınarak hesaplanır. Ancak 60. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kişiler-
den aynı zamanda anılan fıkranın diğer bentleri kapsamına girerek genel sağlık sigortalısı 
sayılanlar, bu fıkraya göre tespit edilecek kişi sayısı hesabına dahil edilmez. Ayrıca 60. 
maddenin onikinci fıkrasındaki genel sağlık sigortalılığı kapsamında başlayan tedavilerin 
67. maddenin 4. fıkrasında belirtilen süreyi aşması halinde, bir yıla kadar genel sağlık si-
gortası primleri, 87. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi gereği ilgili kamu idaresi tarafından 
ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

87. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler, her aya ait primlerini 
takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler. Bu kişiler 
primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peşin olarak erken ödeyebilir. Erken 
ödeme hâlinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının	Tahsil	Usulü	Hakkında	Kanun’un	ek	1.	maddesine	göre	erken	ödeme	indirimi	
hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indiril-
mez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden 
itibaren prim ödeme gün sayısına dâhil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün 
sayısına dâhil edilmeyen sürede isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi hâlinde sigortalılık 
süresinden sayılmayan günlere ait primler ilgililere iade edilir.

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar için, 
genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ayrı ayrı veya 
birlikte tahsil edilecek şekilde prim ödeme tarihlerini veya dönemlerini belirlemeye Ku-
rum yetkilidir.

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların her ay için otuz 
tam gün prim ödemesi zorunludur.

4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler, ça-
lıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun 
gereğince hesaplanacak prim tutarlarını, ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tu-
tarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuru-
ma öderler.

87. maddenin 1. fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler, her aya ait 
primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulama-
sında gider yazılamaz.

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı 
olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç 
tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak su-
retiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.

Prim borçları, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. 
Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı 
veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mah-

5510 s. K. m.60/1/c/1: 
Harcamaları, taşınır ve 
taşınmazları ile bunlardan doğan 
hakları da dikkate alınarak 
Kurumca belirlenecek test 
yöntemleri ve veriler kullanılarak 
tespit edilecek aile içindeki geliri 
kişi başına düşen aylık tutarı 
asgari ücretin üçte birinden az 
olan vatandaşlar.

5510 s. K. m.60/1/g: 5510 
sayılı Kanun’un diğer hükümleri 
kapsamında sigortalı olmayan, 
başka bir ülkede sağlık 
sigortasından yararlanma hakkı 
bulunmayan vatandaşlar.
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sup talep edebilir. Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim 
borçlarının 1. fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen on beş gün içinde mahsup sure-
tiyle ödenmesi hâlinde yasal süresi içinde ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlarının 
katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu 
hâlde süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için birinci 
fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme 
zammı	uygulanır.	Kurum,	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığının	uygun	görüşü	ile	bu	uygulama-
dan faydalanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibarıyla 
belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresi-
ni otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.

Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup etmek 
suretiyle tahsil etmeye yetkilidir.

Primlerin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle ödenmesi zorunluluğunu getir-
meye ve primlerin yatırılacağı tahsilat kuruluşlarını belirlemeye Kurum yetkilidir.

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı 
Amme	Alacaklarının	Tahsil	Usulü	Hakkında	Kanun’un	51,	102	ve	106.	maddeleri	hariç,	
diğer	maddeleri	uygulanır.	Kurum,	6183	sayılı	Kanun’un	uygulanmasında	Hazine	ve	Ma-
liye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır.

Kurum, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacakları hariç olmak üzere her 
türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere Yeni Türk lirası veya yabancı para birimi üze-
rinden ticari işletme, taşınır ve/veya taşınmaz rehni dâhil olmak üzere her türlü teminat 
almaya yetkilidir.

Kurumun 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen prim ve diğer alacakları amme 
alacağı niteliğinde olup imtiyazlı alacaktır. Kurumun taraf olduğu her türlü dava ve icra 
takiplerinin	kısmen	veya	tamamen	aleyhe	neticelenmesi	hâlinde	2004	sayılı	İcra	ve	İflas	
Kanunun’da yazılı tazminat ve cezalar Kurum hakkında uygulanmaz.

Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil	Usulü	Hakkında	Kanun’un	uygulamasından	doğacak	uyuşmazlıkların	çözümlen-
mesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili 
iş mahkemesine başvurulması, alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanun’da 
belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu 
görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil ol-
mak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı iş-
verenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kurum, kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle primlerin farklı zamanlarda 
ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklarının tahsili için muacceliyet tarihin-
den itibaren en geç bir yıl içinde icra yoluna başvurmayan Kurum yetkili personeli hak-
kında genel hükümlere göre kovuşturma yapılır.

Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme 
Zammı, Yersiz Alınan Primlerin İade Edilmesi
Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya 
da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme 
cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işve-
ren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Ku-
ruma karşı geçersizdir. Bu hükümle Kurum alacakları garantiye alınmaya çalışılmaktadır.

Kurumun prim ve diğer alacakları, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen 
kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında ge-
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cikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin 
bittiği	tarihten	başlamak	üzere	borç	ödeninceye	kadar	her	ay	için	ayrı	ayrı	Hazine	Müste-
şarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme 
zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. 
Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artır-
maya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve 
uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile prim ve di-
ğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil 
edilir.

Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geç-
memiş ise hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel 
sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte geri verilir. Kanuni faiz, 
primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından iadenin yapıldığı ayın başına ka-
dar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanunu’nun 65. maddesi hükmü saklıdır 
(m.89).

Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalı-
larının aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri du-
rumunda bu Kanun’a göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri 
durdurulur. Yanlış veya yersiz yapılan masraflar, 96. madde hükümlerine göre ilgililerden 
geri alınır.

Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden  
Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması 
Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsa-
mındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar; ihale yolu ile yaptırdıkları her 
türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yüküm-
lüdür.

İşverenlerin	hak	edişleri,	Kuruma	idari	para	cezası,	prim	ve	prime	ilişkin	borçlarının	
olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma 
borçlarının	bulunmadığının	tespit	edilmesinden	sonra	iade	edilir.	İşverenlerin,	kamu	ida-
releri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar 
nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hak edişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç 
olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşıla-
yacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. 

Hak	edişlerin	mahsubu	ve	ödenmesi	ile	teminatların	prim	ve	idari	para	cezası	borç-
larına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usul ve esasları Cumhurbaşkanı çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilir. 

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tara-
fından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat do-
layısıyla diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlar ve bankaların ise Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma 
borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi 
zorunludur. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin 
teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi veril-
mesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hâllerinde ilgililer hakkında genel hükümle-
re göre idari ve cezai işlem yapılır.
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Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenle-
meler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak 
tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliş-
tirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, 
teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar ile kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına 
sağlananlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş 
prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya 
da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. Devlet yardımı, teşvik 
ve desteklerden işverenlerin muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma 
aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlanılabilir. Tecil ve takside bağlan-
mış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden 
dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve 
desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan; yapılan devlet yardımı 
teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. 
Bu	fıkranın	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esaslar	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığının	görüşleri	
alınarak Kurumca belirlenir. (m.90).

Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin 
Ertelenmesi
5510 sayılı Kanun’un 91. maddesine göre işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem 
gibi afete uğrayan tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler 
ile 4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar; bu durumu belgeleme-
leri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları 
ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde afet 
tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği 
tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten 
itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir (m.91).

Yukarıda belirtilen durumlarda afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık 
prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma veril-
diği takdirde süresinde verilmiş sayılır.

15.05.1959	tarihli	ve	7269	sayılı	Umumi	Hayata	Müessir	Afetler	Dolayısıyla	Alınacak	
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar ve-
rilen afetler nedeniyle afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işveren-
lerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin 
verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme süre-
lerini bu Kanun’daki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz 
önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. 

Prim borcunun ertelendiği sürede zaman aşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme 
cezası ve gecikme zammı uygulanmaz (m.91).
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Prim ve prime esas kazancı belirlemek 
5510 sayılı Kanun’un 79. maddesinde, bu Kanu’nun 
genel esaslara uygun olarak uzun ve kısa vadeli sigor-
talar ile genel sağlık sigortasından sağlanacak her tür-
lü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere 
prim alınmasının zorunlu olduğu, ilgililerin de prim 
ödemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Prim, aynı 
zamanda sigortalının hissettiği güven duygusunun bir 
karşılığıdır. 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında hizmet akdi ile çalışan sigortalıların prime esas 
kazançların belirlenmesinde ücret, ikramiye, prim vb. 
gelirleri esas alınır. 4. maddenin 1. fıkrasının (b) ben-
di kapsamındaki sigortalılar için günlük kazanç alt ve 
üst sınırları arasında kalmak kaydıyla kendi beyan et-
tikleri kazanç esas alınır. 4. maddenin 1. fıkrasının (c) 
bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazanç-
larının belirlenmesinde ise aylık gösterge ve ek gös-
tergeler üzerinden ödenen aylık tutarları, memuriyet 
taban aylık ve kıdem aylık tutarları ile bazı tazminat 
ve ek ödemeler esas alınır.

 

Primlerin ödenmesine ilişkin usulleri açıklamak
	İşveren;	 bir	 ay	 içinde	 5510	 sayılı	 Kanun’un	 4.	 ve	 5.	
maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal 
güvenlik destek primine tabi sigortalıların;
•	 Ad	ve	soyadlarını,	T.C.	kimlik	numaralarını,
•	 80.	 maddeye	 göre	 hesaplanacak	 prime	 esas	 ka-

zançlarını,
•		 Prim	ödeme	gün	sayıları	ile	prim	tutarlarını
gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yö-
netmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet 
belgesini, 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsa-
mındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün 
sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı 
takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna 
kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı 
takdirde bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği 
tarihten itibaren on beş gün içinde Kuruma bildir-
mekle yükümlüdür.
5510 sayılı Kanun’un 4. maddenin 1. fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işveren, bir 
ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tu-
tulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gere-
ğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını, 
ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını 
da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek 
günün sonuna kadar Kuruma öder.

 

Özet

1 2
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı Kanun’un m.4/1/a 
kapsamındaki sigortalılar bakımından prime esas kazanca 
dâhil edilen gelirlerden biridir?

a.	 İkramiyeler
b.	 Ölüm	yardımı
c. Doğum yardımı
d. Emekli ikramiyesi
e. Görev yollukları

2. Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı Kanun’un m.4/1/a 
kapsamındaki sigortalılar bakımından prime esas kazanca 
dâhil edilen gelirlerden biridir?

a. Keşif ücreti
b. Primler 
c.	 İhbar	tazminatı
d. Kasa tazminatı
e. Evlenme yardımı

3. Aşağıdakilerden hangisi, aylıklarını personel kanunla-
rına göre alan 5510 sayılı Kanun’un m.4/1/c kapsamındaki 
sigortalılar bakımından prime esas kazanca dâhil edilen ge-
lirlerden biri değildir?

a.	 İlgili	kanunları	uyarınca	aylık	gösterge	ve	ek	göster-
geler üzerinden ödenen aylık tutarları

b. Memuriyet taban aylık tutarları
c. Kıdem aylık tutarları
d. Makam, temsil ve görev tazminatları 
e. Vekâlet karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapıla-

cak ödemeler

4. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için ödemesi gere-
ken toplam prim oranı, sigortalının prime esas kazancının 
yüzde kaçıdır?

a. 9
b. 10
c. 11
d. 15
e. 20

5. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun’da belirtilen çırak-
lar hakkında ödemesi gereken kısa vadeli sigorta prim oranı, 
yüzde kaçıdır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

6. 5510 sayılı Kanun’a göre kısa vadeli sigorta kolları için 
işverenin ödeyebileceği en düşük prim oranı yüzde kaçıdır?

a. 1
b. 3
c. 5
d. 6,5
e. 7,5

7. 5510 sayılı Kanun’un 4. maddenin 1. fıkrasının (b) ben-
dine göre sigortalı sayılanlar, işyerinin tehlike sınıf ve dere-
cesinde meydana gelen değişiklikleri en geç kaç ay içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6

8.	 İşveren,	 sigortalı	 çalıştırmadığı	 takdirde,	 bu	 hususu	 si-
gortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, kaç gün 
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür?

a. 3
b. 6
c. 10
d. 15
e. 30

9. 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (a) bendine tabi olan 
ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan 
tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tu-
tuklular için prim ödeme yükümlüsü kimdir?

a.	 Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	
b.	 Aile,	Çalışma	 ve	 Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı	 il	mü-

dürlüğü
c. Sosyal Güvenlik Kurumu 
d.	 Türkiye	İş	Kurumu
e. Bu kişileri çalıştıran işverenler

10. Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, 
alındıkları tarihten itibaren kaç yıl geçmemiş ise hisseleri 
oranında ilgililere geri verilir?

a. 1
b. 3
c. 5
d. 7
e. 10
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Yaşamın İçinden

GK prim borçlarının KDV iade alacağından
mahsup edilmesi
Şirketler üzerindeki bürokratik yükleri biraz olsun azaltmak, 
maliyetlerini düşürmek için uzun bir süreden bu yana KDV 
iade alacaklarının SGK borçlarından mahsubu yapılmaktadır. 
Aynı uygulama 5510 sayılı Kanun’da da devam ettirilmek 
suretiyle SGK prim borçlarının KDV iade alacağından mah-
subu suretiyle ödenebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca uygula-
mayı göstermek üzere de, “Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının 
KDV	İade	Alacağından	Mahsup	Edilmesi	Suretiyle	Ödenme-
si	Hakkında	Tebliğ”	düzenlenmiştir.	Bu	takdirde	KDV	iade	
hakkı sahibinin kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı ya 
da iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin 
prim borçları için de mahsup talep edebileceği belirtilmekte-
dir. Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda mu-
accel olan prim borçlarının prim ödeme sürelerini izleyen 15 
gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi hâlinde yasal süresi 
içinde ödendiği kabul edilmektedir. Ancak prim borçlarının 
KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde 
bulunulduğu halde süresinde mahsup edilemeyen veya eksik 
mahsup edilen prim borçları için 5510 sayılı Kanun’un prim 
ödeme sürelerini izleyen günden başlanarak gecikme cezası 
ve gecikme zammı uygulanmaktadır. 
SGK prim borçlarının KDV iade alacağından mahsubu 
hükmünden yararlanmak için müracaat eden işverenlerin 
(mükelleflerin), işletme türü, işletme büyüklüğü ve iştigal 
konusu itibarıyla ayrımına gidilmesinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun bu yolla tahsil edebileceği alacaklarının kap-
samını daraltacağı dikkate alınarak bu konuda herhangi 
bir ayrıma gidilmemiştir. Buna göre, Katma Değer Vergisi 
Kanunu’na	dayanılarak	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	 tarafın-
dan yapılan düzenlemeler uyarınca, katma değer vergisi iade 
alacaklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçları-
na mahsup edilmesini isteyebilecek olan kanunun 4/a bendi-
ne tabi sigortalı (SSK’lı) çalıştıran işverenler anılan düzenle-
me kapsamına girmektedir.
İşverenlerin	mahsup	 talebinde	 bulundukları	 ayda,	muaccel	
olan cari aylara ilişkin prim borçlarının katma değer vergi-
si iade alacağından mahsup suretiyle ödenme süresi, prim 
ödeme sürelerinin sona erdiği tarihi izleyen onbeş gündür. 
Dolayısıyla, prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup 
suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda primin en 
geç ödenmesi gereken yasal süre; 4/a bendine tabi sigorta-
lı (SSK’lı) çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri 
her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen özel sektör 
işverenleri yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden 

ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen 15’inci gün, sigorta-
lılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne ka-
darki döneme ilişkin olarak ödendiği resmi sektör işveren-
leri yönünden ise primin ilişkin olduğu dönemi takip eden 
dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden 15’inci gün 
olacaktır. 
Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin 
sona erdiği tarihi izleyen onbeş günlük süre içinde katma 
değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi 
sırasında, mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını 
karşılamaması durumunda, mahsup edilen kısım yasal süre-
si içinde ödenmiş sayılacak, buna karşın ödenmemiş kısmı, 
onbeş günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süre-
sinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle 
ödenecektir. 
Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona 
erdiği tarihi izleyen 15 günlük süre geçirildikten sonra KDV 
iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi hâlinde ise söz 
konusu borçlara, yine 15 günlük süre dikkate alınmaksızın, 
yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapı-
lacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygu-
lanacaktır. Yasal düzenleme bu şekilde yapılmakla birlikle, 
özellikle uygulamada gecikmelerden dolayı ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır.	 İşverenler	 ilgili	 kurumlara	 yasal	 süresinde	
başvurmalarına rağmen bürokratik işlemlerin uzun zaman 
alması ve ilgili kurumların bazen işleri ağırdan alması nede-
niyle ödemelerde gecikmeler olmakta, dolayısıyla da aslında 
borcu	 olmayan	 işverenler	 borçlu	 görünmektedir.	 Özellik-
le ihale vb. durumlarda da borcu göründüğü için ikinci bir 
mağduriyet yaşanmaktadır. 
Geçtiğimiz haftalarda bir okurumuzun sorusu ile gündeme 
gelen SGK prim borçlarının KDV iade alacağından mahsu-
bunda uygulamada iletişimsizlik ve koordinasyonsuzluk ne-
deniyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Umarız uygulamada karşı-
laşılan sorunlar çözülerek iş adamlarının mağduriyetleri son 
bulur. Burada belki KDV iade alacağının mahsubu için baş-
vurulmasıyla birlikte SGK borcunun özel bir hesapta takibi 
yapılarak borçsuz olduğunun tespiti ve ayrıca maliye tarafın-
dan ilgili tutarların SGK’na gecikerek aktarılması hâlinde de 
işverenlerin sorumluluğun kaldırılması işlemleri hızlandıra-
cağı gibi mağduriyetleri de önleyecektir.
 
Kaynak: Kurt, Resul. http://www.alitezel.com/tezel/index.
php?sid=yazi&id=5589 Erişim Tarihi: 17.08.2012 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “5510 Sayılı Kanun’un 4. Mad-

desinin 1. Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigor-
talıların	Prime	Esas	Kazancının	Hesabı”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “5510 Sayılı Kanun’un 4. Mad-
desinin 1. Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigor-
talıların	Prime	Esas	Kazancının	Hesabı”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “5510 Sayılı Kanun’un 4. Mad-
desinin 1. Fıkrasının (c) Bendi Kapsamındaki Sigor-
talıların	Prime	Esas	Kazancının	Hesabı”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

4.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Prim	Oranları	ve	Devlet	Katkısı”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Prim	Oranları	ve	Devlet	Katkısı”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Prim	Oranları	ve	Devlet	Katkısı”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Tehlike Sınıf ve Derecelerini Et-
kileyebilecek	Değişikliklerin	Bildirilmesi”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

8.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Prim	Belgeleri	ve	İşyeri	Kayıtla-
rı”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

9.	e	 Yanıtınız	yanlış	 ise,	“Prim	Ödeme	Yükümlüsü”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Prim	 Borçlarına	 Halef	 Olma,	
Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı, Yersiz Alınan 
Primlerin	İade	Edilmesi”	konusunu	yeniden	gözden	
geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin 
primi, prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının 
%1’i kısa vadeli sigorta kolları, %5’i genel sağlık sigortası pri-
midir.

Sıra Sizde 2
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi 
kapsamında olup bir ay içinde tam çalışan ve buna göre ücret 
alan sigortalının prim ödeme gün sayısı, ayın kaç gün oldu-
ğuna bakılmaksızın 30 gün üzerinden bildirilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ortak düzenlemeleri belirleyebilecek,
Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına ilişkin ortak hükümleri özetleyebilecek,
İdari para cezaları ile diğer idari ve cezai yaptırımları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Sigortalılık	Hâllerinin	Çakışması	
•	 Gelir	ve	Aylıkların	Birleşmesi
•	 Sosyal	Sigorta	Yüksek	Sağlık	

Kurulu
•	 Zorunluluk	İlkesi

•	 Kontrol	Muayenesi
•	 Hakkı	Düşmesi
•	 İdari	Para	Cezaları
•	 İdari	Yaptırımlar

İçindekiler





Sosyal Güvenlik Hukuku Ortak Düzenlemeler

•	 KISA	VE	UZUN	VADELİ	SİGORTA	
KOLLARINA	İLİŞKİN	ORTAK	
DÜZENLEMELER

•	 SOSYAL	SİGORTALAR	VE	GENEL	
SAĞLIK	SİGORTASINA	İLİŞKİN	ORTAK	
HÜKÜMLER

•	 İDARİ	PARA	CEZALARI	İLE	DİĞER	İDARİ	
VE	CEZAİ	YAPTIRIMLAR

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU



KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN ORTAK 
DÜZENLEMELER

Sigortalılık Hâllerinin Çakışması 

Genel Olarak Sigortalılık Hâllerinin Çakışmasında Benimsenen Esaslar
Bir kişinin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması müm-
kündür. Gerçekten bir kişi aynı anda hem iş sözleşmesine göre çalışabilir hem de herhangi 
bir bağımsız faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olabilir. Bu, özellikle kısmi süreli 
iş sözleşmesine göre çalışanlar bakımından kolaylıkla karşılaşılabilecek bir durumdur. 
İşte böyle bir durumda her iki faaliyet nedeniyle ayrı ayrı sigortalılık ilişkisinin kurulup 
kurulmayacağı ya da bu faaliyetlerden sadece birine üstünlük tanınıp tanınmayacağı, bu 
konuda izlenen politikayı belirler.

http://www.sgk.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türk kanun koyucusu 6111 sayılı Kanun’la değişiklik yapılmadan önce “sosyal sigor-
tada teklik ilkesi”ni benimsemiş iken söz konusu Kanun’la yapılan değişiklikten sonra si-
gortalıların birden fazla sigortalılık türüne göre sigortalı olmalarına olanak tanımıştır. Bu 
konudaki esaslar da 53. maddede belirlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, sigortalı aynı 
anda hem m.4/I/c hem de m.4/I/a ya da b bendine göre sigortalı sayılmayı gerektirecek 
bir faaliyette bulunuyorsa sigortalı m.4/I/c bendine göre sigortalı sayılır (m.53/I). Bu kap-
samdaki çalışmanın önce başlayıp başlamadığına ya da baskın olup olmadığına bakılmaz 
(Akın, 131). Denebilir ki bu konuda kanun koyucu, m.4/I/c bendine göre sigortalılığa 
kesin bir üstünlük tanımıştır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 140). Bu durumda sigortalı daha 
önce örneğin iş sözleşmesine göre çalışırken ve bu çalışma ilişkisini sona erdirmeksizin 
memur olarak çalışmaya başladığında m.4/I/a bendi kapsamındaki sigortalılığı sona er-
dirilecek ve kendisi sadece m.4/I/c bendi kapsamında Kuruma bildirilerek bu kapsamda 
sigortalı sayılacaktır. 

Sigortalının aynı anda hem bir iş sözleşmesine göre hem de bağımsız olarak çalışması 
hâlinde ise m.4/I/a bendi kapsamında sigortalılık esas alınacaktır (m.53/I). Örneğin kendi 
bürosu olan ve serbest olarak çalışan bir avukat aynı zamanda bir şirkette kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışmaya başladığında m.4/I/a bendine göre sigortalı sayılacaktır. Bu ça-
lışmanın baskın olup olmadığına ise bakılmayacaktır. Haftada bir gün iş sözleşmesiyle, 
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diğer günlerde bağımsız olarak çalışsa dahi bu sigortalı m.4/I/a bendine göre sigortalı 
olacaktır. Kanun koyucu, bu olasılıkta m.4/I/a bendine göre sigortalılığa kesin üstünlük 
tanımış bulunmaktadır. 

Bu düzenleme biçiminin kural olarak sigortalıların lehine olduğunu belirtmek gerekir. 
Zira sosyal güvenlik hukukumuzda m.4/I/a bendine göre sigortalılık daha avantajlıdır. Fa-
kat bazı durumlarda kanun koyucunun bu tercihi sigortalının zararına olabilir. Gerçekten 
özellikle yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi sigortalının haftanın bir günü iş söz-
leşmesine göre çalışması, diğer günlerde m.4/I/b bendi kapsamında faaliyette bulunması 
hâlinde sigortalının sadece m.4/I/a bendine göre sigortalı sayılması söz konusu kişinin 
kendisine yaşlılık aylığı bağlanması için gereken prim ödeme gün sayısını tamamlamasını 
neredeyse imkânsızlaştırır.

İşte bu gibi olumsuz ihtimalleri göz önünde tutan kanun koyucu, sigortalıya aynı anda 
her iki sigortalılık türüne göre sigortalı olma hakkı tanımıştır. Kanun’a göre, hem m.4/ I,a 
hem de m.4/I/b bendine göre çalışıp da m.4/I/a bendine göre sigortalı sayılanlar, yazılı 
talepte bulunmak kaydıyla, talep tarihinden itibaren m.4/I/b kapsamında da prim öde-
yebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan 
haklar yönünden, m.4/I/b bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta 
kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yar-
dımlar yönünden ise m.4/I/a bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu 
fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu hâlde ait olduğu ayı izleyen ayın 
sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer (m.53/I). 

Bu konuda geniş açıklamalar için 2011/36 sayılı Genelge’ye bakabilirsiniz. 

Bu konuda şunu da ekleyelim ki 6111 sayılı Kanun’la bu yönde değişiklik yapılmadan 
önce m.4/I/a bendi ile m.4/I/b bendine göre sigortalılık türlerinden herhangi birine üs-
tünlük tanınmaksızın hangisi önce başlamışsa o faaliyete göre sigortalılık ilişkisinin ku-
rulması esasını kabul edilmekteydi. Önce başlayan sigortalılık kesintiye uğradığında da 
sonraki sigortalılığın devreye girmesi gerekmekteydi. Fakat yukarıda da açıklandığı gibi 
25.02.2011 tarihinden itibaren bu esastan vazgeçilmiştir.

Sigortalılık hâllerinin çakışması bakımından Kanun’da yer verilen bir başka ihtimal ise 
bağımsız olarak tarımsal faaliyette bulunan birinin aynı zamanda örneğin kolektif şirketin 
ortağı olması hâlidir. Bu ihtimalde sigortalı, m.4/I/b, (4) numaralı bent dışındaki diğer 
bentler dikkate alınarak sigortalı sayılır (m.53/I).

m.4/I/b Bendine Göre Sigortalının Kendisine Ait veya Ortak Olduğu İşye-
rinde m.4/I/a Bendine Göre Çalışması Hâli
5510 sayılı Kanun döneminden önce sigortalıların kendilerine ait ya da ortağı oldukları 
işyerinde 506 sayılı Kanun’a göre (şimdi m.4/I/a) sigortalı gösterilmeleri uygulamada sık-
ça karşılaşılan bir durumdu. Bu nedenle 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinde sigortalılık 
hâllerinin çakışmasına ilişkin olarak yukarıda belirtilen esasların istisnası niteliğinde bir 
hükme yer verilmiş ve m.4/I/b bendi kapsamında sayılanların kendilerine ait veya ortak 
oldukları işyerlerinden dolayı m.4/I/a bendi kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri 
belirtilmiştir (m.53/II). Bu durumda örneğin bir limited şirkette iş sözleşmesiyle çalışan 
bir kişi iş sözleşmesiyle çalışmasını sona erdirmeksizin bu şirkete ortak olursa artık bu 
sigortalının sigortalılığı 4/I/a bendine göre değil m./I/b bendine göre devam ettirilmesi 
gerekecektir. Buna karşılık “5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılma-
yanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ” 
(RG, 28.9.2008, 27011) ile 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar bakımından mevcut 
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sigortalılık ilişkisi korunmuş ve bu durumdaki sigortalıların, m.4/I/a bendine göre olan 
sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar m.4/I/a bendine göre sigortalı olmalarına ola-
nak tanınmıştır (Tebliğ, V-9). 

Ayrıntılı bilgi için A. Nazım Sözer/Coşkun Saraç’ın: Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk; Si-
gortalılık Hâllerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S.12, 
Aralık 2008, adlı eserine bakabilirsiniz.

Zorunlu Sigortalılık ile İsteğe Bağlı Sigortalılığın Çakışması
5510 sayılı Kanun’da sadece zorunlu sigortalılıkların çatışması hâlinde uygulanacak kural 
belirlenmemiş, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde nasıl 
bir işlem yapılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı sigor-
talı olanların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak 
şekilde çalışmaya başlamaları hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III). 
Böylece zorunlu sigortalılığın asıl olduğu yasa metni olarak ifadesini bulmuştur. 

Öte yandan Kanun’da bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Gerçekten, isteğe bağlı 
sigortalılık kısmında tekrar belirtileceği üzere, kısmi süreli çalışanlar, zorunlu sigortalılı-
ğın dışında kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.51/III). Böylece bir kişinin 
aynı anda hem zorunlu hem de isteğe bağlı sigortalı olabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan Sigortalılık Hâli ve Türü İçin Prim 
Ödenmesi
Yukarıda belirttiğimiz karmaşık düzen içinde kişinin hangi sigortalılık hâline göre sigor-
talı sayılması gerektiğini bilmeksizin farklı bir sigortalılık hâli için prim ödemesi müm-
kündür. Kanun’un m.53/V fıkrası bu olasılığı düzenlemektedir. Buna göre sigortalının, 
sigortalı sayılması gerekenin dışında başka bir sigortalılık hâli için prim ödemesi hâlinde, 
ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alı-
nan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya 
sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade edip, sigortalı sayılması 
gereken sigortalılık türüne göre de gecikme faizi ile prim ödeme zorunluluğu getirmek 
yerine, bizce de isabetli olarak, daha basit bir yöntem benimsemiştir. 

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi
Şimdiye kadar anlatılanların da gösterdiği gibi bir kişinin çalışmasının hangi hukuki te-
mele dayandığının tespiti sosyal sigorta ilişkisi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira 
kişinin tabi olacağı sigortalılık türü bu çalışmaya göre belirlenmektedir. Öte yandan bu 
çalışma biçimi değiştikçe kişinin tabi olacağı kurallar da değişmektedir. Gerçekten bir ki-
şinin çalışma yaşamı boyunca sigortalılık türünün değişmesini gerektirecek şekilde fark-
lı faaliyetlerde bulunması, örneğin önce devlet memuru olan bir kişinin memuriyetten 
ayrılarak iş sözleşmesi ile çalışmaya başlaması, ardından kendi işini kurarak bağımsız 
çalışması mümkündür. Her bir sigortalılık türüne göre çalışılan sürenin özellikle uzun 
vadeli sigorta kollarından yardım yapılmasını gerektirecek yeterlikte olmaması hâlinde 
ilk cevaplanması gereken soru, bu çalışmaların birleştirilip birleştirilmeyeceği noktasın-
da toplanacaktır. Bu sorunun cevabının olumlu olması hâlinde de ikinci soru bu kişinin 
hangi sigortalılık türüne göre hak sahibi olacağı konusuna odaklanacaktır ki bu sorunun 
çözümü daha büyük önem taşımaktadır.

Zorunlu sigortalılık (m. 4/1/a,b,c) 
ile isteğe bağlı sigortalılığın 
çakışması hâlinde isteğe bağlı 
sigortalılık hâli sona erer, zorunlu 
sigortalılık devam eder.

Bir kişinin çalışmasının hangi 
hukuki temele dayandığının 
tespiti, sosyal sigorta ilişkisi 
açısından büyük önem 
taşımaktadır.
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Kuşkusuz amacı kişilere sosyal güvence sağlamak olan bir sistemin farklı sosyal si-
gorta türlerine göre geçirilen süreleri birleştirmemesi düşünülemez. Nitekim 5510 sa-
yılı Kanun’dan önce yürürlükte olan farklı sosyal sigorta kanunlarına tabi olarak geçen 
sürelerin birleştirilmesi amacıyla özel bir kanun çıkarılmıştı. Bu Kanun, 1983 tarihli ve 
2829 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun”du. Fakat bu Kanun 5510 sayılı Kanun’un 106. maddesi ile yürürlükten 
kaldırılmıştır (m. 106/I, 5). 

Bu gelişmenin temelinde 5510 sayılı Kanun’la tek yasa esasına geçilmesi nedeniyle ar-
tık böyle bir kanuna ihtiyaç kalmadığı gerekçesinin bulunduğu düşünülebilir. Fakat 5510 
sayılı Kanun’da üç farklı sigortalılık hâli ve her sigortalılık hâline ilişkin farklı koşullar 
mevcut olduğundan, farklı sigortalılık türlerine tabi olarak geçirilen sürelerin birleştiril-
mesi 5510 sayılı Kanun’un temel yapılanması içinde hâlâ bir ihtiyaçtır (Güzel/Okur/Ca-
niklioğlu, 171). İşte m.53/VI bunun cevabını vermektedir. 

Kanun’a göre, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı 
sayılanlardan m.4/I/a,b ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların 
yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği, hizmet sürelerinin 
eşit olması hâlinde ise son sigortalılık hâli esas alınır. Buna karşılık, malullük ve ölüm 
hâlleri ile yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma 
veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık hâlinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise 
son sigortalılık hâline göre aylık bağlanır (m.53/VI). 

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce ilk defa sigortalı olup da farklı 
sosyal sigorta kanunlarına tabi olarak çalışanlara hangi kanuna göre aylık bağlanacağı 
ise mülga 2829 sayılı Kanun’daki hükümlere göre tespit edilir ve buna göre 5510 sayılı 
Kanun’un geçici maddelerindeki ilgili hükümler uygulanır (5510 s. K., Geç., m.2/son). 
Belirtelim ki 2829 sayılı Kanun’da, yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde tüm çalışma 
süresindeki en fazla tabi olunan sigortalılık süresi değil, fiilî olarak geçirilen son yedi 
yıldaki en fazla prim ödenen süre dikkate alınmaktaydı. 5510 sayılı Kanun’un 1.10.2008 
tarihinde yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde bu hükümlerin hâlâ büyük bir önem taşıdığı 
anlaşılacaktır.

Gelir ve Aylıkların Birleşmesi, Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt 
Sınırı ve Haczi

Genel Olarak
Bazı durumlarda sigortalılara ya da hak sahiplerine tek bir sigorta kolu veya tek bir sigor-
talıdan değil birden fazla sigorta kolundan ya da birden fazla sigortalıdan gelir ya da aylık 
bağlanması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda gelir ya da aylıkların birleşmesinden 
söz edilir. Bazen de bağlanan gelir ya da aylıkların miktarlarında özellikle sigortalıların 
durumlarında meydana gelen değişiklik ya da enflasyona bağlı olarak değişiklikler yapıl-
ması gerekir. Aşağıda bu konular üzerinde durulacaktır.

Gelir ve/veya Aylıkların Birleşmesi
Yukarıda da belirtildiği gibi bir veya birkaç sigorta olayı aynı kişide birleşerek onun bir-
kaç gelir veya aylıktan aynı anda yararlanmasına yol açabilir. Gerçekten örneğin malullük 
aylığına hak kazanmak için gerekli prim ödeme gün sayısına ve sigortalılık süresine sahip 
bir sigortalı bir iş kazasına uğrar ve bunun sonucunda malul sayılacak duruma düşerse söz 
konusu sigortalı hem malullük aylığına hem de sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanma 
koşullarını yerine getirmiş olur. Böyle bir durumda sigortalıya her iki sigorta kolundan da 
gelir ve aylık bağlanıp bağlanmayacağı kanun koyucunun tercihine göre belirlenir. 
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Türk kanun koyucusu, bu konuda farklı ihtimallerde farklı tercihlerde bulunmuştur. 
Konu 54. maddede önce uzun vadeli sigorta kolları açısından (aylıkların birleşmesi), ar-
dından kısa vadeli sigorta kolu açısından (gelirlerin birleşmesi) düzenlenmiş; daha sonra 
da hem uzun vadeli sigorta kolu hem de kısa vadeli sigorta kolundan gelir ve aylıkların 
birleşip birleşmeyeceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Bağlanacak Aylıklarda 
5510 sayılı Kanun’a göre

•	 Hem	malullük	 hem	 de	 yaşlılık	 aylığına	 hak	 kazanan	 sigortalıya,	 bu	 aylıklardan	
yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı (m.54/I,a,1),

•	 Malullük,	vazife	malullüğü	veya	yaşlılık	aylığı	 ile	birlikte	ölen	eşinden	dolayı	da	
aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı (m.54/I,a,2),

•	 Ana	 ve	 babasından	 ayrı	 ayrı	 aylığa	 hak	 kazanan	 çocuklara,	 yüksek	 olan	 aylığın	
tamamı, az olan aylığın yarısı (m.54/I,a,3),

•	 Birden	 fazla	 çocuğundan	 aylığa	 hak	 kazanan	 ana	 ve	 babaya	 en	 fazla	 ödemeye	
imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı 
(m.54/I,a,4), 

•	 Hem	eşinden	hem	de	ana	ve/veya	babasından	ölüm	aylığına	hak	kazananlara	terci-
hine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı (m.54/I,a,5),

•	 Kanun’a	 göre	 vazife	 malullüğü	 aylığı	 almakta	 iken	 tekrar	 sigortalı	 olanlardan	
hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklar-
dan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem 
vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi 
(m.54/I,a,6),

•	 Evliliğin	ölüm	nedeniyle	sona	ermesi	durumunda	sonraki	eşinden	de	aylığa	hak	
kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır (m.54/I,a,7).

Görüldüğü gibi bu konuda kesin bir kuraldan söz etmek mümkün değildir. Kanun 
koyucu bazı olasılıklarda aylıkların birleşmesini kabul etmemiş, bazı olasılıklarda her iki 
aylığın alınması, bazı olasılıklarda ise yüksek olanın tamamının, düşük olanın ise yarısı-
nın alınması esasını benimsemiştir (Bu tercihin sebepleri konusunda değerlendirmeler 
için bkz. Güzel/Okur/Caniklioğlu, 442 vd. ve 579 vd.; Tuncay/Ekmekçi, 414 vd.). 

Kısa Vadeli Sigorta Kolundan Bağlanacak Gelirlerde
5510 sayılı Kanun’a göre

•	 Sürekli	iş	göremezlik	geliriyle	birlikte	ölen	eşinden	dolayı	da	gelire	hak	kazanan	eşe	
her iki geliri (m.54/I,b,1),

•	 Ana	ve	babadan	ayrı	ayrı	gelire	hak	kazananlara,	yüksek	olan	gelirin	tamamı,	az	
olanın yarısı (m.54/I,b,2),

•	 Birden	 fazla	 çocuğundan	 gelire	 hak	 kazanan	 ana	 ve	 babaya,	 en	 fazla	 ödemeye	
imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı 
(m.54/I,b,3),

•	 Hem	eşinden	hem	de	ana	ve/veya	babasından	ölüm	gelirine	hak	kazananlara,	ter-
cihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), 
(06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanacak gelir ve aylıklar 
açısından farklı bir düzenleme için bkz. 506 sayılı Kanun geç. m.91, ayrıca bkz. 
YHGK, T. 21.03.2012, E. 2012/21-21, K. 2012/223),

•	 Evliliğin	ölüm	nedeniyle	sona	ermesi	durumunda	sonraki	eşinden	de	gelire	hak	
kazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).

Bir veya birkaç sigorta olayı aynı 
kişide birleşerek birkaç gelir veya 
aylıktan aynı anda yararlanmasına 
yol açabilir.
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Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Yapılacak Ödemelerin Birleşmesi 
Malullük,	 yaşlılık,	 ölüm	sigortaları	 ve	 vazife	malullüğü	 ile	 iş	 kazası	 ve	meslek	hastalığı	
sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu 
aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği hâlinde ise iş kazası 
ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü; malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık 
aylığının yarısı bağlanır (m.54/I,c,I). 

Bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde bu gelir ve aylıklardan en 
fazla ödemeye imkân veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya 
dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya 
aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer (m.54/II). Böylece Kanun aynı anda ikiden fazla 
dosyadan gelir ya da aylık bağlanmasını engellemiştir(m. 54/I,c,II). 

Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı ve 
Ödenmesi

Düzeltilmesi
5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin du-
rumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık 
tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi hâlinde gelir veya aylık tutarları, 
değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni 
duruma göre düzeltilir (m.55/I). 

Artırılması
Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir 
önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel 
yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).

Alt Sınırı
5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin 
aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edi-
len prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı 
itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, 
sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak 
sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının 
% 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik söz-
leşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz (m.55/III).

m.4/I/a,b ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere malullük 
sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait ol-
duğu yılın ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, 
yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı 
ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz (m.55/IV). 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma 
gelen sigortalı için ödenmesi gereken sürekli iş göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit 
edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz (m.55/V).

Ödenmesi, Durdurulması, Yoklama İşlemleri 
Sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklar, her ay peşin olarak ödenir. 
Gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezleri 
Kurumca belirlenir (m.55/VI).
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Gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğine yönelik yoklama işlemlerine 
ilişkin usul ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. Yönetmelik’in 73-78. maddeleri bu ko-
nuyu düzenlemektedir. Bu konuda ayrıca bir de tebliğ çıkarılmıştır. 

Gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğine yönelik yoklama işlemlerine ilişkin 
usul ve esaslara ilişkin ayrıntılı bilgi için Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında 
Tebliğe, RG. 27011, T. 28.09.2008 bakınız.

Öte yandan gelir veya aylıkların ilgili kişilerce uzun süre tahsil edilmemesi Kanun’da 
şüpheli bir durum olarak görülmüştür. Bu nedenle Kanun’da bağlanan gelir ve aylıklarını 
tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin ge-
lir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu gelir 
ve aylıkların ödenmesi durdurulması kabul edilmiştir (m.97/IV). Doğal olarak yapılan 
inceleme sonucunda bu koşulların hâlâ devam ettiğinin anlaşılması hâlinde durdurulan 
gelir ve aylıkların ödenmesine devam edilir. 

Gelir ve Aylıkların Haczi
Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafa-
ka	borçları	dışında	haczedilemez.	Maddede	haciz	yasağının	iki	istisnası	öngörülmüştür.	
İlki, Kurumun prim alacağı, diğeri ise nafaka alacağıdır. Bu alacaklar dışındaki başka bir 
alacak nedeniyle gelir veya aylıkların haczi mümkün değildir. Belirtelim ki bu madde, 
sosyal sigorta haklarının dokunulmazlığını sağlamaya yöneliktir (Güzel/Okur/Caniklioğ-
lu, 439). Zira Kurumdan alınan gelir ve aylıklar, ücret gibi, ilgili kişilerin geçimini temin 
etmeye yönelik ödemelerdir. 

Öte yandan 5838 sayılı Kanun’la bu fıkraya bir cümle eklenmiş ve haczi yasaklanan 
gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun muvafakati bulun-
maması hâlinde, icra müdürü tarafından reddedileceği belirtilmiştir (m.93/I). Yargıtaya 
göre de borçlunun Emekli Sandığından almakta olduğu maaşı üzerinde borçlunun muva-
fakati olmaksızın haciz bulunduğu dikkate alındığında 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi 
uyarınca şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir (Yarg. 12. HD., 
T. 14.01.2010, E. 2009/18616, K. 2010/453, www.legalbank.net). Belirtelim ki banka ve si-
gorta şirketlerinin kurmuş oldukları sandıklar tarafından ödenen aylıklar da aynı hükme 
tabidir (Bu konuda bir Yargıtay kararı için bkz. Yarg. 12HD., 14.01.2010, E. 2009/18585, 
K. 2010/436, www.legalbank.net).

Ayrıca ekleyelim ki 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, 
aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uy-
gulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edilemez (m.93/I). 

Kurumun Avans Ödemesi 
Kanun’da avans ödemesi yapılacak kişiler iki ayrı kategori içinde değerlendirilmiştir. İlki, 
sosyal sigortalı/genel sağlık sigortalısı olanlar ile bunların hak sahipleri/bakmakla yü-
kümlü oldukları kişiler, ikincisi ise sağlık hizmet sunucularıdır. Kurum sosyal sigortalı ya 
da bunların hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişilere hak ettikleri alacaklarını 
süresi içinde ödeyemeyecek olursa, bir başka deyişle ödemelerde gecikirse, avans verebilir. 
Kanun’da bu konuda Kuruma yetki tanınmıştır (m.97/VI). 

Sağlık hizmet sunucularının sağlamış oldukları hizmetlerin karşılığını Kurumdan al-
malarına ilişkin olarak Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre sağlık hizmet su-
nucuları sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki 
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belgeleri izleyen ayın on beşine kadar Kuruma teslim ederler. Fatura teslim tarihi; süresi 
içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiği ayın on beşinci günü, süresi içinde teslim 
edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın on beşinci günü olarak ka-
bul edilir. Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, 
sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tari-
hinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme süresinin takip 
eden	mali	yıla	sirayet	etmesi	durumunda	avans	artıkları	hakkında	5018	sayılı	Kamu	Mali	
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35’inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler uy-
gulanır (m.97/VII). Yurt dışında tedavinin söz konusu olduğu durumlarda sağlanan sağ-
lık hizmetlerinin bedelleri için, yurt dışında bulunan sağlık hizmet sunucusunun talebi 
hâlinde, sağlık hizmetinin sunumundan önce de avans ödenebilir (m.97/VIII).

Aylık ve gelirdeki avans uygulamasının esasları nelerdir?

Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Hâller
5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık 
bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Ka-
nun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mah-
keme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendi-
sinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya 
veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan 
yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarruf-
la mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır 
(m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır. 

Görüldüğü gibi maddede sadece kasten öldürme hâline yer verildiğinden kastı aşan 
fiil sonucu ya da taksirle öldürme durumunda ölüm aylığı bağlanabilecektir (Güzel/Okur/
Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 417). Bunun gibi maddede mirası redde ilişkin 
bir hüküm bulunmadığı için mirası ret ölüm aylığı talep hakkını etkilemeyecektir (Güzel/
Okur/Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 401-402; Uşan, 245).

506 sayılı Kanun dönemine ilişkin ayrıntılı bilgi için Yusuf Alper’in Türkiye’de Sosyal Gü-
venlik, Sosyal Sigortalar, 4. Baskı, İstanbul 2003 adlı eserine bakabilirsiniz.

Son olarak m. 56/f.sona göre eşinden boşandığı hâlde boşandığı eşiyle fiilen birlikte 
yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu düzenle-
me, toplumda ekonomik nedenlerle giderek yaygınlaşan bir uygulamayı engellemeye yö-
nelik olarak getirilmiştir (Tuncay/Ekmekçi, 2011, 418). Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 
96. madde hükümlerine göre geri alınır. 

Hemen	belirtelim	ki	bu	hükümden	yola	çıkılarak	Medeni	Kanun	hükümlerine	göre	
evlilik olarak kabul edilmeyen birlikte yaşamaların bağlanan ölüm aylığının kesilmesini 
gerektirdiğinden söz edilemez (bkz. ve karş. Uşan, 245). Zira kişilerin evlenip evlenmeme-
leri kişilik haklarına dâhil bir tercih iken Kanun’da düzenlenen bu ihtimalde sırf Kurumu 
kandırmak için yapılan bir boşanma işlemi bulunmaktadır. Yargıtay vermiş olduğu bir 
kararda bu hususu hakkın kötüye kullanımı olarak kabul etmiştir (Karar için bkz. Yarg. 10. 
HD., T. 24.01.2012, E. 2010/11457, K. 2012/929, www.legalbank.net).

Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi
Sosyal sigortalarda iki yönlü denetim söz konusudur. Bunlardan ilki, Kurumun faaliyet ve 
hesaplarının denetimine ilişkin olup “dış denetim” olarak adlandırılır. Öteki ise 5510 sayılı 

Kurum sosyal sigortalı ya da 
bunların hak sahipleri/bakmakla 
yükümlü oldukları kişilere hak 
ettikleri alacaklarını süresi içinde 
ödeyemeyecek olursa, bir başka 
deyişle ödemelerde gecikirse, 
avans verebilir.

1
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Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanma-
dığı yönündeki denetim olup bizzat Kurum tarafından yapılır ve “iç denetim” olarak kabul 
edilir. Bunların dışında bir de yargı denetiminden de söz etmek gerekir. Bu başlık altında 
sadece iç denetime değinilecektir.

Denetime ilişkin geniş açıklamalar için Ali Güzel/A. Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu’nun, 
Sosyal Güvenlik Hukuku, 13. Bası, İstanbul. adlı eserine bakabilirsiniz. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanun’a dayanı-
larak çıkarılan ilgili mevzuat hükümlerinin sağlıklı bir biçimde uygulanması, etkili bir 
denetimi zorunlu kılar. Bu açıdan sosyal sigorta mevzuatının özellikle işverenler tarafın-
dan uygulanıp uygulanmadığının denetimi; sigortalılar kadar, Kurum yönünden de önem 
taşır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 216-217). Bu denetimin mevzuatı uygulamakla görevli 
Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması doğaldır. Bu amaçla da Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı örgütü içinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı oluşturulmuştur. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; 
usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla de-
netlemek (m. 17/I/a); görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden 
bilgi istemek ve toplamak (m.17/I,ç) işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik 
tutarını tespit etmek (m.17/I,d) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idari, 
mali ve hukuki işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik 
mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler 
hakkında ise inceleme ve soruşturma yapmak (m.17/I,f) görevlerine sahiptir.

Ayrıntılı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’ne 
RG., 26609, T. 10.08.2007. bakabilirsiniz.

İşte Kurumun bu görevini yerine getirebilmesi amacıyla Kanun’un 59. maddesinde 
ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan maddeye göre, 5510 sayılı Kanun’un uygu-
lanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, 
askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir (m.59/I).

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında 
tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her 
türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya 
kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflas idaresinin me-
murları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve 
delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak 
ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun de-
netim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken tüm kamu görev-
lileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar (m.59/II). Bu Kanun’un uygulanması 
bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir (m.59/III).

Kanun’da, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere özellikle 
işverenlere ilişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin olarak bazı yetkiler tanınmıştır (m.59/
IV). Ancak Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına 
sebebiyet verdiği anlaşılan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler 
tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri 
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raporlar Kurumca işleme konmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen serbest muhasebeci 
mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler, Kurumun bu nedenle uğradığı zarardan işve-
renle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar ve Kurumun genel hükümlere 
göre	bu	kişiler	 hakkında	 takip	hakkı	 saklıdır.	Meslek	mensupları,	 işverenlerin	devamlı	
işyerlerinin sigortalıları ile yaptıkları işler ile Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş 
olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan yukarıdaki işler hakkında incele-
me yapamazlar (m.59/VI).

Denetim ve kontrol bakımından kamu kurum kuruluşlarının denetim elemanlarına 
da bazı yükümlülükler yüklenmiştir. Kanun’a göre kamu idarelerinin denetim elemanları 
kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler 
sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek sigortasız çalıştırılan-
ları Kuruma bildirmek zorundadırlar (m.59/VII). Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları 
gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanun’a göre sigortalı sayılanların 
prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu do-
ğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas 
almak üzere gerekli yasal işlemi yapar. Kuşkusuz ilgililerin bu tespitlere karşı itiraz hakları 
saklıdır.

Son olarak ekleyelim ki Kanun’da 59. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
ların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Kurum bu 
maddeye	dayanarak	“Sosyal	Güvenlik	Kontrol	Memurları	Yönetmeliği”	(RG,	04.01.2009,	
27100), “Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönet-
melik”	(RG,	27.09.2008,	27010)	ile	Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavirler	İle	Yeminli	Mali	
Müşavirlerce	İşyeri	Kayıtlarının	İncelenmesi	Hakkında	Yönetmeliklerini	(RG,	27.09.2008,	
27010) çıkarmıştır.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Sosyal sigorta uygulamasında, sosyal riskler nedeniyle ortaya çıkan kimi sorunların çözü-
mü ayrı bir uzmanlık gerektirir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 220). Özellikle tıbbi konularda 
çıkacak uyuşmazlıkların çözümü önem taşır. İşte Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun 
oluşturulması bu amaca yöneliktir. SSGSSK. m.58’de bu Kurulun kimlerden oluşacağı, 
görevleri ve çalışma biçim ve esaslarının bir yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. 
Maddede	 sözü	geçen	yönetmelik	 “Sosyal	 Sigorta	Yüksek	Sağlık	Kurulunun	Görev,	Yet-
ki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” adı ile çıkarılmıştır (RG., 27021, T. 
11.10.2008). 

Kanun ve Yönetmelik hükümleri incelendiğinde Kurulun 5510 sayılı Kanun’a iliş-
kin tıbbi uyuşmazlıklarda yetkili en yüksek organ olduğu ortaya çıkmaktadır. Kanun’a 
göre 5510 sayılı Kanun’da yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum 
tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
kurulur. Kurul, çeşitli bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, 
işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, bazı birlikler, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekim-
den oluşur. Bakanlık ihtiyaç görürse Kanun’da belirlenen usule uygun olarak birden fazla 
Kurul oluşturmaya yetkilidir (m.58/I).

Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı so-
nucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek 
derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek 
karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman 
bir hekimi dinlemek zorundadır (m.58/IV). Ayrıca Kurul, bu Kanun’da yazılı görevlerle sı-
nırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi 
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talep	edilen	dava	dosyaları	hakkında,	gerekli	incelemeleri	yaparak	görüş	bildirir.	Mahke-
meler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere 
Kuruma gönderir (m.58/V).

Yüksek Sağlık Kurulu, özellikle meslek hastalıkları listesi dışındaki herhangi bir hasta-
lığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması konularında çıkabilecek uyuşmazlıkları karara 
bağlar (m.14/son). Ayrıca meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılan has-
talıkların meslek hastalığı sayılması Kurulun onayı ile kabul edilir (m.14/III). Bunun dı-
şında yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte 
kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu 
raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı hâlinde du-
rum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır (m.95/II). 

Kurulun verdiği kararlara karşı ise sigortalıların iş mahkemesine dava açma hakkı Yar-
gıtay içtihatlarıyla kabul edilmiştir (YİBK., 28.6.1976, 6/4 (R.G., 26.7.1976, 15658); Yarg., 
10. HD., 19.3.1996, 792/2228, YHD, Haziran 1996, 950; 30.9.1997, 6118/6391, YKD., 
Ocak 1998, 52-53).

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN 
ORTAK HÜKÜMLER

Zorunluluk İlkesi
5510 sayılı Kanun’un m.92/I sosyal güvenlik hukukunun önemli bir ilkesini ve sistemin 
özelliklerini vurgulayan kimi temel esasları içermektedir. Bilindiği gibi sosyal sigortaları 
özel sigortalardan ayıran en önemli fark, sigortalılığın zorunlu oluşudur. Zorunluluk ilke-
si çerçevesinde işveren, sigortalı ve Kurum arasında emredici hükümlerle düzenlenmiş bir 
hukuksal ilişki ortaya çıkmaktadır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 144; Sözer, 30 vd).

Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük-
tür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi 
istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı 
niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçı-
nılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: “Kısa 
ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, 
genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. 
Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vaz-
geçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir”. 

Kanun’un 7. maddesine göre, sigortalılık Kanun’da öngörülen biçimde çalışmaya başlama 
ya da statüye geçmekle kendiliğinden başlar. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi sigortalı ol-
mak için olumlu ya da olumsuz herhangi bir irade açıklamasında bulunmak gerekli değildir.

Zorunluluk ilkesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Coşkun Saraç’ın “Sigortalı Hizmetlerin Hük-
men Tespiti”. Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara, 2010, adlı eserinde bulabilirsiniz.

Bunun gibi sigortalı olmak için yargıç kararına veya Kurum işlemine de gerek yoktur. 
Kanun’un 4., 5. ve 7. maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirenler, kendiliğinden 
sigortalı sayılırlar. İşveren tarafından Kuruma bildirilme ve Kurumca tescil işleminin ya-
pılması, sigortalılık niteliğini kazanma açısından bir önem taşımaz; işveren, çalıştırdığı 
kişileri Kuruma bildirmemiş olsa bile, SSGSSK m.23/I uyarınca, bu kimseler sosyal sigor-
talardan yararlanırlar. Sigortalı niteliğinin kazanıldığı andan itibaren de Kurum, sigortalı-
ya Kanunun öngördüğü koşullarla sigorta yardımlarını yapmakla yükümlü olur. 

Sigortalı olmak, kişi açısından 
yalnızca bir hak değil aynı 
zamanda bir yükümlülüktür.
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Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin genel sağlık sigor-
talıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde 
sosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı 
uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası kullanılır (m.92/IV). 

Kontrol Muayenesi Yaptırılması

Genel Sağlık Sigortası Bakımından
Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sun-
maktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. 
İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma 
olanağı tanınmıştır. Gerçekten Kurum, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak 
üzere, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını ve sigortalının, isteğe 
bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında be-
lirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit amacıyla kontrol muayenesi ve 
tetkik yaptırılmasını talep edebilir (m.94/I,a,b). Böylece uygulamada ortaya çıkabilen kö-
tüye kullanmaların önüne geçilmek istenmiştir.

Sosyal Sigorta Hakları Bakımından
Sigortalılara ya da hak sahiplerine tanınan bazı haklar, bunların çalışma gücünü ya da 
meslekte kazanma gücünü % 60 kaybetmelerine, vazifesini yapamayacak durumda olma-
larına ya da başkasının sürekli bakımına muhtaç duruma düşmelerine bağlanmıştır. Öte 
yandan sigortalının ya da hak sahiplerinin bu durumları zamanla değişiklik gösterebilir. 
Bu durumdaki değişiklikler, bağlanan aylığın ya da gelirin kesilmesini, yükseltilmesini 
veya azaltılmasını gerektirebilir. İşte tüm bu nedenlerle sigortalıların ya da hak sahipleri-
nin kontrol muayenesine tabi tutulmaları sosyal sigorta uygulamasında bir zorunluluktur 

Kontrol muayenesine ilişkin Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği’ne RG., 27021, T. 11.10.2008 bakabilirsiniz.

Kontrol muayenesini bizzat sigortalı isteyebileceği gibi Kurum da isteyebilir (m. 94/
II). Yargıtaya göre, Kurumun kontrol muayenesi istemesi en doğal hakkıdır. Kontrol mua-
yenesi istemi Kurumun yasal ödevi olup bu hakkın kullanması iyi niyet kurallarına aykırı 
sayılamaz (Yarg. 10. HD., 19.4.1976, 9479/2868, 28.3.1977, 6717/2285, Çenberci, 359; Al-
per, Türkiye’de Sosyal Güvenlik, 294 vd.). 

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının isteği üzerine ya da işe 
alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna 
göre, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malullük durumuna esas tutu-
lan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılır, azaltılır veya 
kesilir. Çalışma gücünün en az % 60’ını yitiren malul çocuklara bağlanmış bulunan gelir 
ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tespit edilecek malullük durumuna göre, rapor 
tarihinden sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir (m.94/III,IV). 

Kanun’da ilgililerin kontrol muayenesini zamanında yaptırmalarını sağlamak için bazı 
hükümler öngörülmüştür. Gerçekten Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten son-
raki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde kontrol muaye-
nesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma 
gücünün en az % 60’ını yitiren malul çocukların kendilerine bağlanmış olan gelir veya 
aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren 
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kesilir (94/V). Ancak kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarih-
ten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik hâlinin devam 
ettiği tespit edilen sigortalının veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malul çocuğun kesi-
len aylık veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanır (m.94/VI). Dolayısıyla 
bu olasılıkta sigortalı ya da hak sahibi, yazılı bildirimde belirtilen tarihten itibaren üç ay 
içinde kontrol muayenesini yaptırdığında aylık ya da gelir bağlanmasına ilişkin durumu-
nun devam ettiğinin de anlaşılması koşuluyla herhangi bir hak kaybına uğramamaktadır. 
Buna karşılık kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay 
geçtikten sonra yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik hâlinin devam ettiği tespit 
edilen sigortalının malullük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesap-
lanacak geliri, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul çocukların ise al-
makta oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden 
bağlanır (m.94/VII). Görüldüğü gibi bu olasılıkta sigortalı ya da hak sahibi, Kurumun 
yazılı bildiriminde belirtilen tarih ile kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapor tarihini 
takip eden ödeme dönemi arasında geçen gelir ya da aylıklarından yoksun kalmaktadırlar. 

Kurumun Sağlık Raporlarının Usul ve Esaslarının Belirleme 
Yetkisi 
5510 sayılı Kanun’un uygulamasında sigortalı ya da hak sahiplerinin sağlık durumlarının 
tespiti çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu durumun tespitine ilişkin alınacak 
raporların nerelerden alınabileceği, bu konuda uyulması gereken usul ve esasların neler 
olduğunun belirlenmesi konusunda Kanun’da Kuruma bazı yetkiler verilmiştir. Gerçekten 
5510 sayılı Kanun gereğince yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kay-
bı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek 
sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti 
sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağ-
lık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade 
ederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yet-
kilidir (m.95/I). 

Usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeler ile gerekli diğer belgele-
rin incelenmesiyle yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya 
meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık 
kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı ha-
linde durum, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır (m.95/II).

Yersiz Ödemelerin Geri Alınması 
Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigorta ilişkisinin karmaşık yapısı içinde bazen Kanun’da-
ki koşullar mevcut olmamasına rağmen işverenlere, sigortalılara, Kurumdan gelir veya 
aylık almakta olanlara ya da bunların hak sahiplerine veya bakmakla yükümlü olunan 
kişilere bazı sosyal sigorta yardımları yapabilmektedir. Bu durumda sözü geçen kişilere 
yapılan yardımların geri istenip istenmeyeceği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. İşte 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesi bu ödemeleri yersiz ödeme olarak adlandır-
makta ve bunların geri alınmasını düzenlemektedir. 

Kanun’a göre Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya ay-
lık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Ka-
nun kapsamındaki her türlü ödemeler, bu kişilerin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından 
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doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan 
ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi 
ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları 
yoksa genel hükümlere göre geri alınır (m.96/I,a).

Yersiz ödeme Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa bu durumda bu ödeme-
lerin geri alınması daha farklı kurallara bağlanmıştır. 6111 sayılı Kanun’la yapılan değişik 
96. maddeye göre hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık süre-
de yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde 
yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmi dört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak 
ödemelerde ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, il-
gililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel 
hükümlere göre geri alınır (m.96/I,b). 

Kurumun yapmış olduğu yersiz ve fazla ödemeleri geri istemesinin temelinde sebepsiz 
zenginleşme yatmaktadır. Fakat Kanun’un bu maddesi Borçlar Kanunu’ndaki hükümlere 
atıf yapmamakta, konuyu özel olarak düzenlemektedir. 

Bize göre Kurumun yersiz ya da fazla yapmış olduğu ödemeleri geri alması kural ola-
rak isabetli ise de bazı durumlarda hakkaniyete uygun olduğundan söz etmek mümkün 
olmayabilir. Özelikle de örneğin aylık bağlanması için gerekli koşulları tamamlamasına 
çok az zaman kalan, fakat uzun yılların çalışması sonucu prim ödeme gün sayısını tam 
olarak bilemeyen bir sigortalının Kuruma başvurarak aylık almaya hak kazanıp kazan-
madığını sorması ve Kurumun da hak kazandığını bildirmesi üzerine aylık bağlanması 
için başvuran kişinin almış olduğu aylıkların geri istenmesi bizce isabetli değildir. Bu geri 
istemenin sebepsiz zenginleşme nedenine dayandığı düşünüldüğünde Kurum iyi niyetle 
zenginleşen kişiden bu ödemeyi ancak elinde kaldığı miktar oranında isteyebilecektir. 

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, 
kanuni faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri 
kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da 
uygulanır (m.96/III). Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başla-
yacağı ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir 
ve aylıktan % 25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır (m.96/IV). Böylece kanun koyucu 
1/4’lük sınırla ancak alacağın alınabilmesi imkânını da kabul etmiştir. Bir nevi işçi ücret-
lerinin haczinde söz konusu olan 1/4’lük sınır burada da korunmuştur (Uşan, 307).

Sosyal Sigortalarda Zaman Aşımı ve Hakkın Düşmesi

Kurum Alacaklarında Zaman Aşımı 
Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı 
başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tâbidir (m.93/II). Her ne kadar maddede on 
yıllık zaman aşımının başlangıcı bakımından ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden 
takvim yılı başından itibaren dense de, ardından zaman aşımı süresinin başlangıcına iliş-
kin özel bir düzenleme yapılmıştır. Gerçekten Kanun’a göre Kurumun prim ve diğer ala-
cakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihin-
den, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş 
ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince 
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim 
ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli 
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve 
belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zaman 
aşımı on yıl olarak uygulanır (m.93/II) 
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Bu düzenlemenin isabetli olduğuna ilişkin değerlendirme için Can Tuncay/Ömer 
Ekmekçi’nin, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 14. Bası, İstanbul adlı eserine bakabilirsiniz.

Prim alacaklarında zamanaşımına ilişkin Zehra Ayan’ın: Sosyal Sigorta Prim Borçlarının 
Tahsilinde Zamanaşımı, SİCİL, Eylül 2010.; Serkan Odaman’ın, Sigorta Prim Alacaklarında 
Zamanaşımı, SİCİL, Aralık 2010 adlı eserlerine bakabilirsiniz.

Bu düzenleme karşısında, kayıt dışı çalıştırılan sigortalıların açacakları hizmet tespiti 
davası sonuçlarına istinaden başlayan zaman aşımı sürelerinde olduğu gibi bazı durum-
larda zamanaşımı süresinin on beş, yirmi yıllara kadar uzayabileceğini söylemek çok yan-
lış olmayacaktır. Belirtelim ki bu alacaklar için 89. madde gereğince hesaplanacak gecik-
me cezası ve gecikme zammı, 88. maddede belirtilen ödeme süresinin son gününü takip 
eden günden itibaren uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanun’a dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davaları da on 
yıllık zaman aşımına tabidir. Zaman aşımı tarihi; rücû konusu gelir ve aylıklar bakımın-
dan Kurum onay tarihinden, masraf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme tarihinden 
itibaren başlar (m.93/III). 

Kanuna göre, zamanaşımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir. Ancak, m.4/I/b 
bendine tâbi sigortalıların zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık sü-
resinden sayılmaz ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşer (m.93/IV). 

Gelir, Aylık, İşgöremezlik Ödenekleri ile Masraf Ödemelerinde Zaman 
Aşımı ve Hakkın Düşmesi 
Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullü-
ğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten 
itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma 
müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak 
kaybına uğramazlar (m.97/II). 

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hak-
kın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer (m.97/III). Bu hükümde 
sözü geçen haklar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından ödenen ge-
çici işgöremezlik ödenekleri ile ölüm sigortasından ödenen evlenme ve cenaze ödeneğidir. 
Görüldüğü gibi kanun koyucu, gelir ve aylıklar bakımından hakkın zaman aşımına uğra-
ması esasını benimsemiş iken ödenekler bakımından hakkın düşmesini kabul etmiştir. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları ise hakkı do-
ğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, 
hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer (m.97/V). Hükümde iki 
yıl geçmekle zaman aşımına uğrayan hakkın beş yıl geçmekle tamamen ortadan kalma-
sı kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hak düşümü süresi durma ve kesilmeye tabi değilken 
zaman aşımı süresinde kesilme ve durma söz konusudur (Uşan, 308). Ayrıca hâkim hak 
düşümü süresini kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

Zaman aşımının mahiyeti ve süresi nasıldır?

Kurumun Bilgi ve Belge İsteme Hakkı
5510 sayılı Kanun’da kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması için Kuruma büyük yetkiler 
verilmiştir. Gerçekten Kanun’a göre 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuru-
luşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler doğrudan, münferit ola-

Kurumun prim ve diğer alacakları, 
ödeme süresinin dolduğu tarihi 
takip eden takvim yılı başından 
başlayarak on yıllık zaman 
aşımına tâbidir.
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rak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum 
ve kuruluşlar ise Kurumla yapılacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenliği ve temel 
dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile özel hayat ve aile hayatının gizliliği 
ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı 
ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin 
sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanun’a göre Kurum alacaklarının takip ve 
tahsili ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek 
her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik 
ortamda görüntülenmesini sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya, 
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere 
ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve 
bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hâle getirmek için gerekli tüm sistem ve şifre-
leri incelemek için ibraz etmeye mecburdurlar (m.100/I), Konunun ayrıntıları 5510 Sayılı 
Kanunun 100 üncü maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ’de düzenlenmiştir, (RG., 
27011, T. 28.09.2008).

Bu konuda geniş açıklamalar için Nurşen Caniklioğlu’nun,: 5510 Sayılı Kanunla İşverene 
Getirilen Yükümlülükler ve Banka Sandıklarının Kuruma Devri”, Bankacılar Dergisi, S.70, 
Eylül 2000 adlı eserine bakabilirsiniz. 

Belirtelim ki Kanun’da bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşların 
Kurumun belirleyeceği süre içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken 
kolaylığı göstermekle yükümlü oldukları hükmüne de yer verilmiştir (m.100/II). Eğer 
söz konusu kişi ve kurumlar, istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir 
sebep olmaksızın vermezlerse aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi 
hâlinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası ödemek zorunda 
kalırlar (m.102/I,i). 

Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik 
ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme 
ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya 
zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi 
diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin 
internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri 
Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer 
kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve 
belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya,  bu  şekilde  hazırlanacak olan   bilgi  ve  bel-
gelerin  sadece  internet  ve  benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini karar-
laştırmaya yetkilidir. (m.100/III). Söz konusu kişi ve kurumlar, istenen bilgi ve belgeleri, 
Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle 
Kanun’da öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderemez ve muhteviyatı primleri 
de yasal süresi içinde ödeyemezse, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş 
gününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede 
Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanun’da öngörülen sürede yerine getirmiş sayılır 
(m.100/IV). 

Kurum, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık 
sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, sağlayacağı elektronik alt yapı üzerinden 
girilmesini kamu idarelerinden, işverenlerden ve bu Kanun’un m.4/I/b bendine tabi sigor-
talılardan isteme yetkisine sahiptir (m.100/VI). 
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Sosyal Sigorta Yükümlülükleri Nedeniyle Ücretlerde Kesinti 
Yapılamaması
5510 sayılı Kanun’a göre işveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine 
düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz (m.98/I). 
Böylece işverenin kanunun kendisine yüklediği bir yükümlülüğü sigortalıya yansıtması ve 
ücretinde kesinti yapması engellenmiştir. Zaten genel bir ilke olan bu hususun Kanun’da 
da ayrıca düzenlenmesi isabetli olmuştur. 

5510 Sayılı Kanun’da Öngörülen Diğer Esaslar
Kanun’da özel sigortaya ilişkin hükümlerin sosyal sigorta ile ilişkisine de değinilmiş ve 5510 
sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hâllerde özel sigortalara ilişkin hükümlerin, bu Kanun 
hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir (m. 98/I). Her iki sigor-
tanın amacı dikkate alındığında bizce de isabetli bir düzenleme yapılmıştır. Yıllık veya daha 
uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar 
Kurumun	uygun	görüşü	alınarak	Hazine	Müsteşarlığı	tarafından	belirlenir	(m.98/III).

Yine 5510 sayılı Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle 
yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme 
konusu yapılamaz (m.98/II). 

Kanun’da, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yapılacak her türlü 
işlemler ve hesaplaşmaların, Kurum tarafından yürütüleceği ve ilgili sözleşmelerde irti-
bat kurumuna yapılan atıfların, Kuruma yapılmış sayılacağı da hüküm altına alınmıştır 
(m.98/IV).

Belirtelim ki Kanun’da sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her 
türlü kanuni düzenlemelerin bu Kanun’da yapılacağı hükmüne de yer verilmiştir (m.99/I). 
Böylece başka kanunlarda yapılan düzenlemelerle özellikle Kurumun mali dengelerinin 
bozulması engellenmek istenmiştir.

5510 sayılı Kanun uyarınca yapılacak bildirimler hakkında, 11.2.1959 tarihli ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır (m.99/II). 

İDARİ PARA CEZALARI İLE DİĞER İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Genel Olarak 
5510 sayılı Kanun’un kendisinden beklenen amacı gerçekleştirebilmesi için sistemin uy-
gulayıcılarından olan işverenlerin ve sağlık hizmet sunucularının Kanun’da öngörülen yü-
kümlülüklere eksiksiz uymaları gerekir. Öte yandan Kanun’da, bir yükümlülüğe uymama-
nın yaptırımı açıkça düzenlenmezse söz konusu hükümler bir temenni hükmünden ileri 
gidemez. İşte bu nedenle Kanun’da gerek işverenler gerek sağlık hizmet sunucuları için 
birçok cezai yaptırım öngörülmüştür. Hatta sistemin düzgün işleyebilmesi için işveren ve 
sağlık hizmet sunucuları dışında bazı kişiler için de cezai yaptırımlara yer verilmiştir. Aşa-
ğıda bunlara değinilecektir. 

5510 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların büyük bir kısmı idari para cezası niteliğin-
dedir. Kanun’da idari para cezaları asgari ücrete bağlanmış olup burada sözü geçen as-
gari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için 
belirlenen asgari ücrettir. Ayrıca idari para cezasının uygulanmasında fiilin gerçekleştiği 
tarihte yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınır. Belirtelim ki fiile uygulanacak idari para 
cezasında değişiklik hâlinde failin lehine olan idari para cezasının uygulanması gerekir 
(Yarg. 11. CD, 3.5.2007, E. 2006/7730, K. 2007/3055, karar ve değerlendirmesi için bkz, 
Caniklioğlu, Nurşen: Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtayın 2007 Yılı Kararlarının Değer-
lendirilmesi, Ankara 2009, 322-323). 

5510 sayılı Kanun’a göre işveren, 
sosyal sigortalar ve genel sağlık 
sigortası için kendisine düşen 
yükümlülükler nedeniyle, 
sigortalıların ücretlerinden kesinti 
yapamaz.
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İdari Para Cezaları

İdari Para Cezası Gerektiren Hâller

Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi 
5510 sayılı Kanun’a göre, m.4/I/a bendine göre sigortalı olanları Kanun’da belirtilen süre 
içinde Kuruma bildirmeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanır (m.102/I,a,1). Aynı idari para cezası genel sağlık sigortalısını Kuru-
ma bildirmeyenler için de geçerlidir (m.102/I, a,1). Ayrıca bildirimin, Kurumca belirlenen 
şekle ve usule uygun olarak yapılması da şarttır. Eğer Kurum bildirimin İnternet üzerin-
den, elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi konusunda ilgilileri zorunlu tutmuşsa 
yapılacak bildirim buna uygun olmalıdır. Aksi hâlde idari para cezası uygulanması gerekir.

Öte yandan bildirgenin verilmediği; mahkeme kararından, yapılan denetim, kontrol 
veya incelemelerden ya da belirli bazı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden 
anlaşılırsa bu durumda bu bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı 
için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I,a,2). Dolayısıyla 
kanun koyucu geç de olsa işverenin bildirim yapmasını özendirmek istemiştir. 

Kanun’da bir yıl içinde ikinci bir defa daha kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının anla-
şılması uygulanacak idari para cezasının ağırlaştırılma sebebi sayılmıştır. Gerçekten iş-
verenin sigortalıyı Kuruma bildirmeden çalıştırdığı tespit edilir ve bu tespitten itibaren 
bir yıl içinde, aynı işyerinden, yine bildirge verilmediği yukarıda belirtilen durumlardan 
birinin sonucunda anlaşılırsa bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her 
bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I/a,3). 

Yükümlü olmalarına rağmen m.4/I/b bendine göre sigortalı olanları süresinde Kuru-
ma bildirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere de aylık asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanır (m.102/I,g). Buna karşılık m.4/I/c bendine göre sigortalı olanların 
Kuruma bildirilmemesi hâlinde idari para cezası bulunmamaktadır. 

Mahkeme	kararına,	yapılan	denetim,	kontrol	veya	incelemelere	ya	da	belirli	bazı	ku-
rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere 
bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve 
söz konusu cezaların yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde 
ödenmesi hâlinde ise bu cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygula-
nır (m.102/II). 

Bu idari para cezası açısından fiilin oluştuğu tarih, her bir sigortalı için bildirge verme 
süresinin son günüdür (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 156). 

Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi
5510 sayılı Kanun’a göre, m.4/I/a bendine göre sigortalı olup da sigortalılığı sona erenlere 
ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık 
iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ve usule uygun 
olarak yapmayan hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yü-
kümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza 
tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda 
biri tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I,j). m.4/I/b bendine göre sigortalı olan-
lar için işten ayrılış bildirgesi vermeyenler hakkında ise aylık asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanır (m.102/I,g). Buna karşılık m.4/I/c bendine göre sigortalı olanlar için 
işten ayrılış bildirgesi verilmemesi hâlinde idari para öngörülmemiştir.

Bildirgenin süresinden sonra olsa dahi işverence kendiliğinden verilmesi hâlinde uy-
gulanan yukarıda belirtilen indirim imkânı bu bildirge için de söz konusudur (m.102/II). 

5510 sayılı Kanun’a göre, m.4/I/a 
bendine göre sigortalı olanları 
Kanun’da belirtilen süre içinde 
Kuruma bildirmeyenler hakkında 
her bir sigortalı için asgari 
ücret tutarında idari para cezası 
uygulanır.
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İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi 
Kanun’da işyerini Kuruma bildirmeyenler hakkında idari para öngörülmüştür. Buna göre, 
işyeri bildirgesini, Kanun’daki usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyenler hak-
kında, kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari 
ücretin üç katı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı, defter 
tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücret tutarında idari para cezası veri-
lir (m.102/I/b). Ancak mahkeme kararına, yapılan denetim, kontrol veya incelemelere ya 
da belirli bazı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenenler 
hariç olmak üzere bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra işverence ken-
diliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların işverence yapılacak tebligat 
tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi hâlinde bu cezalar dörtte bir 
oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır (m.102/II). Böylece sigortalının bildi-
rim yükümlülüğünde olduğu gibi ilgililerin Kanun’da öngörülen süre geçtikten sonra da 
kendiliklerinden işyeri bildirgesi vermeleri özendirilmiştir. Fakat sigortalının bildirilmesi 
yükümlüğünden farklı olarak Kurumun tespiti üzerine bildirim yapılması idari para ceza-
sının ağırlaştırılması sebebi sayılmamıştır. 

Belirtelim ki idari para cezası uygulanması 11. maddede belirtilen belgelerin Kuru-
ma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz, işveren yine işyeri bildirgesi vermek zorundadır 
(m.11/VII; m.102/III).

Kanun’da şirket kuruluşu aşamasında, ticaret siciline yapılan bildirimleri 10 gün içinde 
Kurumun ilgili ünitesine göndermeyen ticaret sicili memurluğu hakkında 102. maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir (m.11/VII). Fakat ar-
dından 102 maddenin (h) bendinde söz konusu kişiler için uygulanacak idari para cezası 
ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu bende göre “11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili me-
murlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde 
yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlü-
lüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır”. Bu durumda Kanun’un 
iki maddesi arasında çelişki ortaya çıkmaktadır. Zira m.102/I/b bendi uyarınca verilen 
idari para cezası ilgili işverenin defter tutmak zorunda olup olmamasına, tutmak zorun-
da ise defterin türüne göre 1-3 aylık asgari ücret arasında değişmektedir. Oysa m.102/I, 
(h) bendine göre uygulanacak idari para cezası aylık asgari ücret tutarındadır. Bizce idari 
para cezasının düzenlendiği madde özel hüküm olduğu için bu maddedeki hüküm esas 
alınmalı, yani m.102/I, (h) bendine göre işlem yapılmalı, çelişki bu şekilde giderilmelidir. 

Son olarak ekleyelim ki bildirgenin süresinden sonra olsa dahi ticaret sicil memurlu-
ğunca kendiliğinden verilmesi hâlinde de m.102/II hükmü uygulanacaktır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi 
Kanun’a göre aylık prim ve hizmet belgesini belgeleri, süresi içinde Kurumca belirlenen 
şekilde ve usulde vermeyenlere her bir fiil için

•	 Belgenin	asıl	olması	hâlinde	aylık	asgari	ücretin	iki	katını	geçmemek	kaydıyla	bel-
gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (m.102/
I,c,1),

•	 Belgenin	ek	olması	hâlinde	aylık	asgari	ücretin	iki	katını	geçmemek	kaydıyla	her	
bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarın-
da (m.102/I,c,2); ek belgenin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca 
resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında 
(m.102/I,c,3), 

İşyeri bildirgesini, Kanun’daki 
usule ve süreye uygun olarak 
Kuruma vermeyenler hakkında, 
kamu idareleri ile bilanço esasına 
göre defter tutmak zorunda 
olanlar için asgari ücretin üç katı, 
diğer defterleri tutmak zorunda 
olanlar için asgari ücretin iki 
katı, defter tutmakla yükümlü 
olmayanlar için ise aylık asgari 
ücret tutarında idari para cezası 
verilir.
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•	 Belgenin	mahkeme	kararı,	Kurumca	veya	diğer	kamu	idarelerinin	denetim	eleman-
larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku-
rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru-
ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde 
belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği 
dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para 
cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge-
lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi 
Kanun’a göre Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen işyeri, defter, kayıt ve belgelerini ibraz 
etme yükümlülüğünü (m.86/II) zorunlu (mücbir) neden olmaksızın on beş gün içinde 
tam olarak yerine getirmeyenler hakkında; bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü 
iseler aylık asgari ücretin on iki katı, diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari 
ücretin altı katı defter tutmakla yükümlü değil iseler aylık asgari ücretin üç katı tutarında 
idari para cezası uygulanır (m.102/I,e).

Defter, kayıt ve belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi hâlinde ceza uygulamasında esas 
alınacak tarih, Kurumca yapılan tebligatta belirtilen sürenin son günüdür (Güzel/Okur/
Caniklioğlu, 266). Buna göre yazılı olarak Kurumca istenecek defter ve belgelerin, tebli-
gattaki 15 günlük süre içerisinde Kuruma ibraz edilmemesi hâlinde 15. günde geçerli olan 
aylık asgari ücret esas alınarak ceza miktarı saptanacaktır.

Defter ve Belgelerin Geçersizliği 
Defter ve belgeleri Kuruma ibraz etmekle birlikte ibraz edilen defter ve belgelerde Kanun’da 
belirtilen usulsüzlüklerin bulunması hâlinde söz konusu usulsüzlükler için de idari para 
cezası uygulanır. Bu cezanın miktarı ve koşulları m.102/I, e, 4’te ayrıntılı bir şekilde gös-
terilmiştir. Önemle vurgulayalım ki Kuruma ibraz edilen ancak geçerli sayılmayan def-
ter, kayıt ve belgeler hakkında uygulanacak idari para cezası için Kanun’da bir üst sınır 
öngörülmüştür. Buna göre Kurumca saptanan birden fazla kayıt geçersizliği fiilleri için 
verilecek cezaların toplamı, defter ve belgelerin ibraz edilmemesi hâlinde uygulanan ceza 
tutarını aşamayacaktır (m. 102/I,e,4).

Yine Kanun’a göre işverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; 
işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının 
sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret 
tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen 
unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde 
veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve 
her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para 
cezası uygulanır (m. 102/I,e,5). Görüldüğü gibi Kanun’da, ücret tediye bordrosunun si-
gortalı tarafından imzalanmamış olması geçersizlik hâli olarak sayılmış; fakat ödemenin 
makbuz karşılığı ya da banka kanalıyla yapılması hâlinde ücret tediye bordrosunda sigor-
talının imzasının bulunması gerekli görülmemiştir. Şunu da belirtelim ki on veya daha 
fazla işçi çalıştıran işverenlerin sigortalıların ücretlerini bankaya yatırmaları gerektiği için 
bu hüküm ondan az işçinin çalıştığı işyerleri için önem taşıyacaktır (Güzel/Okur/Canik-
lioğlu, 267).

İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün 
geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden ayrıca geçersizlik fiilleri için 
idari para cezası uygulanmaz, tutulan defter türü dikkate alınarak on iki, altı ya da üç aylık 
asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I,e).
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Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme 
Kurum tarafından, Kanun’un 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirle-
nen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner ser-
mayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler 
hakkında aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi hâlinde ise aylık asgari üc-
retin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I,i). 

Maddede	geçici	işgöremezlik	bildirimlerine	ilişkin	ayrıksı	bir	düzenlemeye	yer	veril-
miştir. Buna göre, m.4/I,a bendine göre sigortalı olanların geçici iş göremezlik ödeneği 
ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin be-
lirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması hâlinde sigortalı başına aylık 
asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması hâlinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin 
yarısı tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I,i). 

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması
Kanun’a göre 100. maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla 
yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yü-
kümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında 
idari para cezası uygulanır (m.102/I,k). 

Kurumun Denetim ve Kontrolle Görevlendirilmiş Memurlarına Karşı İşlenen 
Suçlar Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezaları
Bu Kanun’un uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine ge-
tirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler 
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasına 
engel olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi asgari 
ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır (m.102/I,ı,1). Görevlerini yapma-
sını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri 
ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. 
Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası 
uygulanır (m.102/I,ı,1).

İdari Para Cezalarına İtiraz
İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma 
itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendile-
rine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir-
ler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası kesinleşir 
(m.102/VI). 

İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan 
önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi hâlinde bunun dörtte 
üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını 
etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi hâlinde daha 
önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89. maddenin ikinci fıkrası hükmü de 
dikkate	alınarak	tahsil	edilir	 (m.102/V).	Mahkemeye	başvurulması	 idari	para	cezasının	
takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen 
idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme 
zammı ile birlikte tahsil edilir (m.102/VI).
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İdari para cezalarına nasıl itiraz edilmektedir?

İdari Para Cezalarında Zaman Aşımı
İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlen-
diği tarihten itibaren başlar (m.102/VII). 506 sayılı Kanun döneminde beş yıl olan zaman 
aşımı 5510 sayılı Kanun’la on yıla çıkarılmıştır. 

İdari para cezaları hakkında, 5510 Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uy-
gulanır (m.102/VIII). 

İdari Yaptırımlar ve Fesih
Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. 
Buna göre Kurumca yapılan inceleme neticesinde 

a)  Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği, 
b)  Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, 
c)  64’üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde 

olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği, 
d)  Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatu-

ra ettiği, 
e)  73’üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edi-

len sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiil-
ler nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96. maddeye göre geri alınır (m.102/I). 

Ayrıca bu fiilleri işleyen veya sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde be-
lirtilen hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucularının Kurum ile 
yaptıkları sözleşmeleri feshedilebilir ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme 
yapılmaz (m.103/II). 

Nihayet 71. maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle 
bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebi-
yet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır (m.103/III). 

5510 Sayılı Kanun’dan Doğan Davalarda Görev ve Yetki
5510 sayılı Kanun’a göre Kanun’da aksine hüküm bulunmaması koşuluyla bu Kanun’un uy-
gulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür (m.101). İş mahkemele-
rinin henüz kurulmadığı yerlerde ise bu davalara iş davalarına bakmakla görevlendirilmiş 
mahkemelerde	(Asliye	Hukuk	Mahkemeleri)	bakılacaktır.	Belirtelim	ki	benzer	hükümler	
506 ve 1479 sayılı Kanun’da da bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu hüküm m.4/I, (a) ve (b) 
bendine göre sigortalı olanlar hakkında bir değişiklik yaratmamaktadır. Fakat 1.10.2008 
tarihinden itibaren m.4/I/c bendine göre sigortalı olanlar ya da geçici m.4 uyarınca sigor-
talı sayılanlara ilişkin uyuşmazlıklarda da artık iş mahkemeleri görevli olacaktır. 

Yargıtaya göre Kurum aleyhine açılacak davalar, Kurumun merkezi olan Ankara’da 
veya işlemi yapan şubenin bulunduğu yerde açılmalıdır (Çenberci, 703-706). Buna karşı-
lık, Kurumun sigortalı işçinin halefi olarak işveren aleyhine dava açması (SSK. m.26; şim-
di	SSGSSK.	m.21)	durumunda,	yetkili	Mahkeme,	İş	Mahkemeleri	Kanunu’nun	5.	maddesi	
çerçevesinde belirlenecektir (Çenberci, 70).

Son olarak ekleyelim ki iş mahkemelerinin görevi hukuk davaları ile sınırlıdır (Güzel/
Okur/Caniklioğlu, 219). İdari para cezalarına yapılacak itirazlar konusunda idare mahke-
meleri görevlidir.

3

İdari para cezaları on yıllık 
zamanaşımına tabidir.
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Özet
Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ortak dü-
zenlemeleri belirlemek
 Kural olarak sigortalının 4’üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık 
statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statü-
süne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına 
girmesi hâlinde öncelikle aynı maddenin birinci fık-
rasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde 
yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Ka-
nun kapsamına girmesi hâlinde ise aynı maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

 5510 sayılı Kanun’a göre bağlanacak aylık ve gelirlerin 
birleşmesi durumunda

•	 Uzun	vadeli	sigorta	kollarından;	
- Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kaza-

nan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylık-
lar eşitse yalnız yaşlılık aylığı, 

-	 Malullük,	vazife	malullüğü	veya	yaşlılık	aylığı	 ile	
birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan 
sigortalıya her iki aylığı, 

- Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan 
çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan 
aylığın yarısı, 

- Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana 
ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki 
dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan 
aylığın yarısı, 

- Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından 
ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre 
eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak 
aylığı, 

- Bu Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı almakta 
iken tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malul-
lüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara 
bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnız-
ca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife 
malûllüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananla-
ra, bu aylıkların her ikisi, 

- Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda 
sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih 
ettiği aylığı bağlanır.

•	 Kısa	vadeli	sigorta	kollarından
- Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşin-

den dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri, 
- Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, 

yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı, 
- Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana 

ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki 
dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan 
gelirin yarısı, 

- Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından 
ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre 
eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak 
geliri, 

- Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda 
sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih 
ettiği geliri bağlanır. 

 Ölen sigortalının hak sahiplerinden, kendisinden ay-
lık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlan-
mış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürme-
ye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş 
göremez hâle veya malul duruma getirdiği, kendisin-
den aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık 
bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı 
ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukun-
dan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine 
getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mi-
rasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı 
kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez.

 5510 sayılı Kanun’da yazılı olan görevleri yerine ge-
tirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek 
uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulu kurulur. Kurula, kendi aralarından se-
çecekleri üye başkanlık eder.

 5510 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin işlemlerin 
denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlen-
dirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine 
ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş 
müfettişleri tarafından da yapılabilir.

 

1
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Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına ilişkin ortak 
hükümleri özetlemek
 Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin si-
gortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık 
sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigor-
talısı olması zorunludur.

 Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin 
gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucuları-
nın genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması 
sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve 
temlik edilemez.

 Kurum yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı ol-
mak üzere sağlık hizmeti alan genel sağlık sigorta-
lısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alın-
madığını; sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya 
bunların hak sahiplerinin malûllük, iş göremezlik 
raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup 
olmadığını, tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tet-
kik yaptırılmasını talep edebilir.

 5510 sayılı Kanun’da aksine hüküm bulunmayan 
hâllerde iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü 
ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylık-
ların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl için-
de istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar.

 Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe da-
yandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkın-
da yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

 Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından 
kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten iti-
baren beş yıl içinde istenmezse düşer. 

 Bu Kanun’a göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahak-
kuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay so-
nuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir 
ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin 
tespiti amacıyla durdurulur. 

 Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği 
tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşı-
mına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren 
ise beş yıl sonunda düşer.

İdari para cezaları ile diğer idari ve cezai yaptırımları 
açıklamak
 5510 sayılı Kanun’a aykırı fiillerin işlenmesi duru-
munda Kanun’un 102. maddesinde belirtilen farklı 
idari para cezaları öngörülmüştür.

2 3
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Kendimizi Sınayalım
1. Sigortalı aynı anda hem m.4/I/c hem de m.4/I/a ya da 
b bendine göre sigortalı sayılmayı gerektirecek bir faaliyette 
bulunuyorsa 5510 sayılı Kanun’un hangi maddesine göre si-
gortalı sayılır?

a.  m.4/1/a
b.  m.4/1/b
c.  m.4/1/c
d.  m.4/2
e.  m.5

2. 5510 sayılı Kanun’a göre uzun vadeli sigorta kollarından 
bağlanacak aylıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a.  Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan 
sigortalıya, her iki aylığı 

b.		 Malullük,	vazife	malullüğü	veya	yaşlılık	aylığı	ile	bir-
likte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan si-
gortalıya her iki aylığı

c.  Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan ço-
cuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın 
yarısı

d.  Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve 
babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosya-
dan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın 
yarısı

e.  Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm 
aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya 
da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı 

3. 5510 sayılı Kanun’a göre kısa vadeli sigorta kollarından 
bağlanacak aylıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a.  Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden 
dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri 

b.  Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, her 
iki geliri

c.  Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve 
babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosya-
dan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin 
yarısı 

d.  Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm 
gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya 
da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri 

e.  Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda 
sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih etti-
ği geliri bağlanır

4. 5510 sayılı Kanun’a göre gelir ve aylıklar, her yılın hangi 
ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere artırılır?

a.  Ocak ve temmuz
b. Aralık ve haziran
c.  Kasım ve mayıs
d. Ekim ve nisan
e.  Eylül ve mart 

5. Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dol-
duğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak kaç 
yıllık zaman aşımına tabidir?

a. 2
b. 3
c.  5
d.  10
e.  15

6. 5510 sayılı Kanun’a göre, işyeri bildirgesini, Kanun’daki 
usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyen kamu ida-
releri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar 
için asgari ücretin kaç katı idari para cezası uygulanır?

a.  1
b.  2
c.  3
d.  4
e.  5

7. 5510 sayılı Kanun’a göre m.4/I/a bendine göre sigortalı 
olanları Kanun’da belirtilen süre içinde Kuruma bildirme-
yenler hakkında her bir sigortalı için ne kadar idari para ce-
zası uygulanır?

a. Aylık asgari ücretin iki katı 
b. Aylık asgarî ücret
c. T900
d. T500
e. T250

8. İdari para cezaları hakkında, 5510 sayılı Kanun’da hüküm 
bulunmayan hâllerde hangi Kanunun hükümleri uygulanır?

a.		 Medeni	Kanun
b.  Borçlar Kanunu
c.  Ceza Kanun
d.  İş Kanunu
e.  Kabahatler Kanunu
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Yaşamın İçinden

9. Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından ka-
zanılan diğer haklar ise hakkın doğduğu tarihten itibaren kaç 
yıl içinde istenmezse düşer?

a.  1
b.  2
c.  3
d.  5
e.  10

10. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz-
metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hangi yılda kabul 
edilmiştir?

a. 1961
b.  1976
c.  1983
d.  1989
e.  1992

Şirket ortakları da SSK’lı çalışabilir 
Torba	Kanun’la	yapılan	değişiklikle,	1	Mart	2011	tarihinden	
itibaren yürürlüğe giren uygulama ile Bağ-Kur’lu bir kişinin 
vergi kaydı ya da şirket ortaklığı devam ederken ortak ol-
madığı bir işyerinde çalışmaya başladığı andan itibaren 4/a 
(SSK) sigortalısı olması mümkün olmuştur. 
Yeni düzenlemeye göre, sigortalının 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-
Kur) sigortalılık statüleri ile 4/c (Emekli Sandığı) kapsamın-
da sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde kanun 
kapsamına girmesi hâlinde öncelikle 4/c (Emekli Sandığı) 
kapsamında sigortalı sayılacak. 
Sigortalının aynı anda 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsa-
mında sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde kanun kap-
samına girmesi hâlinde ise 4/a (SSK) kapsamında sigortalı 
sayılacak. Yani şirket hisselerini devretmeden bir başka yerde 
SSK’lı çalışmaya başlarsa SSK sigortalılığı başlayacak. 
Eski uygulamada, bir kişinin Bağ-Kur sigortalısı iken, işçi ola-
rak başka bir yerde çalışması hâlinde SSK primi ödenmiyordu. 
Bu uygulama ile hizmet çakışmaları ciddi şekilde çözülmüştür. 
Ancak eski yıllardan kalan hizmet çakışmalarının da bu şekil-
de uygulanarak mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. 
Bu düzenleme ile Bağ-Kur’lular SSK’dan emekli olabilmek 
için son 3.5 yılda işyerlerini ve ortaklık hisselerini başkala-
rına devretmek zorunda kalmayacaklar. Yani, işyerini veya 
ortaklık hisselerini bir başkasına devretmeden ortağı olma-
dıkları bir başka işyerinde ücretli çalışarak SSK statüsünde 
sigortalı olabilecekler. 
Bağ-Kur sigortalısı olup, borcundan dolayı sağlıktan yararla-
namayan bir kişi, ortağı veya sahibi olmadığı bir başka işye-
rinden 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmaya başlamasından 
sonra 30 günü doldurur ve SSK 4/a sigortalısı olarak aktivas-
yon yaptırırsa sağlıktan yararlanabilir. 
Kendi şirketinde SSK’lı olunabilir mi? 
Okurlarımızın en çok sorduğu sorulardan birisi de, bir kişi-
nin kendi işyerinde SSK sigortalısı olup olamayacağıdır. 
5510 sayılı Kanun’a göre, 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, 
4-1/a bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. Hatta şirket 
ortağı olduğu şirkette bilfiil üçüncü bir kişinin işini de yapsa, 
1.10.2008 tarihinden sonra artık hiç kimse kendisine ait veya 
ortak oldukları işyerlerinden, 4-1/a bendi kapsamında sigor-
talı olmayacaktır. 
Ancak, 1.10.2008 tarihinden önce, 5510 sayılı Kanun’un 4-1/
(b) bendi kapsamında sigortalı oldukları hâlde, usulüne uy-
gun şekilde kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 
4-1/a bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları ke-
sintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilmektedir. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Örneğin, 1.10.2008 tarihinden önce SSK sigortalısı olarak 
çalıştığı şirkete sonradan ortak olanların SSK sigortalılığı ke-
sintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilmektedir. 
Ancak, benzer şekilde 1.10.2008 tarihinden sonra SSK sigor-
talısı olarak çalıştığı şirkete sonradan ortak olanların SSK si-
gortalısı olmaları mümkün olmayacaktır. 

Kaynak: Resul Kurt, http://www.alitezel.com/tezel/index.
php?sid=yazi&id=5205, Erişim Tarihi:13.08.2012.

1. c Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak Sigortalılık 
Hâllerinin Çakışmasında Benimsenen Esaslar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Uzun Vadeli Sigorta Kollarından 
Bağlanacak Aylıklarda” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Kısa Vadeli Sigorta Kollarından 
Bağlanacak Aylıklarda” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, 
Yükseltilmesi, Alt Sınırı ve Ödenmesi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Kurum Alacaklarında Zaman 
Aşımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “İşyeri Bildirgesinin Verilmeme-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Sigortalının Kuruma Bildirilme-
mesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “İdari Para Cezalarında Zaman 
Aşımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Gelir, Aylık, İşgöremezlik 
Ödenekleri	İle	Masraf	Ödemelerinde	Zaman	Aşı-
mı ve Hakkın Düşmesi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Sigortalılık Sürelerinin Birleşti-
rilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Aylık veya gelirin 90 gün içinde ödenememesi durumunda 
Kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan 
sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları hâlinde 
ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödene-
bilir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net 
asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki 
katını geçmemek üzere Kurumca belirlenir.
Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla 
olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında 
kesilerek mahsup edilir.

Sıra Sizde 2
Kanun’a dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu da-
vaları, on yıllık zaman aşımına tabidir. Zaman aşımı tarihi; 
rücu konusu gelir ve aylıklar bakımından Kurumun onay 
tarihinden, masraf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme 
tarihinden itibaren başlar. 
Kanun’da aksine hüküm bulunmayan, iş kazası, meslek hasta-
lığı ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıklara 
hak kazanıldığı tarihten itibaren, talep tarihi beş yılı aştığın-
da, talep tarihinden geriye doğru beş yıllık kısmı hak sahip-
lerine ödenir. Geriye kalan kısım ise zaman aşımına uğrar.
Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını 
ispat edenler hakkında yukarıdaki ikinci fıkra hükümleri uy-
gulanmaz.
Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kaza-
nılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl 
içinde istenmezse düşer. 
Sigortalının yargı kararıyla gaipliğine karar verilmesi hâlinde 
hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıklarla yapılacak top-
tan ödemeler ve genel sağlık sigortasına ait alacakların zaman 
aşımı süresi, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlar.

Sıra Sizde 3
İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tari-
hinden itibaren 15 gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili 
hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edi-
lebilir. İtiraz, takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, 
kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün için-
de yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre için-
de başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası 
kesinleşir.
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