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SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 

1. Tanımı 

 İnsanın geleceğini güvenlik altına alma ihtiyacı “sosyal güvenlik” kavramı fikrini 

doğurmuştur. Sanayi toplumuna geçişle artmış olan sosyal güvenlik ihtiyacı tarihsel süreç 

içerisinde kendi çabası dışında toplumsal nitelikteki önlem ve tekniklerle karşılanma 

aşamasına ulaşmıştır. Hukuki ifadesini ilk defa ABD de Başkan Franklin D. Roosevelt 

zamanında çıkarılan 1935 tarihli Social Securitiy Act (Sosyal Güvenlik Kanunu) de 

bulmuştur. Ekonomik kriz sonrası 1932 de uygulamayı vadettiği ekonomik politika ile 

ulusal gelirin toplumun her kesimi arasında adil biçimde bölüşülmesi amaçlanmıştır ki bu 

politikaya “New Deal” adı verilir. Maddi olanakları az ve genellikle bağımlı çalışan 

sınıfların sosyal güvenliğe duydukları ihtiyaç daha fazla ve acildir. İktisaden ileri ülkeler 

yıllık brüt ulusal gelirlerinin %25 ile %30 nu sosyal güvenlik harcamalarına 

ayırabilmektedir. Yoksul ya da gelişmekte olan ülkeler de bu oran %5-10 civarında iken 

ülkemizde bu oran %11-12 civarındadır.  

 Sosyal Güvenliğin değişik tanımları yapılmıştır. Bir tanıma göre, sosyal güvenlik bir 

ülke halkının bugünü ve yarınını güvence altına almayı amaçlayan ve birbiri arasında sıkı 

bir birlik ve uyum kurulmuş olan kurumlar bütünüdür. Bir başka görüşe göre, bir mesleki 

veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı tehlikeye uğramış kişileri başkalarının 

yardımını istemeye lüzum bırakmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan 

sistemdir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı tanımlamaya göre sosyal güvenlik, 

halkın hastalık, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici ve sürekli olarak kazançtan yoksun 

kalması durumunda düşeceği yoksulluğa karşı, çocuk sayısının artması ve analık halinde 

korunmasına ilişkin alınması gereken önlemler sistemidir. Tanımlardaki ortak nokta, belli 

sayıdaki sosyal risklerin yol açtığı gelir kayıplarına ve gider artışlarına karşı bir ülkede 

yaşayan insanların ekonomik güvenliklerinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenlik bir hukuk dalı 

olmaktan çok bir sosyal programlar bütünüdür. Asıl hedef insanların belirli sosyal risklere 

karşı ekonomik güvenliklerinin ve sosyal adaletin sağlanması ise de bunun içinde 

durmadan değişen kural ve ilkeler, türlü yöntemler ve önlemlerdir. Sosyal Güvenlik 

Hukuku, güçsüzleri koruyan, kişiler arasındaki ekonomik farklılıkları gidererek bunlara eşit 

fırsatlar yaratmaya çalışsan hukuktur. 

2. Amaçları 

Sosyal Güvenlik her şeyden önce herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen 

çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan, muhtaç duruma düşenlere, 
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insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sürmeleri için gerekli olan geliri sağlar. 

Hastalık ve sakatlıkta sağlık yardımları yapar, rehabilitasyon hizmetleri yapar, işsiz 

kaldıkları sürece yardım yapar, konut ihtiyaçlarını karşılar. Bir başka ifadeyle yoksulluğu 

ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu yüzden ekonomik yönden güçlü olanların katkısı 

zorunludur. Zenginlerden vergi ve sigorta primi adı altında alınan katkılar fakir sınıfların 

gelirlerine yansıtılarak ulusal gelirin yeniden dağıtılması amaçlanır. O halde sosyal 

güvenliğin bir amacı da “gelirlerin yeniden dağıtılmasıdır” 

Sosyal Güvenlik, kısacası, toplumda yaşayan her kişiyi ve kesimi hiçbir ayrım 

gözetmeksizin hayatın çeşitli risklerine karşı ekonomik güvence altına alarak “yarın ne 

olacağım” kaygısından kurtarmaya, toplumda yoksul ve muhtaç insanlara yardım ederek 

onlara insan onuruna yaraşır en az yaşam düzeyini sağlamaya çalışır. Böylelikle bir ülkede 

“sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesine” hizmet eder. Sosyal 

güvenlik sistemleri toplumda gelirin adil dağılımı işinden çok riskin adil dağılımı işiyle 

uğraşır. 

Batılı gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemleri kişilere kazanç düzeyine bağlı 

en az koruma sağlama çabasından daha kapsamlı hedef olan “toplumda sosyal 

entegrasyonu ve sosyal uyumu sağlamaya” yönelmiştir. 

3. Yöntemleri 

Sosyal güvenlik sistemi yukarıda sayılan amaçları genellikle iki yolla yerine 

getirmeye çalışır. 

- Sosyal yardımlar ve hizmetler 

- Sosyal Sigortalar 

Bir başka deyişle sosyal güvenlik bir amaç olup, sosyal sigortalar ile sosyal 

yardımlar bu amacın gerçekleştirilmesinde uygulanan en önemli yöntemlerdir. Sosyal 

sigortalar, yardım görecek olanın maddi katkısıyla işlerken, sosyal yardımlar ve 

hizmetler ilgilinin herhangi bir katkısı bulunmaksızın kısmen ya da tamamen devlet 

bütçesinden ya da gönüllü kuruluşlardan sağlanır. BU rejimlere “Primli” ve “Primsiz” 

rejimler adı verilir. 

Sosyal Sigortalar – Katılmalı – PRİMLİ 

Sosyal Yardımlar ve Hizmetler -  Katılmasız – PRİMSİZ 

 

SOSYAL RİSKLER 

 Sosyal Risk, ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle birlikte ileride gerçekleşmesi 

muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin malvarlığında veya sağlığında 
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eksilmeye neden olan tehlikedir. Yani sosyal risk tehlike kavramından daha dar ir 

kavramdır ve sosyal güvenlik hayatta başa gelebilecek her tehlikeye karşı koruma 

sağlamaz. Bir tehlike sosyal risk oluşturuyorsa sosyal güvenlik işe karışıyor demektir. 

Demek oluyor ki sosyal riskler insan hayatıyla doğrudan ilgili, meydana geldiğinde onu 

gelir ve kazanç kaybına uğratan sınırlı sayıda tehlikedir. Bunlar başlıca, mesleki riskler, 

fizyolojik riskler, sosyo-ekonomik riskler olarak üçe ayrılır. 

I. Mesleki Riskler: İş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. İşçilerin sürekli gelir 

kayıplarına neden olabilir. 

II. Fizyolojik Riskler: Kişinin kendi bünyesinden meydana gelen fakat mesleki riskler 

dışında kalan risklerdir. Bunlar hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık ve ölümden ibarettir. 

-  Hastalık: Geçici iş göremezlik durumu oluşturur. 

- Analık: Çocuk doğurmaya bağlıdır. Geçici iş göremezlik durumu oluşturur. 

- Sakatlık (Maluliyet): Sürekli iş göremezlik ve gelir kaybına yol açar. 

İyileşmesi mümkün olmayan sürekli bir hastalık halidir. Yaşlılığa benzer. 

- Yaşlılık: yaşın ilerlemesi ile kişinin aktif çalışma hayatından çekilmesiyle 

gelir ve kazanç kaybına maruz kalır. Bu nedenle iş göremezliği dolayısıyla gelir kayıplarını 

güvence altına almak ve insanın iş hayatındaki uzun çalışma yıllarını ödüllendirmektir. 

Dünyada yaşlılık sınırı erkeklerde 60-70, kadınlar da ise, 50-60 dir. Ülkemiz bu 

ortalamaların altındadır. 

- Ölüm: Aile reisinin ölümüyle onun desteğinden mahrum kalan kişiler için 

önemlidir. 

III. Sosyo-Ekonomik Riskler: Aile ve işletme hayatında meydana gelen risklerdir. 

- İşsizlik: Sosyal güvenlik sistemine en son giren ve karşılanması yönünden 

gittikçe önem kazanan bir risktir. Geçici gelir kaybına yol açar. Ülkemizde 1999 da 

kuruldu. Uygulamasına 2000 yılı ortalarında geçilmiştir. 

- Evlenme ve çocuk sahibi: Kişilere ek harcamalar getiren, hayatın önemli 

olaylarıdır. Ailevi yüklerdir. Aile yardımları ve ödenekleri toplumun temeli olan aileye 

destek olunması fikrine dayanır. Kanuni düzenlemeye ilk kez Yeni Zelanda’da 

kavuşmuştur. Önceleri ekonomik yönden zayıf ailelere verilmekte iken sonraları çocuk 

sahibi olan her aileye verilmeye başlanılmıştır. Cömert aile ödenekleriyle ünlü 19332 de 

kanunlaşmıştır. Ülkemizde sembolik bir tutar verilmektedir. 

- Konut İhtiyacı:  

-  
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SOSYAL GÜVENLİK TEKNİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

 Sosyal güvenlik teknikleri, “bireysel” ve “kollektif” olarak ikiye ayrılır. 

1. Bireysel Teknikler (Tasarruf): Bireysel teknikte başkaları işe karışmaz. Kişi 

kendi sosyal güvenliğini kendi sağlar.  Tasarruf, kişinin gelecekte karşılaşılması muhtemel 

bir sosyal riske karşı önceden gelirinin bir kısmını kullanmayıp kenara ayırmasıdır. Hatay 

sigortası ve bireysel emeklilik bireysel teknikler arasında sayılabilir. 

2. Kollektif Teknikler: Sosyal güvenlik fikri bugün yükün dağıtılması ve 

başkalarının da işe karışmasını zorunlu kılmaktadır. 

 A. Yardım: Dini, ahlaki bir borçtan ya da örf veya adetten doğar. Loncalar, esnaf 

birlikleri ve kardeşlik dernekleri de bu görevi üstlenmiştir. Almanya’da sosyal güvenlik 

rejiminin kurulmasının en önemli nedenlerinden birisi de sanayileşmenin ortaya çıkardığı 

yoksulluk ve dilenciliktir. 

 B. Yardımlaşma Sandıkları: Sosyal güvenlik sisteminin en ilkel şeklidir ve MÖ 2000 

yıllarda bile görülür. Yardımlaşma sandıkları, üyelerinin güçleri oranında katıldıkları bir 

fondan, ileride muhtaç hale düşecek üyelerine yardım yapmak amacıyla kurulur. Eski 

Roma’da “collegia” ları karşılıklı yardımlaşma esasına dayanır. Bunlar aslında üyelerine 

hastalık ve kaza anında yardım yapan, gelir kayıplarını karşılamaya çalışan meslek 

örgütleriydi. Bunların çoğu özel hukuk, bir kısmı da kamu hukuku tüzel kişisiydi. 

Ortaçağın sonların doğru kiliselerde de bağışlarla oluşan fonlardan yardımlar sağlanırdı. 13 

yy dan itibaren esnaf sınıfının Avrupa’da ve Anadolu da kurdukları Loncalar bu alanda 

önemli hizmetler görmüştür. Anadolu Selçuklu Döneminde görülen ahilik teşkilatı belirli 

bir mesleğe mensup esnaf arasında kardeşlik ve karşılıklı yardımlaşma esasına 

dayanıyordu. Osmanlılarda esnaf loncalarının kurdukları sandıklara “orta sandığı” veya 

“teavün sandığı” denirdi. Avrupa’da ve İngiltere’de bu tür kardeşlik ve yardım 

sandıklarının doğum, iş kurma evlenme veya cenaze gibi birçok sosyal yardım yaptığı 

bilinir. Günümüzde bazı meslek odaları ve sigorta şirketlerinde kamusal sosyal sigorta 

kurumunun yerine geçecek ve kanunla düzenlenecek kadar önemli sandıklar mevcuttur. 

 3. İşverenin Sorumluluğu: İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık gibi riskler 

karşısında bunun sorumluluğunu ekonomik yönden daha güçlü olan işverene yüklemek de 

bir çare olarak görülmüştür. 1871 tarihli Alman İmparatorluk Sorumluluk Kanunu bu 

alandaki en eski kanundur. 1897 yılında Birleşik Krallık ’ta kabul edilen “İşçilere Tazminat 

Ödenmesi Hakkındaki Kanun” bu konuda dünyada çıkarılan kanunlardan ilkidir. Bu kanun 

kusuru olsun veya olmasın iş kazasına uğrayan işçiye tazminat ödemekle yükümlü 

tutmakta idi. 
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4. Özel Sigortalar: Sosyal güvenlik teknikleri içinde gelişmiş bir tekniktir. Sigorta 

her şeyden evvel kişileri güvence altına almayı amaçlar. Bu kavram, benzer belirli 

tehlikelere maruz çok sayıda kişinin bir araya gelmesinden doğan bir topluluğa dahil 

kimsenin ileride bir tehlikeye maruz kalması halinde gerçekleşen tehlikenin yarattığı 

zararların sigortacı tarafından tehlike topluluğuna mensup kişilerden önceden alınan belli 

bir prim karşılığında giderilmesine yönelik kavramdır. Topluluk gönüllü olabileceği gibi 

zorunlu da olabilir. Sigortada, tehlikenin zararlı sonuçları bir topluluk arasında dağıtılarak 

azaltılmaktadır. Amaç aynı veya benzer rizikolara maruz mümkün olduğu kadar fazla 

kişilerin toplanarak rizikonun gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatı karşılayacak 

tarzda ayarlanmasıdır. Özel sigortalar zorunlu veya isteğe bağlı olabilir. Sosyal güvenlikte 

özel sigortadan yararlanma fikri Birleşik Krallıkta ortaya atılmıştır. Ancak sigorta 

sisteminin genelde isteğe bağlı olarak çalışması ve sigorta şirketlerinin ana amacının kar 

etmek olgusu olması kişilere tam bir sosyal güvence sağlamamaktadır. Ülkemizde de 2001 

yılında belli şartları yerine getirmek şartıyla özel emeklilik şirketleri aracılığıyla yaşlılık 

aylığı sağlayan “Bireysel Emeklilik Kanunu” çıkartılmıştır. Bu sosyal güvenlik sistemine 

ek nitelikte bir sosyal güvenlik programıdır. Ancak bugün Dünyada Şili ve bazı Güney 

Amerika ülkeleri dışında sosyal güvenlik rejimi tamamen özel şirketlere bırakmış ülke 

yoktur. 

5. Sosyal Sigortalar: Sosyal güvenlikte en gelişmiş tekniktir. Bir ülkede 

çalışanların maruz kalabilecekleri belli sayıdaki sosyal riskin zorunlu olarak işçi ve 

işverenin katılmasıyla devlet tarafından kurulup örgütlenen fakat özerk yönetilen bir kurum 

tarafından karşılanmasına yönelik sigorta tekniğidir. Katılmalı bir sosyal güvenlik 

rejimidir. Prim ücretin yüksekliğine göre belirlenir. Genel olarak, işçi, işveren ve devlet 

üçlüsünün mali desteği ile gerçekleşir. Sosyal sigorta sosyal devlet ilkesinin bir gereği 

olarak, zayıfı korumayı böylelikle varlıklı ve varlıksızlar arasında sosyal denge 

sağlanmasını amaçlar. En büyük özelliği ilgililerin katkısının zorunlu olmasıdır. 

Modern anlamda ilk sosyal sigorta sistemi Alman Başbakan Bismark’ın girişimiyle 

İmparator I. Wilhem tarafından kurulmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Sosyal sigortaların 

dokuz ana kolu vardır. Türkiye’nin de taraf olduğu ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin 

Asgari Normları Hakkında Sözleşmesine göre bunlar; 

- Hastalık halinde sağlık yardımları 

- Hastalık Ödenekleri 

- Analık 

- Sakatlık 
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- Yaşlılık 

- İş kazası ve meslek hastalıkları 

- Ölüm 

- Aile yardımları 

- İşsizlik sigortası 

Ülkemizde “aile yardımları dışında” diğer tüm sosyal sigorta kolları işlev 

görmektedir. 

6. Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler: İlk kez 19 yy da yapılmaya başlayan 

sosyal yardımlar bugün sosyal sigortalarla birlikte sosyal güvenliğin iki ana kolunu 

oluşturur. Sosyal yardımlar sosyal sigortalar kadar örgütlü değildir. Kamu yardımları adı da 

verilen bu yardımlar yoksul, muhtaç veya az gelirli kişilere “devlet bütçesinden”  yardım 

yapılması esasına dayanır. Sadece vergilerle finanse edilir. Buna “katılmasız sosyal 

güvenlik rejim” adı da verilir. Bugünkü Yeni Zelanda sosyal güvenlik sistemini esas 

itibariyle “sosyal yardımlara” (katılmasız rejime) dayandırmıştır. Son yıllarda dünyada 

sosyal yardımların yanında “sosyal hizmetler” ya da sosyal refah hizmetleri” adı verilen 

yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bundan bireylerin o ülkenin genel şartları çerçevesinde 

insana yaraşır bir biçimde varlıklılarını sürdürebilecekleri bir ortam yaratmaya, sosyal ve 

ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya yönelik tüm hizmetler anlaşılır. Bu 

hizmetler çocuk bakımı, muhtaç çocukların korunması, yaşlı sakat ve hastalara bakım ve 

yardım vb. Bu hizmetler özel gönüllü kuruluşlar yardımıyla da karşılanmaktadır. Sosyal 

yardımlar daha çok parasal edim veya belirli hizmet sunma biçiminde ortaya çıkmaktadır. 

 

SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUTU 

 Yabancı ülkede çalışan işçilerin sayıları arttıkça yabancıların sosyal güvenliğe ilişkin 

sorunlarının çözümlenmesinde ülkeler arası işbirliği zorun hale gelmiştir. Uluslararası 

sosyal güvenlik hukuku, bir ülkenin yabancılık unsuru taşıyan ya da yabancı hukuka 

gönderme yapan sosyal güvenlikle ilgili normların bütünüdür. Başka bir anlatımla, 

uluslararası sosyal güvenlik hukuku yabancılık unsuru taşıyan bir olaya hangi ülkenin 

sosyal güvenlik normlarının uygulanacağını belirler ki bu anlamda normlar çatışması 

(kanunlar ihtilafı) hukuku demektir. Bu normlar iki ya da çok taraflı sözleşmeler şeklinde 

ortaya çıkar. Çok taraflı anlaşmalara örnek olarak, BM, ILO, Avrupa Konseyi gibi 

devletlerarası kuruluşların bağıtladığı birden çok ülkenin katıldığı anlaşmalardır. Belirtelim 

ki uluslararası sosyal güvenlik hukuku içinde normlar çatışması söz konusu olduğunda 

kural “ülkesellik (mülkilik)” ilkesidir. Bazen de istinaen bir ülkenin sosyal güvenlikle ilgili 
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normu ilgili kişiyi gittiği ya da çalıştığı yerde takip eder ki buna da “kişisellik” ilkesi denir. 

Bunda kişinin vatandaşlığı rol oynar. Bu durum daha çok geçici olarak yabancı ülkeye gidi 

ve gelişte ortaya çıkar. 

 

I. BAZI ÜLKELERDE SOSYAL GÜVENLİK 

 Almanya ve Birleşik Krallık diğer ülkelere model olma anlamında özel bir yere 

sahiptir. Fransa ise cömert aile yardımlarıyla ün salmıştır. Şili ise dünyada sosyal güvenliği 

bireysel fonlama esasına dayandıran ilk ülkedir. 

ALMANYA:  

A. Tarihi Gelişim 

 Almanya Dünyada sosyal sigortaları kuran ilk ülkedir. İmparator I.Wilhem’in 1991 

de halka ilan ettiği fermanla kabul edilmiştir. Bismarck Modeli de denir. Bu ülkede sosyal 

sigortaların diğer devletlerden daha erken kurulmuş olmasında Prusya’nın geleneksel baba 

devlet, otoriter devlet anlayışının yardımıyla Almanya’nın Avrupa’daki ekonomik 

liberalizmin ve ferdiyetçi görüşlerin fazla etkisinde kalmamasının rolü de büyüktür. Sistem 

üç aşamada ve üç kanunla vücut bulmuştur. 1883 Hastalık Sigortası, 1884 İş Kazaları 

Sigortası ve 1889 Yaşlılık ve maluliyet sigortası. Hastalık sigortasının yönetimi mevcut 

sandıklara, iş kazasının yönetimi meslek derneklerine, malullük ve yaşlılık sigortasının 

yönetimi de her federe devletin resmi makamlarına bırakılmıştır. 1911 de dul ve yetim 

aylıkları da eklenmiştir.1925 de meslek hastalığı sigortası eklenmiştir. 2. Dünya 

Savaşından sonra konu ile ilgili pek çok reforma yapılmıştır. Savaşın neden olduğu 

zararların karşılanması amacıyla Savaş Kurbanları Kanunu çıkartılmıştır. Alman Sosyal 

Güvenlik Hukuku başta Avusturya, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsveç ve 

Norveç gibi pek çok ülkeye örnek oluşturmuştur. 1981 de sanatçılar için özel bir sigorta 

kanunu çıkartılmıştır. 

B. Bugünkü Durum 

1975-1995 yılları arasında kademeli olarak yürürlüğe koyduğu “Sosyal Kanun” ile 

dağınık haldeki tüm sosyal güvenlik mevzuatı tek bir kod içinde toplanmıştır. Alman 

sosyal güvenlik sistemi esas itibariyle “sosyal sigorta” tekniğine dayanır. Devletin GSYİH 

içinde sosyal güvenliğe ayırdığı pay %25 dir. Sigortalı sandığını seçme hakkına sahip 

olmakla birlikte aylık geliri her yıl belirlenen limiti aşan kişiler hastalık sigortasına girmek 

zorunda değildir. Ayrıca memurlar, yargıçlar, askerler, din adamları da hastalık sigortasının 

kapsamı dışındadır. Bunların sağlık giderleri memurluk ilişkisi çerçevesinde ait olduğu 

kamu kurumu tarafından karşılanır. Buna hizmeti dışarıdan satın alma ilkesi denir ki bu bir 
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çeşit kamu yardımı niteliğindedir. Bu ülkede yaşlılık aylığının sınırı kadın ve erkekte kural 

olarak 65 tir ancak 2012 den itibaren yaş 67 ye yükseltilmiştir. 2002 yılından itibaren 

bireysel emeklilik sistemi yürürlüğe konulmuştur. 

 

BİRLEŞİK KRALLIK 

A. Tarihi Gelişim 

 Sosyal Güvenlik hareketlerine en önce başlanan ve getirdiği yenilik ve ilkelerle diğer 

ülkelere model oluşturan ülkelerden ikinci Birleşik Krallıktır. Sosyal güvenlik sisteminin 

başlangıcı olarak 1897 tarihi gösterilir. 1897 de iş kazasına uğrayan işçilere kusurlu olup 

olmadıklarına bakılmaksızın tam bir tazminat ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. 1911 de 

Başbakan Llyod George zamanında 1911 de kabul edilip 1912 de yürürlüğe konulan Ulusal 

Sigorta Kanunu ülkeye zorunlu sigortalılık ilkesini getirmiştir. Aylık veya haftalık 

ücretlerden belli oranlarda prim alınır. Analık yardımı da hastalık yardımları gibi 

karşılıksız olup en az 182 gün Birleşik Krallıkta geçirilmesi gerekir. Bu kanun sadece 

hastalık ve sakatlık sigortasını değil en önemlisi işsizlik sigortasını da düzenlemiştir. 

Dünyada ilk zorunlu işsizlik sigortasını kurmuştur. İşsizlik sigortası işçi, işveren ve 

devletin eşit oranda prime katılması esasına dayanır. 

B. Beveridge Raporu 

Birleşik Krallık sosyal güvenlikteki asıl ününü 1942 yılında yayılan “Beveridge 

Raporu” sonrası gelişmelerle yapmıştır. Raporda temel ilke ilk olarak yoksulluktan 

kurtulma kabul edilmiş ve çözüm yolları aranmıştır. Gerçekten sosyal güvenliğin temel 

amacı ihtiyaçların karşılanması, ülkede yoksulluğun yok edilmesidir. Sosyal güvenliğin 

ikinci amacı “ailenin korunmasıdır”. Bu rapora göre bir ülkede sosyal güvenliğe üç yolla 

ulaşılır.  

- Zorunlu sosyal sigorta örgütü 

- Sigorta kapsamına giremeyen kesimler için ulusal yardım örgütü 

- İsteğe bağlı özel sigorta 

Raporda ileri sürülen önerileri 6 noktada toplamak mümkündür. 

1. Yönetimde birlik, 2. Primlerde birlik ve ödemede zorunluluk, 3. Tam çalıştırma 

ve sağlık politikasında bütünlük, 4. Kişisel Sorumluluk, 5. Ailenin ihtiyaçları, 6. Yaygın bir 

sosyal güvenlik 

C. Savaştan Sonraki Gelişmeler 

Birleşik krallıkta 1911 tarihli Kanunla başlamış olan ve zaman içinde genişleyen ve 

gelişen hastalık ve sakatlık sigortası programları kapsamına 1946 da bağımsız çalışanlar da 



 

9                     
 

alınmıştır. 1994 tarihli değişiklik ile hastalık ve sakatlık sigortası birleştirilerek buna iş 

göremezlik yardımı adı verilmiştir. II. Dünya Savaşından sonra 1948 tarihli kanun ile 

Sosyal Yardımlar (kamu yardımları) özellikle aile yardımı çok artmıştır. Birleşik 

Krallıktaki Sosyal Güvenlik Mevzuatı genel olarak 1975 yılında Sosyal Güvenlik Kanunu 

içinde toplanmış ise de bu kanun daha çok katılmalı sosyal güvenlik rejimini 

ilgilendirmektedir. Bugün ülkede sağlık ve sosyal güvenlik işlerini 1968 den beri Sağlık ve 

Sosyal Güvenlik Dairesi yürütmektedir. 1980 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Kanunda 

ve 1976 tarihli Ek Yardımlar Kanunda esaslı değişiklikler yapılmıştır. 1994 tarihli Kanuni 

Hastalık Parası Kanunu ile hastalık ve iş kazası primleri devletten alınıp işverenlere 

yüklenmiştir. 1995 de aynı kanunda yapılan değişiklik ile hastalık ve iş kazası sigortaları 

birleştirilerek “iş göremezlik yardımı” adını almıştır. 

Birleşik Krallıkta 8000 poundu aşan bir malvarlığına sahip olmama veya bu 

miktarı aşan yıllık bir gelire sahip olmama sınır olarak alınmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kanununda 1998 ve 2000 yıllarında yapılan değişiklik ile sosyal 

güvenlik yardımları ülkedeki vergi sistemi ile yakından ilişkilendirilerek birçok kamu 

yardımı (katılmasız rejim) vergi indirimi olarak adlandırıldı. 

Bu gün ülkede belirli şartları haiz herkes çalışsın çalışmasın gelir desteğine 

sahiptir. 

Bugün iki türlü işsizlik birisi kazanca bağlı (katılmasız), ikincisi prime bağlı 

(katılmalı) iş arayanlar programlarıdır.  

Emeklilik yaşı 2010 yılından itibaren erkekler ve kadınlarda 65’te eşitlenmiştir. 

FRANSA 

 Bu ülkede sosyal sigortalara ilişkin derli toplu düzenlemeler 1930 lu yıllarda 

başlamış ise de hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm riskleri ya çalışanların kendi 

istekleriyle seçtikleri bir sigorta kurumu ya da il sandıkları tarafında karşılanmaktaydı. 

1932 tarihli kanunla çalışanlara ilk defa aile yardımı getirilmişti. Bugünkü sosyal güvenlik 

siteminin temelleri 1945 tarihli reform yasasıyla atılmıştır. Esas itibariyle iki temelden 

oluşmaktadır. Bunlar “genel rejim” ve “tamamlayıcı rejim”  olarak adlandırılır. Bunların 

dışında kalanlar ise diğer yasal rejimleri oluşturur. 

 Genel Rejimin yapısı, yönetim kurulları işçi ve işverenleri ulusal planda temsil eden 

sendikal örgütler tarafından eşit sayıda atanan üyelerden oluşan kurumlara dayanmaktadır. 

Yönetimi ise yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki sandıklarca sağlanmaktadır. Bireyler 

sandık seçme serbestisine sahiptir. Finansmanı, işçi ve işverenden alınan vergiler ile tüm 

gelir vergisi mükelleflerinden alınan %1,1 oranındaki sosyal katılım vergisinden sağlanır. 
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Primsiz sosyal güvenlik rejimi içinde analık ve özel yaşlılık yardımları yer alır. Genel rejim 

içinde yer alan bir başka sosyal yardım da aile ödenekleridir. Aile ödenekleri cömertçe ve 

karşılıksız olarak yapılır. Engelliler için yapılan yardımlar ve kira yardımları da vardır. 

Ayrıca ailelere vergi indirimleri de sağlanır.  

 Tamamlayıcı programlar da mevcut olup, zorunlu veya isteğe bağlı olarak 

öngörülmüştür. Nitekim emeklilik ve işsizlik sigortalarına ilişkin olanlar zorunludur. 

 Diğer yasal sosyal güvenlik rejimleri ise sanayici, tüccar, esnaf, sanatkâr, serbest 

meslek erbabı, tarım işçiler, tarımda bağımsız çalışanları kapsayan programlardır. 

 Fransa’da primlere dayalı rejim içinde, hastalık, analık, sakatlık, iş kazası ve meslek 

hastalığı, yaşlılık, işsizlik ve ölüm sigortaları yürürlüktedir.  

 Genel işsizlik ödeneğinin ödenmesi en çok 42 ay olarak sürmektedir. Ayrıca prime 

bağlı bulunan işsizlik ödeneği süresi bitince bazı şartlarla en çok 12 ay süre ile özel 

dayanışma biçiminde ödenmektedir. 

60 yaş olan kanuni emeklilik yaşı kademeli olarak artırmak ve 2018 yılında sabitlenmek 

suretiyle 62 yaş, 65 olan emekli maaşı alma hakkının kazanılması yaşı da kademli olarak 

2023 yılında sabitlenmek üzere 67 ye çıkarılmıştır. 

ŞİLİ 

 Dünyada sosyal güvenlik sistemini “bireysel-özel” fonlama esasına dayandıran ilk 

ülkedir. 32 adet sosyal güvenlik kurumu ve 230 dan fazla sosyal güvenlik programı vardır. 

Bireylere sosyal güvenlik primlerini özel sigorta şirketlerinin veya bankaların kurdukları ve 

kısaca AFP olan özel fon yönetimi kuruluşlarına ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Bu 

sistem “özel fonlama” sistemidir. 

 Bu sistemde her çalışan kendisi, ya emeklilik yaş sınırına kadar  (erkeklerde 65, 

kadınlarda 60) ya da alacağı ortalama emekli aylığı son 10 yıllık ortalama %70 ne 

ulaşıncaya dek prim ödemek zorundadır. Bunun için her çalışan emeklilik yaşına kadar 

ücretinin %10 oranında prim kesilerek işveren tarafından AFP de ki özel hesabına yatırılır. 

Bu prim yaşlılık içindir. Ayrıca %3 oranında da malullük ve ölüm sigortası için kesilir. 

Sigorta birikimleri asgari emeklilik aylığından yüksek ve son 10 yılın ücret ortalamasının 

%50 sini sağlayacak orana ulaşmışsa sigortalı istediği zaman emekli olabilir. Silahlı 

Kuvvetler ve polis örgütü bu sistemin dışında bırakılmıştır. Şili sisteminin 3 teme l özelliği 

vardır. 

- Bu sistemde bireysel tasarruf (fon) yöntemi benimsenir 

- Fonlar özel fon şirketleri (AFP) tarafından yönetilir. 
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- Sigortalılar emeklilik fonlarını seçme, bir fondan diğer fona geçme hakkına 

sahiptir. 

 Bu sistemde yönetim maliyeti oldukça yüksektir. Brüt ücretin %5-9 arası bir 

komisyon alınmaktadır. Şili dünyada sosyal güvenlik sistemini özelleştiren ilk ülkedir.  

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 ABD’nin sosyal güvenlik sistemini “sosyal sigorta ve sosyal yardım 

programlarından oluşur. 

 1930’lu yılların büyük ekonomik krizi ülkede sosyal güvenlik sistemini kurmaya 

zorlamıştır. Başkan Franklin D. Roosevelt’in 1932 de uygulamaya koyduğu ulusal gelirin 

daha adil dağıtılması “New Deal” (Yeni Dağıtım) politikaları çerçevesinde önderliğini 

yaptığı ve bugün hala daha yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kanunu 1935 de kabul 

edilmiştir. Kısaca OASDI olarak adlandırılan (yaşlılık), (ölüm) ve (sakatlık) sigortaları bu 

kanunun düzenlediği en önemli programdır. OASDI federal hükümet tarafından tek elden 

yönetilir. OASDI ücretli ve bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlar, 

demiryollarında çalışanlar, askerler ve memurlar için başka programlar vardır. OASDI 

dışında ücretli ve bağımsız çalışanlar için işletmeler düzeyinde özel programlar, yaşlılık 

sigortaları ve fakirlere yapılan kamu yardımları söz konusudur. ABD de emeklilik yaşı 

kadın ver erkeklerde 65 yaştır. Daha az emekli aylığı almaya razı olmaları halinde 62 

yaşında da emekli olmaları mümkündür. 

 İşsizlik ve iş kazası sigortaları ise eyalet kanunlarında düzenlenmiştir. Primlere 

sadece işçi ve işveren katılır. Bu ülkede işçi ve işverenlerin sosyal sigortalara katılım oranı 

eşittir. 

 Bireysel emeklilik programları da bu ülkede yıllardır işletmeler düzeyinde yaygın bir 

uygulama alanı bulmaktadır. 

 ABD sosyal güvenlik sisteminin yumuşak karnı, sağlık hizmetlerinin çok pahalı 

olması ve çoğunluğu düşük gelirli olan büyük halk kitlesinin sağlık sigortasından 

yararlanamamasıdır. ABD de yeni düzenleme ile ülkenin halen en yaygın sosyal güvenlik 

uygulamalarından birisi olan “Medicaid” sisteminin kapsamı genişletilmiş, yoksulluk 

sınırının altındaki kişiler bu sisteme dâhil edilmiştir. Buna göre 2014 yılından itibaren 

yoksulluk sınırının altındaki kişiler her eyalette bu programdan yararlanma imkânına sahip 

olacaktır. 

Yeni düzenleme ile kişiler, işvereni tarafından desteklenen sağlık planı ya da eyalet 

tarafından sunulan diğer kamusal sigorta programlarından birinin (Medicaid, veya 
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Medicare) kapsamında olmak zorundadır. Bunları tercih etmeyen kişi özel sağlık sigortası 

yaptırmak zorundadır. 

Diğer bir yenilik çocuklar 26 yaşına kadar ailelerinin sağlık planlarından 

yararlanabilecektir. 

Yıllık geliri yüksek olan ABD vatandaşları bir anlamda yıllık geliri düşük olanlar için 

zorunlu birikim yapmış olacaktır. 

 

İSVEÇ 

 İsveç, ulusal güvenlik tekniğine dayalı, yani herkesi kapsamına alan, kazanca göre 

değişen yüksek primlere dayalı, vergi ve primlerle finanse edilen, sosyal güvenlikte teklik 

ilkesini benimseyen bir ülkedir. Beşikten mezara herkese sosyal güvenlik sunmayı 

amaçlayan basit bir tekniğe sahiptir. Parasal ve ayni yardımlar dışında sosyal hizmetlerin 

de çok ağırlıklı olduğu rejime dayanır. Dünyada sosyal güvenlik amacıyla zorunlu 

kesintilerin en yüksek olduğu ülkedir. Bütün sigorta branşları için toplam gelirin %39 

oranında prim alınır. Bunların tamamına yakını işveren tarafından ödenir. 

 Yaşlılık sigortası 1913 de, iş kazası 1930 da isteğe bağlı işsizlik sigortası 1934 de 

çıkarılmıştır. 1935 de emekli aylıkları iyileştirilmiş, analık ve yetim yardımları kanunu 

çıkarılmıştır. 1955 de tüm vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sigortası kurulmuştur. 

Ulusal sağlık sigortası vergi ve primlerle finansa edilir. 

 Yeni sistemde yardımlar “katılmalı” ve “katılmasız” olmak üzere ikiye ayrılır. 

Yaşlılık, sakatlık, iş kazası, hastalık ve işsizlik katılmalı rejime, sağlık sigortasından 

yapılan ayni yardımlar ise katılmasız rejime aittir. Katılmalı rejim esas itibariyle işverenler 

tarafından finanse edilir.  

 İşveç’te yeni kanunda yaşlılık aylıkları üçayaklı bir sisteme dayanır. 

1. Tüm nüfusu kapsama alan kazanç esaslı zorunlu aylıktır. İsveç’te emeklilik yaşı 

erkek ve kadın için 65 dir. Tam aylığa hak kazabilmek için en az 30 yıl çalışmış olmak 

şarttır. Aylıkların miktarı çalışma yılları arttıkça artar, bunun üst sınırı yoktur. Ancak hayat 

beklentisinin arttığı oranda da aylık miktarı azalır. 

2. İkinci ayak yaşlılık aylığına “garanti aylık” denir. Aylığın miktarı ülkedeki fiyat 

endeksine göre belirlenir. Bekâr bir sigortalı yılda yaklaşık 9000 Euro garanti aylık alır. 

Ancak bunun için 65 yaşın doldurulmuş olması gerekir. 

3. Üçüncü ayak ise işçi sendikalarıyla işveren sendikaları arasında ulusal düzeyde 

yapılan toplu iş sözleşmeleriyle kararlaştırılan mesleki aylıklardan oluşur. Finansmanı 

tamamen işverene aittir.  
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Hastalık sigortasının parasal yardımlarında bekleme süresi yoktur. Eski analık 

yardımının yerini ebeveyn yardımı almıştır. İş kazası sigortası 1976 tarihli ayrı kanunla 

düzenlenir. Sakatlık sigortası tıbbi yardımlar yanında parasal yardımlar ve iş göremezlik 

geliri de sağlar. İsveç’te işsizlik sigortası 20 yy başlarında işçi sendikaları tarafından 

kurulmuş ve onlar tarafından yönetilmektedir. Sağlık sigortasının yönetimi yerel idarelere 

ve belediyelere bırakılmıştır.  Diş bakım ve tedavisi de kısmen sağlık sigortasına benzer. 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

 1978 de Çin de Sosyal Güvenlik Reformu yapılmıştır. Çin Sosyal Güvenlik 

sisteminin başlangıcında en önemli üç dayanağı “yaşlılık sigortası”, “sağlık sigortası” ve 

“işsizlik sigortasıdır” 

 2010 yılında kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu yapıldı. Çin’in sosyal güvenlik 

sistemi beş ana sosyal sigorta branşı üzerine oturtulmak istemektedir. Bunlar “yaşlılık 

sigortası”, “genel sağlık sigortası”, “işsizlik sigortası”, “iş kazası sigortası” ve “analık 

(çocuk yetiştirme)sigortasıdır” 

 En önemli sigorta kolu sayılan yaşlılık sigortasında hem çalışanların hem de 

işverenlerin katkısı aranmaktadır.  

 İşsizlik sigortası sisteme 1999 da dâhil edilmiştir. 

DİĞER ÜLKELER 

 Yeni Zelanda’nın sosyal güvenlik sistemi katılmasız rejime yani tamamen vergilerle 

finanse edilen devlet yardımlarına dayanır. Yeni Zelanda sosyal güvenlik sistemi, her 

vatandaşın imkânları ölçüsünde maddi katkıda bulunduğu ve ihtiyaçlarına göre yararlandığı 

bir sosyal yardımlar sistemidir. Esas itibariyle kamu yardımlarına (devlet bütçesine) 

dayanır. İş kazaları ve meslek hastalıkları bunun istisnasını oluşturur. İş kazaları ve meslek 

hastalıkları için işverenlerden prim alınır. Bağımsız çalışanlar bu primi kendi öder ve 

devlette katkı sağlar. Kendi isteğiyle işten ayrılan veya haklı nedenle işten çıkarılmış kişi 

işsizlik yardımı alamaz. Yeni Zelanda’da emeklilik (yaşlılık) sigortası işçi ve iş verinin 

katılımıyla tamamen genel gelirlerden karşılanan emeklilik sistemidir. 60 yaşını aşan 

herkes bu ülkede oturma şatıyla emekli aylığına hak kazanır. 

 Avustralya’da Birleşik Krallık evyeni Zelanda sistemi karışımı bir sosyal güvenlik 

modeli uygulanır. 

 Japonya’da resmi sosyal sigortalar yanında meslek kategorilerine dayalı özel 

sigortalar da yürürlüktedir. Birleşik Krallık ’ta olduğu gibi ulusal sosyal sigorta sistemi de 

vardır. Ulusal sosyal sigorta sistemi, özel kesimler dışında kalan herkesi kapsamaktadır. 
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Japon sistemi esas itibariyle yaşlılık ve hastalık sigortası üzerine kuruludur. Japonya 

dünyadaki en büyük emeklilik fonuna sahiptir. 

 

II. ULUSLARARASI BELGELER 

1. Çok Taraflı Antlaşmalar 

a. Atlantik Paktı 

b. Filadelfiya Bildirgesi: 1944 yılında toplanan 26. uluslararası çalışma 

konferansı tüm hükümetlere en az geçim olanaklarını güvence altına alacak bir sosyal 

güvenlik sistemini kabulünü önermiştir. 

c. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: m. 22 “Her insan toplumun bir 

üyesi olmak itibariyle sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” Sosyal güvenlik bir insan 

hakkıdır. 

d. Sosyal Güvenliği Asgari Normlarına İlişkin 102 sayılı ILO 

Sözleşmesi: 1944 tarihli Filadelfiya Bildirgesi’nin tavsiyeleri 1952 tarihli 102 sayılı 

Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu sözleşme, ileri veya geri 

kalmış, zengin ya da yoksul tüm ülkelerin uygulayabilecekleri en önemli sosyal politika 

belgesidir. Sosyal güvenliğin asgari koşullarını belirleyen bu sözleşmede, sosyal 

yardımların genel esasları düzenlenmiştir. Sözleşme, yabancılara da yaşamlarını 

sürdürebilecekleri asgari bir güvence sağlanmasını öngörür. Sözleşmede dokuz risk 

sayılmıştır. Bunlar; 1. Hastalık halinde sağlık yardımı, 2. Hastalık halinde tazminat, 3. 

İşsizlik, 4. Yaşlılık, 5. İş Kazası ve meslek hastalığı, 6. Analık, 7. Sakatlık, 8. Ölüm, 9. Aile 

yardımlarıdır. 

Sözleşmeyi onaylamak isteyen ülkeler bunlardan en az üçünü kabul etmelidir. 

Kabul edilecek üç riskten birinin işsizlik, iş kazası ve meslek hastalığı, yaşlılık, malullük 

veya ölüm sigortalarından birini olması zorunludur. 

Türkiye bu sözleşmeyi 1971 yılında onaylamıştır. Bu sözleşmedeki yedi riski kabul 

etmiş ve uzun zamandır uygulanmaktadır. 1999 yılında işsizlik sigortasını kabul etmiş 

geriye sadece aile ödenekleri sigortası kalmıştır. 

e. Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu: 102 sayılı sözleşme esas alınarak 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanıp Türkiye dâhil 13 devlet tarafından onaylanan 

sözleşmede kabul edilen dokuz adet sosyal riskin aynısını kabul etmişse de bir ülkenin 

bunu onaylayabilmesi için en az 6 sosyal riski kabul etmesini şart koşmuştur. 
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f. Uluslararası Taşıma İşlerinde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliğine 

İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

g. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması (Avrupa Birliği) 

 aa) Kurucu Antlaşmalarda Sosyal Güvenlik: 1992 de Maastricht’te 

imzalanan anlaşma ile siyasi birliğe ve tek para birimine adımını atmıştır. Ayrıca bu 

anlaşmaya eklenen “Sosyal Politika” başlıklı protokol ile eksiksiz bir sosyal koruma 

sağlanması gerekli görülmüştür. Değişiklikler içinde en önemlisi, diğer sosyal hedefler 

yanında tam bir sosyal koruma sağlanması vurgulanırken, Avrupa Sosyal Şartına ve 

Topluluk Temel Sosyal Haklar Şartına da yer verilerek bunun Birleşik krallık dahil tüm 

üye devlet için bağlayıcı olması sağlanmıştır. Amsterdam 2. Maddede AB nin “yüksek 

düzeyli bir sosyal korumayı” gerçekleştirme görevini üstlendiği belirtilmiştir. Ekleyelim ki, 

sosyal güvenlik ve sosyal koruma konularında Konseyin düzenleme getirmesi için üyelerin 

oy birliği aranacaktır. Konsey, sosyal güvenlik alanında işçilerin serbest dolaşımının temini 

maksadıyla gerekli önlemleri kararlaştırır. 

bb) Tüzüklerde Sosyal Güvenlik: Sosyal güvenlik konuları üye ülkelerin 

oybirliğini aradığı için yasama süresi içinde bu konular yönergelerle değil, tüzüklerle 

düzenlenmiştir. Bu tüzüklerle sosyal güvenlik alanında üye ülke topraklarında dolaşan 

işçilerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin hükümler içermekte ve bu yolla üye ülkelerin 

farklı sosyal mevzuatlarının koordinasyonunu hedeflemektedir. Bununla amaçlanan şey, 

üye ülkeler arasında yer değiştirme nedeniyle işçilerin sosyal güvenlik hakları açısından 

uğrayabilecekleri olumsuzlukları gidererek serbest dolaşımı kolaylaştırmaktır. 

Her iki tüzükte de şu ortak ilkelere yer verilmiştir. Sosyal risklerin ayniyeti, 

çalışanlar arasında ayrım gözetilmemesi, başka ülkelerde geçen hizmet sürelerinin 

birleştirilmesi, yer değiştirmekle hakkın kaybolmaması, başka ülkede oturulsa dahi 

yardımların ödenmesine devam olunması, bağımlı ya da bağımsız çalışanların aile 

bireylerinin de sosyal korumadan yararlanmaları. Bu düzenlemeler birliğe dâhil ülkelerin 

mevzuatları arasında koordinasyonu sağlayarak serbest dolaşımdan yararlanan birlik 

vatandaşlarına koruma sağlamıştır. AB üye olmayan ülkeler ve memurlar Tüzük kapsamına 

girmezler. Sosyal yardımlar ve tıbbi yardımlar da tüzük kapsamı dışında bırakılmıştır. 1998 

den itibaren yeni bir tüzükle memurlar ve diğer kamu görevlileri, 1999 dan sonra öğrenciler 

de dahil edilmiştir. 

cc) AB Şartlarında (Charters) Sosyal Güvenlik: Öte yandan 1989 yılında 

kabul edilen, Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı adını taşıyan uluslararası 

bir belge, topluluktaki işçilerin yaşam ve çalışma şartlarının geliştirilmesi, iş güvenliği ve 
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sağlıkların korunması, kadın-erkek eşitliği, sendika ve toplu pazarlık özgürlüğü, sakat yaşlı 

ve çocukların korunmasına ilişkin bir dizi ilke kabul ettikten başka 10 maddesinde sosyal 

güvenlik hakkını daha geniş bir kapsamda düzenlenmiştir. Avrupa topluluğunun tüm 

çalışanları, tam bir sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve çalıştığı işletmenin büyüklüğü ne 

olursa olsun sosyal güvenlik yardımlarından yeterli düzeyde yararlanmalıdır. 

h.  Avrupa Sosyal Şartı: 1961 de imzalanan Avrupa Sosyal Şartı (veya 

Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) sosyal haklar bakımından çok ileri hükümler içeren 

önemli bir belgedir. Sözleşmenin 12. Maddesi, sözleşen devletlerin, bütün işçilerin ve 

onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sosyal sigorta haklarına, 13. Maddesi ise yeterli 

kazanç ve kaynaktan yoksun herkesin sosyal ve tıbbi yardım haklarına sahip olduğunu ve 

bunları uygulamak için gerekli önlemleri almayı kabul ettiklerini ifade eder. 

i. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik 

Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme 

j. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 1972 yılında Paris’te imzalanan 

ve uluslararası sosyal güvenlik alanında önemli bir belge niteliğini taşıyan bu sözleşme, 

hastalık, analık, malullük, yaşlılık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işsizlik, aile 

yardımları ile ölüm yardımı ve ödeneklerini içine almak suretiyle primli ya da primsiz tüm 

sosyal güvenlik rejimleri hakkında uygulanır. Avrupa SGS, bir veya birden çok akit taraf 

mevzuatına uygun olan veya daha önce tabi olmuş bulunan ve akit taraflardan birinin 

vatandaşı olan kimseler, mülteciler ve vatansız kimselerle bunların aile fertleri ve 

mirasçılarını kapsar. Bu sözleşme ile getirilen önemli ilkeler, uygulamada eşitlik ilkesinin 

gözetilmesi, yer değiştirilme nedeniyle yardımın yitirilmemesi değişik ülkelerde geçen 

hizmet sürelerinin birleştirilmesi ve diğer çok ve iki taraflı sözleşmelerin etkilenmemesidir. 

2. İki Taraflı Antlaşmalar: Yurtdışına çok sayıda işçi gönderen Türkiye işçi 

gönderdiği birçok ülke ile ikili sosyal güvenlik anlaşmaları yapmıştır. 

 

SOSYAL GÜVENLİĞİN EKONOMİK, DEMOKRATİF YAPI, SOSYOLOJİ VE 

VERGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ 

I.  Sosyal Güvenliğin Ekonomik Yapı İle İlişkisi: Ulusların gelişmişlik düzeyi 

o ülkenin sosyal güvenlik sisteminin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. 

1. Ekonomik düzenin sosyal güvenlik sistemine etkisi: Sosyal güvenlik son 

aşamada bir gelir transferi sorunudur. İktisaden kalkınmış ülkelerde sağlanan sosyal 

güvenlik korumasının düzeyi yüksek kapsamı daha geniştir. Türkiye’de sosyal güvenliğe 

ayrılan pay GSYİH ancak %12 dir. 
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Ekonomik konjonktürün iyi gitmediği dönemlerde örneğin enflasyon ve işsizlik 

oranlarının yüksek olduğu dönemlerde sosyal yardımların hacmi artacağından sosyal 

güvenlik sistemi üzerindeki yük artar. Ülkede tam istihdam sağlanır, genç nüfus tümüyle 

istihdama yönlendirilir ve kayıt dışı istihdam önlenebilirse sosyal güvenlik istenen düzeye 

gelir. Sosyal güvenlik sistemindeki krizin aşılması için, çalışanların ve işverenlerin 

ödeyecekleri prim miktarının artırılması, sosyal güvenlik yardımlarının azaltılması ya da 

yeni vergiler alınması düşünülebilir. Ancak. Bu da bir yandan çalışanların satın alma 

gücünü düşürür, onları daha muhtaç hale sokar, bireylerin devlete olan güveni sarsılır, 

sosyal huzursuzluklar baş gösterir. Öte yandan işverenle bakımından üretim maliyetini 

artırıcı etki yapar. İşverenler üzerindeki işçi maliyetlerini sabit tutma uğruna yeni işçi 

almaktan vazgeçerek işçilere fazla çalışma yaptırma arzusu uyandırır. Ayrıca işverenler 

yatırım yapmaktan vazgeçerler, istihdam potansiyeli bu yüzden geriler, ücret ve prim 

gelirleri azalır. Bu nedenle yüksek enflasyonun kronikleştiği ülkelerde sosyal sigorta 

fonları erozyona uğradıkları için biriktirme yöntemi yerine dağıtma yöntemi uygulanması 

daha akıllı bir tercih olarak ortaya çıkmıştır. 

2. Sosyal Güvenliğin Ekonomik Düzene Etkisi: Sosyal sigortalar, tahsil ettiği 

primler, ödediği yardımlar, biriktirdiği fonlar yaptığı yatırımlar, nedeniyle ülke 

ekonomisinde çeşitli ekonomik etkiler icra ederler. Her şeyden önce primle finanse edilen 

toplu bir tasarruf sistemidir. Prim ödeme zorunlu olduğundan insanlar zorunlu olarak 

gelirlerinden tasarruf ederler. Genel bütçe içinde yer alan sosyal güvenlik bütçesi katılmalı 

ve katılmasız sosyal güvenlik rejimlerinin tümünü kapsar ve genel bütçelerin açık mı fazla 

mı vereceğini kapsar. Sosyal güvenliği tasarruf artırıcı etkisi, kendiliğinden tüketimi kısıcı 

etki yaratır. İşverenler ödedikleri primleri fiyatlara yansıtarak talebin azalmasına neden 

olur ve böylece de ekonomik istikrar sağlanır. Özellikle işsizlik sigortalarının bulunduğu 

ülkelerde işsizlik ödeneklerini almaya başlayan işçiler belli bir talep gücüne ulaşarak 

ekonominin durgunlaşmasını frenleyici etki yapar. Sosyal güvenlik her şeyden önde yüksek 

gelir gruplarından kesilen primlerin düşük gelir gruplarına sosyal yardım olarak transferini 

sağlayarak ya da geliri kesilenlere gelir akışı sağlama suretiyle az ok gelir dengesini 

sağlayıcı bir etki yapar yani gelirin yeniden dağıtılmasına yardımcı olur. Bu d ülkede 

sosyal adaletin gerçekleştirilmesi demektir. 

Sosyal güvenliğin olumsuz etkileri de görülebilir. Yüksek kamu harcamaları ve 

yardımlarının, yüksek oranlı sosyal sigorta edimlerinin kişileri gereksiz harcamalara ittiği 

ve dengesiz bütçelere yol açtığı faiz oranlarını yükselttiği ve enflasyonist bir baskı yarattığı 

ve bu da işsizliğe neden olduğu gerekçesiyle sosyal güvenlik bütün dünyada yaşanmakta 
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olan krizleri hızlandıran bir faktör olarak suçlanmaktadır. İyi işlemeyen sosyal güvenlik 

sistemlerinin açıkları genel bütçeden karşılandığından genel bütçe açıklarına neden olur ve 

bu da enflasyonu hızlandırır. Yüksek oranlı sosyal güvenlik primleri kaçak işçi çalıştırmayı 

da tetikleyecektir. Yine yüksek oranlı sosyal güvenlik yardımları gereksiz harcamalar 

yapmaya, erken evlenmeye, erken emekliliğe, daha az çalışmaya teşvik eder. Bu da 

enflasyonu artırır istihdamı azaltır. Yetersiz yardımlar ise çalışan nüfusun kolay kolay 

çalışma hayatını terk etmemesine, emekli olanların ise yeni iş aramasına neden olur. 

II. Sosyal Güvenliğin Demografik Yapı ile İlişkisi: Nüfusun oluşumu ve değişimi 

ile ilgili istatistiki bilgiler ülkelerin sosyal güvenlik politikalarını yönlendirir. Örneğin 

yaşam süresinin uzun olduğu ülkelerde emeklilik yaşının da yüksek olması gerekir. Aksi 

halde yaşlılık aylığı ödeme süresi artacağından sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal 

dengesi bozulur. Emekli aylıklarının yeterli düzeyde seyredebilmesi için aktif nüfusun 

yeterli büyüklükte olması gerekir. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış hızının sıfıra 

yaklaşması, insan ömrünün uzaması emeklilik programları üzerinde olumsuz etkiler 

yapmaktadır. Yapılacak iş yaşlılık sınırını yükseltmek istihdam imkânlarını artırmak, 

statüleri nedeniyle çalışmayan kadın, öğrenci gibi kesimlere en azında part-time çalışma 

imkanları sağlayarak iş hayatına çekebilmekten geçmektedir. 

Nüfusun yaşlanması özellikle sanayileşmiş ülkelerde hem emeklilik programlarının 

yükünü hem de sağlık harcamalarını artırmaktadır. Bazı ülkelerde genç istihdamı artırmak 

için erken emeklilik imkanı sağlanmakta bu da sosyal güvenlik dengesini bozmaktadır. 

İşsizliği veya çocuk sayısının fazla olduğu ülkelerde işsizlik ve çocuk yardımları 

sigorta kollarının kurulması geciktirilmektedir. Doğum oranlarının az olduğu ülkelerde 

doğumların özendirilmesi, yüksek olanlar da ise bunun frenlenmesi sosyal güvenlik 

alanındaki politikaların gereğidir. 

III. Sosyal Güvenliğin Vergi Sistemi ile İlişkisi: Sosyal güvenlik halkı çeşitli 

sosyal risklere karşı korumayı amaçlarken, vergilendirme ise kamu hizmetlerinin 

sağlanması için gerekli finansmanı sağlar. Her ki sisteminde ortak sorunu yeterli kaynağa 

sahip olamamaktır. Devlet bu yardımların finansmanını vergiler yoluyla (katılmasız) 

yapabileceği gibi prim alma (katılmalı) yoluyla da yapabilir. Yeni Zelanda ve Avustralya 

sosyal güvenliğin finansmanını tamamen katılmasız yaparken, Birleşik Krallık ve 

İskandinav ülkeleri de kısmen katılmalı, kısmen katılmasız sistemi uygulamaktadırlar. 

Sosyal güvenliğin vergilerle finanse edilmesi (katılmasız) halinde kaynak “Genel Bütçedir” 

Karşılıksız yardımların yüksekliği insanları çalışmamaya iter. Beveridge Raporunda 

katılmalı sosyal güvenlik sistemi içinde de sağlanan yardımların ve bağlanan aylıkların 
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vergilendirilmesini öngörmekte idi. İster katılmalı ister katılmasız sosyal güvenlik 

sisteminde br açığın meydana gelmesi halinde bunun finansmanı yine devlete düşecektir. 

Bu da vergilerin artması anlamına gelecektir. 

IV. Sosyal Güvenliğin Sosyoloji ile İlişkisi: Sosyal güvenlik sosyoloji ilişkisi 

neticesinde “Sosyal Güvenlik Sosyolojisi” adı verilen yeni bir inceleme alanı çıkmıştır. Bu 

yeni bilim dalı sostal güvenliğin ilgi alanına giren iş kazaları, sağlık, aile, yaşlılık, 

yoksulluk, işsizlik gibi kavramları sosyolojik verilerin bakış açısı ile inceler. 

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 

SİSTEMİN ANA ÖZELLİKLERİ 

 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi iki ana rejimden oluşur. “Katılmasız rejim” ve 

“katılmalı rejimdir”. Katılmasız rejim devlet bütçesi ve gönüllü kuruluşların karşıladığı 

sosyal yardımlar olup katılmalı rejime göre çok küçük bir yer kaplar. Primli ya da katılmalı 

rejim ise Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin temelini oluşturur. Türk Sosyal Güvenlik 2008 

yılına kadar Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur olarak üç ayrı Kurum 

tarafından yönetilmekteydi. 

 Kişilere ek sosyal güvenlik sağlayan bazı özel rejimleri bir yana bırakırsak, 

hukukumuzda bir kişinin aynı anda tek bir rejime tabi olması, yani “sosyal güvenlikte 

teklik” benimsenmiştir. Bir kimse aynı ve değişik zamanlarda farklı çalışma biçimleriyle 

çalışsa bile tek bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaktaydı. Bu gün ise 5502 sayılı 

Kanunla bu üç kurum lağvedilerek  “Sosyal Güvenlik Kurumu” kurulmuştur. 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Anayasa Mahkemesi kamu 

görevlileriyle ilgili bazı maddeleri iptal etmiştir. 

 5502 sayılı Kanunla lağvedilmeden önce kamu kesiminde çalışan sivil ve askerlerin 

(memurların) “yaşlılık”, “sakatlık”, “ölüm” ve “kısmen hastalık” karşılayan 1949 yılında 

5434 sayılı Kanun ile kurulan kurum Emekli Sandığıdır. 

 Özel kesimde iş sözleşmesi ile ücretli olarak çalışanların “hastalık”, “analık”, “iş 

kazası ve meslek hastalığı”, “sakatlık”, “yaşlılık” ve “ölüm” karşılamak üzere 1964 yılında 

506 sayılı Kanun ile kurulan “Sosyal Sigortalar Kurumu” yürütmekteydi. Tarım işçileri de 

Sosyal Sigortalar Kanununa tabi çalışmaktaydı. 

 Tüccar, sanayici, mimar, mühendis, doktor, eczacı, esnaf, sanatkar gibi kendi başına 

bağımsız çalışanların “yaşlılık”, “malullük” ve “ölüm” karşılamak için 1479 sayılı Kanunla 

Bağ-Kur (Esnaf Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) 

kurulmuştur. 
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Bu sayılan kurumlardan başka özel kanunlarla kurulmuş, kurum ve sandıklar da vardır. 

OYAK ve bazı banka ve sigorta şirketlerinin bünyesinde kurulan yardım sandıkları da 

vardır. Ancak bu sandıklar Bankacılık Kanunu ve SGK Kanunun geçici 6. Maddesi 

gereğince üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devri öngörülmüşse de ertelemeler 

neticesinde henüz gerçekleşememiştir. 

 Bunun yanında bir de doğrudan doğruya devlet bütçesinden yapılan sosyal yardımlar 

vardır. Yoksullara, kimsesizlere, muhtaç yaşlılara, görev malullerine ve muhtaç çocuklara 

asgari bir hayat sağlamaya yönelik sosyal hizmetler buraya girer. Bunlara da “primsiz” ya 

da “katılmasız sosyal güvenlik rejimi” denir. 

 

TARİHSEL GELİŞİM 

 Modern sosyal güvenliğin doğuşu sanayileşme hareketi ile başlar. Sanayileşme 

hareketleri ve işçi sınıfının doğuşu Osmanlığında çok geç başlamış olması nedeniyle sosyal 

güvenlik sistemi de çok geç başlamıştır. 

I. Osmanlı İmparatorluğunda 

Osmanlı İmparatorluğunda sosyal güvenlik fikri karşılıklı yardımlaşma fikrine 

dayanmaktadır.  Aile içi yardımlar, meslek teşekkülleri çerçevesinde yapılan yardımlar ve 

sosyal yardımlar. Aile içi yardımlar sosyal güvenliğin temelini oluşturmuştur. Meslek 

teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşmanın önemli bir yeri vardır. İmparatorlukta mevcut 

esnaf sınıfı 13 yy dan itibaren zorunlu birlikler (loncalar) biçiminde örgütlenmiştir. Bu 

birlikler de Avrupa’da ki benzerleri gibi “haslaık”, “evlenme”, “doğum”, “iş kurma”, 

“işsizlik” ve “öüm” gibi bir takım risklere karşı dayanışma sandıkları kurmuştur. Bu 

sandıklara “orta sandığı” veya “teavün sandığı” adı verilirdi. Bu sandıklar bağışlar, 

mesleki terfilerde kalfa ve çıraklar tarafından verilen paralar ve belirli sürelerde lonca 

mensubu esnaftan tahsil edilen aidatlarla beslenirdi. Loncalardan önce kurulmuş bir başka 

örgütlenme şekli ise ahiliktir. Ahilik 32 meslek kolu şeklinde örgütlenmiştir. Her meslek 

kolu için “orta sandığı” veya “ teavün” adı verilen sandıklar oluşturulmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğunda İslami adetler önemli yer tutardı.  Geliri yüksek olan 

kişiler geliri düşük olan kişilere zekat sadaka, fitre, bağış, akile, nafaka, adak, kurban ve 

kefaret adı altında yardımlar da yaparlardı. Özellikle zekat modern vergileme sistemine 

benzemekte ve bir tür gelir transferi sağlayarak negatif gelir vergisi işlevi görmektedir. 

İmparatorlukta ayrıca hayır yapmak amacıyla “vakıflar” kurulurdu. Vakıf, yararları 

insanlara ait olmak üzere bir mal varlığını Allah’ın mülkü olarak saklamak ve başkasına 

devrini yasaklamaktır. Muhtaç olan herkes ve her şey vakıf kurulmuştur. Vakıf şeklinde 
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kurulmuş, medrese, hastane, çeşme, kervansaray, hanlar, köprüler, su yolları ülkenin her 

tarafını kaplamaktaydı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 16 yy dan itibaren devletin üst düzey yöneticiliğine 

gelmiş bazı kişilerin görevden ayrılmaları halinde kendilerine, şehit olanların ailelerine bir 

miktar aylık bağlandığı görülmektedir. Tanzimat devrine gelinceye kadar modern bir 

sosyal güvenlik sistemi yoktu. 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi ile Ereğli Kömür 

Havzasında çalışan işçilerin çalışma şartlarını tespit eden ve hastalananların tedavilerine 

ilişkin önlemler içermektedir. 1861 tarihli “Maadin Nizamnamesi” de maden işçilerinin iş 

kazalarına karşı önlemler ile iş kazlarına uğrayan işçilerin tazminat ödenmesi ile ilgili 

hükümler içermektedir. Ayrıca; 1866 tarihînde Askeri Tekaüt Sandığı, 1881 yılında Sivil 

Memurlar Emekli Sandığı, 1890 tarihinde Seyri Sefan Tekaüt Sandığı, 1909 tarihinde 

Askeri ve Mülki Tekaüt Sandığı, 1917 tarihinde Şirket-i Hayriye Sandıkları kurulmuştur. 

II. TBMM Hükümeti Devrinde 

114 sayılı Zonguldak Ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının 

Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun: Kömür tozlarının açık artırma 

yoluyla satılarak, parasının işçiler yararına kullanılması öngörülüyordu 

- 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesinde Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 

Kanun: İşçilerin ve işverenlerin zorunlu katılmasıyla ihtiyat ve teavün sandıkları 

kurulmasını ve işverenlerin belli hallerde işçilere zorunlu sağlık yardımı yapmasını 

öngörüyordu. 

Her iki sandık daha sonra Amele Birliği adı altında birleşmiştir. 

 

III Cumhuriyet İlanından Sonra 

1. 1924 Anayasasından Sonra 

1924-1961 özetlemesi oldukça zor derecede çok fakat dar kapsamlı birçok sosyal 

güvenlik kanunları çıkarılmış ve İşci Sigortaları Kurumu kurulmuştur. 

2. 1961 Anayasasından Sonra 

1961 Anayasası herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip oluğunu ifade etmiştir. Bu 

dönemde sosyal güvenlik alanında çıkarılan en önemli kanun 506 sayılı Kanun Sosyal 

Sigortalar Kanunudur. 

1971 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu da bağımsız çalışanların yaşlılık, sakatlık ve ölüm risklerini karşılamak 

üzere çıkarılmıştır. Daha sonra hastalık riski de Bağ-Kur kapsamına alınmıştır. 1977 de 

Muhtarlar da Bağ-Kura dahil edilmiştir. 1978 yılında yurt dışında çalışan Türk 
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vatandaşlarının yurt dışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlik haklarından 

yararlanabilmeleri açısından değerlendirebilmelerine olanak tanımıştır. En önemli 

kanunlardan birisi de 1976 yılında 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanundur. 

3. 1982 Anayasasından Sonra 

1982 Anayasası 60. Maddesi “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu 

güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” 61. Madde sosyal güvenlik 

bakımından özel olarak korunması gerekenleri saymış, 62 Maddesinde ise devlete, yabancı 

ülkelerde çalışan Türk Vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunda 

ödevler yüklenmiştir. 

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, sosyal 

hizmetlerin yürütülmesini ve muhtaç çocuk, yaşlı ve sakatların korunması işini SHÇEK na 

vermiştir. 

- 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin 

Birleştirilmesi 

- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 

- 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kanunu 

- Bağ-Kurdan sağlanan sigorta yardımlarının içine “sağlık sigortasını” da dâhil 

etmiş bulunmaktadır. 

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile fakrü 

zaruret içinde yaşayan, muhtaç durumda bulunanlara yardım yapılmasını amaçlamaktadır. 

- 4747 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası kabul edilmiştir. 

- İşsizlik sigortasının yürürlüğe girmesinden sonra 2000 yılında 617 sayılı KHK 

ile bu sigorta kolunu uygulamak ve Türkiye’de istihdamın korunması geliştirilmesi için 

Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. 

- 5502 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu ve eski ü büyük sosyal 

güvenlik kurumunu ve bunlara bağlı sigortalıları SGK bünyesine almıştır. 

- 01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu çıkarılmıştır 

- 2011 yılında SHÇEK Kanunu değiştirildi ve Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına bağlandı 
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- 2013 yılında 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile genel sağlık 

sigortasının kapsamı genişletilmiş, yersiz yapılan ödemelerin iadesi ile ilgili prim 

borçlarının ödenmesine ilişkin bazı kolaylıklar getirilmiştir. 

- Bu arada zaman zaman çıkarılan Torba Kanunlara eklenen maddelerle 

işverenlerin sigorta prim borçları gecikme cezası, idari para cezası ve vergi borçları 

yeniden yapılandırılmaktadır. 

- 6552 sayılı Torba Kanunla Soma’da yaşana maden faciası etkilenerek 4857 

sayılı İş Kanunu ve 5510 yılı Kanunda maden işçilerinin çalışma sosyal güvenlik haklarına 

ilişkin bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 

- 2015 yılında 6645 ve 6645 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik mevzuatında bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 

- 2016 yılında 6063 sayılı Torba Kanunla işsizlik sigortası ve 5510 sayılı 

Kanunda bazı değişiklikler yapılarak genel sağlık sigortasının kapsamı genişletilmiş doğum 

ve evlat edinme sonrası kısmı süreli çalışan kadına yarım çalışma ödeneği alma olanağı 

getirilmiştir. 

SOSYAL GÜVENLİĞİN HUKUK SİSTEMİMİZDEKİ YERİ 

 I.  Sosyal Güvenlik ve Anayasa 

 1. Anayasanın Sosyal Güvenlikle Dorudan İlgili Hükümleri 

 İHEB 22. Maddesindeki her insanın sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ilke 

Anayasa’nın 60 maddesinde ifadesini bulmuştur. “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

Devlet bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”  

 Sosyal Güvenlik bir insan hakkıdır. Hiçbir şekilde kişinin elinden alınamayacağı 

gibi, bu haktan vazgeçilmez. Yargıtay’a göre kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Sosyal 

güvenlik hakkı herkes için tanınmıştır. Buna sosyal güvenlikte genellik ilkesi denir. 

 Bu hakkı sağlamak devlet için bir ödevdir. Bunu sağlamak için de devlet gerekli 

önlemleri alacak, örgütleri kuracaktır. Sosyal hakların bir kısmı klasik haklarda olduğu gibi 

devlete karışmama, pasif durma yükümü yüklerken (sendika, toplu iş sözleşmesi, grev 

hakkı gibi) bir kısmı d devlete bunların gerçekleştirilmesi için aktif davranma borcu yükler. 

Bireyin pozitif statü hakları denilen bu haklar arasında çalışma, iş edinme, ücrette adalet 

sağlanması, dinlenme, eğitim, sağlık hakkı vs. girer. Sosyal güvenlik hakkı da işte bu tür 

pozitif statü hakkıdır. 

 Anayasamızın 61. Maddesi özel olarak korunması gereken kişileri saymış ve bu 

görevi de devlete yüklemiştir. Bunlar harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, malul ve 

gaziler, sakatlar, yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklar. 
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 Sosyal güvenliği sağlama ödevinin bir sınırı vardır. Bu sınır da mali kaynaklarının 

yeterliliğidir. 

 2. Anayasa’daki Diğer Hükümler 

 Sosyal devlet ilkesi, sosyal güvenliğin temelini oluşturur. Sosyal devlet ilkesi her 

şeyden önce yasama organına bir direktif niteliğindedir. Sosyal devlet ilkesi, insana insan 

onuruna yaraşır yaşam şartlarını sağlamayı hedefleyen devlet demektir. Sosyal devlet 

ilkesi, devlete, insanların hayat şartlarını mümkün olduğu ölçüde düzeltici önlemleri alma 

refah düzeylerinin mümkün olduğunca aynı düzeye getirme ve sosyal adaleti sağlama 

ödevi yükler. Anayasa Mahkemesi kararına göre sosyal devlet güçsüzleri güçlüler 

karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal adaleti sağlayan devlet demektir. Sosyal 

devletin sosyal adalet ve sosyal güvenlikle çok sıkı bağı vardır. Sosyal adalet ve sosyal 

güvenlik sosyal devletin iki temel dayanağını oluşturur. Bunun dışında anayasada sosyal 

güvenlikle ilgili birçok dolaylı hüküm de vardır. 

 Eşitlik ilkesi, ekonomik ve sosyal nedenlerin yarattığı eşitsizliği ortadan kaldırmaya, 

gelirin adil dağılımını, sosyal adaleti sağlamaya çalışır. 2016 yılında 6701 sayılı Kanunla 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur. 

 II. Kamu Hukukuna Dâhildir 

 Bazı bakımlardan özel hukuk özellikleri göstermesine rağmen Sosyal Güvenlik 

Hukuku “kamu hukuku” dalıdır. Çünkü sigortalı ile sigorta kurumu arasında tam bir eşitlik 

değil aksine bir astlık üstlük ilişkisi vardır. Gerçekten DGK bazı işlemleri bakımından özel 

hukuka tabi ise de 5502 sayılı kanunla kurulan bir Kamu Tüzel Kişisidir. Sayıştay’ın 

denetimine tabidir. Sigorta ilişkisi kendiliğinden kurulur. Tarafların iradesi bunda rol 

oynamaz. Kanun sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden kaçılamayacağını, sözleşmelere 

sigorta yardım ve yükümlülüklerini azaltacak hükümler konamayacağını hükme 

bağlamıştır. 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen idari para cezalarına karşı İş 

Mahkemesine başvurulacağı hükme bağlanmıştır. U halde sigortalı, işveren, sigorta 

kurumu arasında üçlü bir kamu hukuku ilişkisi vardır. Sosyal Sigortalar Hukuku, 

dolayısıyla da Sosyal Güvenlik Hukuku, idare hukukunun bir parçasıdır. Ancak sosyal 

güvenlikle ilgili uyuşmazlıkların çözümünün iş mahkemelerine bırakılmış olması bu 

mahkemelerin ihtisas mahkemesi olması ve uyuşmazlıkların süratle çözümlenmesi amacına 

dayanır. 

 III. Sosyal Güvenlik Hukuku-İş Hukuku İlişkisi 

 Her iki disiplin de esas itibariyle çalışanı korumayı hedef almış olması ve işçi-

işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenlemesi nedeniyle çok sıkı bir ilişki vardır. 
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Hizmet akdiyle çalışanların çalışmaya başlaması ile sigortalılık ilişkisinin otomatik 

kurulması, iş ilişkisinin hastalık, analık, iş kazası gibi nedenlerle askıya alınması veya 

emeklilik gibi nedenlerle sona ermesi durumu bile iki disiplin arasında çok sıkı bir bağ 

olduğunu gösterir. Ülkemizde belirli yerlerde iş mahkemeleri yanında sosyal güvenlik 

mahkemeleri de kurulmuştur. Her iki hukuk dalının da sosyal adaleti gerçekleştirme amacı 

vardır. 

 IV. Sosyal Sigorta Özel Sigorta İlişkisi 

 Bir toplumda bireyleri belirli bireylere karşı koruma altına almak için meydana 

getirilen hukuki güvenlik araçlarının en önemli ve sık rastlanılanı “özel sigortalar” ve 

“sosyal sigortalardır.” İster sosyal ister ise özel sigorta olsun tüm sigorta sisteminin amacı 

aynıdır. Topluluğa dâhil bireyler sigorta konusu olan risklerin karşılanması için prim 

öderler. Sigortacılık ileride meydana gelmesi muhtemel zararların etkilerini bir topluluk 

içinde dağıtarak karşılamak ya da en aza indirmek düşüncesine dayanır. Özel sigorta ile 

sosyal sigorta arasındaki temel fark sosyal sigortaların sosyal denkleştirmeyi, sosyal adaleti 

ve sosyal korumayı sağlamasıdır. Özel sigortalar isteğe bağlı olmasına rağmen sosyal 

sigortalar zorunludur. Sosyal sigortalar devle eliyle kurulur, özel sigortalar ise A.Ş. veya 

kooperatif şeklinde kurulur. Özel sigorta özel hukuk, sosyal sigorta ise kamu hukuku 

ilişkisi doğurur. Sosyal sigorta süresiz devamlı bir ilişki kurarken, özel sigorta sözleşmeleri 

sürelidir. Özel sigortalarda sigortacının sorumluluğunun başlaması “primin tamamının veya 

ilk taksitinin yatmasına” bağlı iken, sosyal sigortalarda primin ödenmemiş olması hak ve 

yükümlülüklerin ortadan kalkmasını sağlamaz. Özel sigortada prim tutarı sigorta garantisi 

altına alınan “menfaat ve tehlikenin yüksekliğine” göre belirlenirken sosyal sigortada 

“ücretin yüksekliğine” göre belirlenir. Sosyal sigortalar kişilerin yakınlarının uğrayacağı 

sosyal riskleri de kapsar. Özel sigortalar kar amacı güderken, sosyal sigortalar kamu hizmet 

amacıyla çalışırlar ve kar amacı gütmezler. Özel sigortada sözleşme akdedilirken risk 

mevcutsa sözleşmeye girmez. Oysa sosyal sigortalar böyle bir durum yoktur. Sosyal riskler 

kanunda sınırlı sayılmıştır ve ancak bunlar garanti altına alınırlar. Özel sigortalar meydana 

gelen zararın giderilmesini amaçlar ve edim daima paradır. Sosyal sigortalarda ise buna ek 

olarak sosyal koruma gereği rizikonun gerçekleşmemesi için koruyucu önlemler de alınır. 

Hastalık ve kazaların önlenmesi, işsizliği azaltılması, işsizlere iş bulunması gibi. Sağlık 

hizmetleri ve mesleki rehabilitasyon sosyal sigortalara özgü yardım türleridir. 

 V. Sosyal Güvenlik Hukuku-Medeni Hukuk-Borçlar Hukuku İlişkisi 

 Sosyal sigortalar ilişkisi her ne kadar bir kamu ilişkisi olsa da sonuçta bir 

sözleşmesel ilişkidir, karşılılık esasına dayanır. Bu ilişkiye sigortalının bakmakla yükümlü 
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olduğu bireyler de dâhildir ve bu açıdan da aile hukuku ilkeleriyle de ilişkilidir. Medeni 

Hukukun fiil ehliyeti, hak ehliyeti dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanımı kavramları 

Sosyal Güvenlik Hukukunda yaygın olarak kullanılır. Rücu hakkı, halefiyet ilkesi, üçüncü 

kişi yararına sigorta gibi kavramlar da Borçlar hukuku ile ilişkili kavramlardır. Haksız ve 

yersi alınan primlerin iadesi, sebepsiz zenginleşme de Borçlar Hukukunu 

ilgilendirmektedir. 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 

 1923 den 1945 yılına gelinceye kadar işçi ve memurların sosyal güvenlik ihtiyacı 

çalıştığı sektöre göre kurulmuş olan muavenet sandığı, tekaüt sandığı ya da yardım 

sandıkları tarafından giderilmeye çalışıldı. 

 1945 yılında iş sözleşmelerine tabi olarak çalışanlar için “İşçi Sigortaları Kurumu” 

kuruldu daha sonra 1964 yılında 506 sayılı Kanunla bu kurumun adı “Sosyal sigortalar 

Kurumu” olarak değiştirildi. Basın İş Kanunu ile çalışanlar ile Deniz İş Kanununa tabi 

çalışanlar da Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına alınmıştır. 

 1949 da 5434 sayılı Kanunla memur kesim için Emekli Sandığı kuruldu ve dağınık 

olan tüm sandıklar birleştirildi. 

 1971 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu da bağımsız çalışanların yaşlılık, sakatlık ve ölüm risklerini karşılamak 

üzere çıkarılmıştır. 

 Mensuplarına yıllarca en avantajlı sosyal güvenlik haklarını veren kurum T.C. 

Emekli Sanığı olmuştur. 

 2006 yılında 5502 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuş ve dağınık 

halde bulunan üç sosyal güvenlik kurumu lağvedilerek hepsi bu kurumun bünyesinde 

toplanmıştır. 

 Bugün ülkenin sosyal güvenlik sistemini yöneten kurum tek başına Sosyal Güvenlik 

Kurumu olarak gözükse bile, iş ve istihdam piyasasını düzenleyen ve işsizlik sigortasını 

yöneten Türkiye İş Kurumu da vardır. Ayrıca TSK mensuplarına ilave sosyal güvenlik 

sağlayan OYAK’ı da saymak gerekir 

 I. Sosyal Güvenli Kurumu 

 2006 yılında 5502 sayılı Kanunla kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli 

Sandığı ve Bağ-Kur bu yeni kurulan kurumun çatısı altında toplanmışlardır.  
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 1. Kuruluş sebepleri; 

- Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren bir koç kuruluşun hak ve 

yükümlülükleri farklılaştırdığı  

- Dağınık yapının eşgüdüm sağlanmasını engellediği 

- Mevzuatın karmaşık ve altyapı eksikliğinin bulunduğu 

- Nitelikli personel eksikliği, aşırı bürokrasi 

- Altyapı eksikliği nedeniyle alacakların tam olarak izlenememesi gelir ve gider 

takibinin yapılaması 

- Bilgilerin tek elde toplanmamasının sağlık giderlerinde israfa yol açtığı 

- Sosyal yardım ve hizmetlerde muhtaçların tespitine ilişkin objektif kriterlerin 

bulunmaması nedeniyle mükerrer ödemelere neden olunması 

- Sistemin bütün nüfussu koruma altına alamaması 

 2005 yılı itibariyle nüfusun %48 i bir sigorta kuruluşunda sigortalı olarak kayıtlı 

değildi. Ücretsiz aile işçilerinde, kendi nam ve hesabına çalışanlarda ve yoksul kesimlerde 

bu oran çok daha yüksekti. Ayrıca sosyal güvenlik kuruluşlarının yaşadığı finansman 

sıkıntıları, bütçeden her yıl sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmak için büyük 

transferler yapılmaktaydı. 2010 yılında bu oran GSYİH nın %11.99 na ulaşmıştı. 

 Finansman dengesini bozan en önemli sorunlardan biri de erken emekliliktir. Ayrıca 

aylık bağlama oranlarının da OECD ülkelerinin çok üstünde olduğu ifade edilmektedir. 

 Ülkemizde sosyal sigortalar sistemi içinde çalışanların aylık alanlara oranı ise çok 

düşük ve sürdürülemez durumdadır. İdeali 1/5 iken bizde bu oran 1/1.9 dur. 

 Böylece yeniden yapılması öngörülen kurumsal yapının temel amacının bütün 

nüfusu kapsama alan, en kısa sürede ve kolay erişilebilir kanallar üzerinden hızlı, standart 

ve kaliteli hizmet sunmak olduğu belirtilmiştir. 

 2. Kurumun Hukuki Statüsü, Amacı ve Görevleri 

 Sosyal Güvenlik Kurumu kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali bakımdan özerk 

bir kuruluş olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Urumun 

temel amacı sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı etkin, adil, kolay erişilebilir, çağdaş 

standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Hukuki yanı itibariyle kamusal yanı 

ağır basan fakat hem kamu hukuku hem de özel hukuk tüzel kişiliği unsurlarını birleştiren 

“karma nitelikli bir tüzel kişidir.” SGK Sayıştay denetimine tabi tutulmuştur. 

 3. Kurumun Organları 

 Kurumun organları, “genel kurul”, “yönetim kurulu” ve “başkanlık teşkilatıdır” 



 

28                     
 

 Genel Kurul: Bir danışma organı olarak düşünülmüştür. Çoğu görevi öneride 

bulunmaktır. Çalışmaları bağlayıcı karar alma niteliğinde değildir. Genel Kurul üç yılda bir 

toplanır. İşçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarından, tarımda ve tarım dışı bağımsız 

çalışanlar, kurumdan gelir ve aylık alanlar, meslek kuruluşları, üniversitelerden, bakanlık 

ve müsteşarlardan, devlet temsilcilerinden Kurum Başkan ve genel müdür ve daire 

başkanlarından oluşan 71 kişiden ibarettir. 21 devlet, 48 kişi de sosyal taraf ve Kurumdan 

aylık alan temsilcilerdir. 

 Yönetim Kurulu: Karar organı olup, kurumun en yüksek karar yetki ve 

sorumluluğunu taşır. Devleti temsil eden 6 ve sosyal tarafları temsil eden 6 kişiden olmak 

üzere toplam oniki kişiden oluşur. Sosyal taraf temsilcileri genel kuruldaki sosyal taraf 

temsilcileri tarafından seçilir. Kurum Başkanı yönetim kurulunun da başkanıdır. 

 Başkanlık Teşkilatı: Merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Başkan Kurumun en üst 

amiri olup, başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyetlerinden dolayı yönetim 

kuruluna karşı sorumludur. Başkan Kurumun temsil ve icra organıdır. Üç başkan 

yardımcısı vardır. Başkan ve yardımcıları ortak kararname ile atanırlar. 

 4. Kurum Teşkilatı 

 Başkanlık teşkilatı merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Merkez teşkilatı, ana hizmet 

birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ana hizmet birimlerinden 

görevleri nedeniyle en önemli üç genel müdürlük şöyledir. 

 A. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 B. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 C. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

 Taşra teşkilatı, Kurumun idari yapılanması içinde yer alan ve sistemin başarılı 

yürütülmesi için gerekli olan temel taştır. Her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri 

ve bu müdürlüklere bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.  

 5. Personel ve Mali Yapısı 

 Kurumun gerektirdiği asli ve sürekli görevler 657 sayılı DMK hükümlerine tabi 

olarak çalıştırılan personel tarafından yürütülür. Görülüyor ki bu personel memur statüsünü 

haiz olacaktır. 

 Yönetim kurulu ile Kurumun tüm personeli (memur ya da işçi statüsüne 

bakılmaksızın) 5237 sayılı TCK uygulaması bakımından kamu görevlisi sayılır. Kurum 

mali bakımdan özerk bir kurumdur. Yani kendi giderlerini karşılayacak gelire sahip olması, 

birikim ve kaynaklarını siyasi müdahaleden uzak amaçları doğrultusunda harcama 
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yetkisine sahip olmasıdır. Bu özerklik Kurumun darlığa düşmesi halinde Genel Bütçe ’den 

transfer yapmasını engellemez.  

 Kurumun gelirleri; 

- Sosyal sigorta ve GSS primleri 

- İdari Para Cezaları 

- Gecikme Zam ve Cezaları 

- Katılım Payları 

- Devlet Katkısı 

- Kira Gelirleri 

- Taşınır Taşınmaz gelirleri 

- Genel Bütçeden gelir transferleri 

- Bağışlar 

- Prim ve gelirlerin nemaları 

Kurumun Giderleri; 

- Sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek aylık, ödenek ve gelirler 

- GSS kapsamında yapılacak giderler 

- Genel Yönetim Giderleri 

- Faiz giderleri 

- Danışmanlık Hizmeti giderleri 

 Genel yönetim giderleri Kurumun yıllık toplam gelirinin %5 ni aşamaz. 

 

II. TÜRKİYE İŞ KURUMU 

1. Genel  

İş ve işçi bulma hizmetlerinin bir kamu görevi olarak Devlet tarafından yürütüleceği 

ilk kez 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiş bu görev 1946 yılında 4837 

sayılı Kanunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 1999 

yılında kabul edilen 4447 sayılı Kanunla ülkemizde ilk kez işsizlik sigortası kurulmuş ve 

01.06.2000 yılında uygulamaya geçirilmiştir. 4904 sayılı Kanunla Türkiye İş Kurumu 

kurulmuş, 4904 sayılı Kanun 2016 yılında 6715 sayılı Kanunla değiştirilerek “geçici iş 

ilişkisi” ve “özel istihdam büroları” yeniden düzenlenmiştir. 

2. Kurumun Amacı, Kapsamı ve Niteliği 

Türkiye İş Kurumunun görevi istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, 

yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası 

hizmetlerini yürütmektir. Görevlerini İş kanunu kapsamı dışında kalan, (Basın İş Kanunu, 
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Deniz İş Kanunu ve BK kapsamındaki) işçilere de iş bulma görevini yerine getirecek 

şekilde yapar. Kamu kesiminde işçi statüsü dışında kalan memur, sözleşmeli personel, 

geçici personel ve sair kamu görevlilerinin işe yerleştirilmesi işi ile ilgilenmeyecektir. 

3. Kurumun Görevleri 

Ulusal istihdam politikasını oluşturulmasında katkıda bulunmak, istihdamın 

korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve 

işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek, iş arama ve işçi isteminin düzene bağlanması için 

gerekli çalışmaları yapmaktır. 

4. Kurumun Organları  

Kurumun organları; “genel kurul”, “yönetim kurulu”, “genel müdürlük” ve “il 

istihdam” kurullarından oluşmaktadır. 

Genel Kurul, bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığı altında, batıdaki 

örneklerinde olduğu gibi “işçi”, “işveren” ve “devlet kesimi” temsilcilerinden oluşmakta 

yani üçlü temsile dayanmaktadır. Genel kurul üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. “Genel 

Kurul bir danışma organıdır.” 

Yönetim Kurulu ise Kurumun en yüksek yönetim ve karar organıdır. Devlet 

temsilcileri ve işçi, işveren ve esnaf konfederasyonlarından oluşan 6 üyeden oluşur, görev 

süresi üç yıldır. 

Genel müdürlük ise merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Genel müdür kurumun 

temsil ve yürütme organıdır.  Taşra teşkilatı, illerde Çalışma ve İş Kurumu il 

müdürlükleridir. 

5. Personel ve Statüsü 

Kurum personeli esas itibariyle 657 sayılı DMK tabi memurlardan oluşur. Yönetim 

Kurulu başkan ve üyeleri le Kurum personeli görev ve sorumlulukları bakımından TCK 

uygulamasında da devlet memuru sayılırlar. Ancak yargılanmaları hakkında 4483 

uygulanmaz. 

 

6. Özel İstihdam Büroları 

İş ve işçi bulma faaliyeti yıllar boyunca bir kamu hizmeti olarak Devlet tekelinde 

kalmıştır. Son yirmi yılda özellikle Avrupa’da özel istihdam büroları aracılığıyla işe 

girenlerin sayısında gözle görünür bir artış olmuştur. Özel istihdam bürolarının önem 

kazanma nedenleri arasında başlıca şunlar gösterilir. İş piyasaları etkileyen küreselleşme, 

çalışma biçimlerinde esneklik, devletin küçülmesi, işsizliğin artması, nitelikli iş gücüne 

ihtiyacın artışı, üretim ve maliyetlerinin düşürülme arzusu, işletmelerin reorganizasyonu. 
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Geçici iş ilişkisi,  işletme açısından rekabet ortamına, değişen koşullara ve ortaya çıkan 

ihtiyaçlara uygun olarak işgücü talebinin karşılanması ve üretim talebindeki 

dalgalanmaların karşılanabilmesini kolaylaştırmaktadır. 

İşletmelerin geçici iş ilişkisi tercih etmesinin en önemli sebebi, talep 

dalgalanmalarını karşılamak ve hastalık doğum gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara geçici 

olarak çalışan bulmaktır. Geçici iş ilişkisi aynı zamanda istihdamı da artırmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu, iş arayanları elverişli oldukları işlere  yerleştirmeleri ve çeşitli 

işler için uygun iş gücünü teminine aracılık görevini Türkiye İş Kurumu ve bu husuta izin 

verilen özel istihdam bürolarına vermiştir. Böylece özel istihdam büroları yasal bir temele 

oturmuş bulunmaktadır. Bunlar Türkiye İş Kurumundan izin almak suretiyle yönetmelikte 

belitilen meslekler ve üst düzey yöneticiler dışında “iş arayanlardan herhangi bir ücret ve 

çıkar sağlayamayacaklardır.” Özel İstihdam Bürolarının Kurumdan aldıkları izin üç 

yıllıktır ve üçer yıllık sürelerle yenilenebilir. Özel istihdam bürolarının kamu kesimi 

işverenlerine aracılık etmesi yasaklanmıştır. 

2016 yılında 6715 sayılı Kanun ile mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kurulmasına 

aracılık eden özel istihdam büroları yeniden düzenlenmiştir. BU düzenleme ile Kurumdan 

izin alan ve en az iki yıl iş ve işçi bulma hizmeti veren özel istihdam bürolarına “geçici iş 

ilişkisi kurma yetkisi” tanınmaktadır. 

III. ÖZEL SANDIKLAR 

Bazı bankalar, sigorta ve reasürans şirketi, ticaret ve sanayi odaları, ve bunların 

teşkil ettiği birlikler, burada çalışan personelin malullük yaşlılık ve ölümlerinde yardım 

yapmak üzere vakıf veya dernek şeklinde örgütlenen sandıklar kurmuşlardır. Bugün 

ülkemizde (zaman içinde SSK kurumuna devredilenler hariç) statüleri SSK geçici 20 

maddesine uygun kale getirilmiş ve halen faaliyetlerini sürdüren 17 adet özel sandık 

kalmıştır. Bu sandıklardan 10 Adet banka, 6 Adet sigorta şirketi, 1 Adet TOBB ne aittir. 

Vakıf statüsüne sahip bu sandıkların mal varlığı, prim gelirleri, sigorta edimleri ve 

kapsamına aldığı kişiler bakımından en güçlüsü ve en büyüğü T.İş Bankası Emekli 

Sandığıdır. Bunlara ilave olarak birçok banka “munzam sandıklar” kurmuşlardır. Bu 

munzam sandıklar Sosyal Sigortalar ve GSS kanuna tabi değildir. BU nedenle bunlarla 

ilgili uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde değil, genel mahkemelerde çözülür. 2005 yılında 

5411 sayılı Bankacılık Kanunun geçici 23 maddesiyle bu sandıkların aktif ve pasifleriyle 

birlikte üç yıl içinde SGK ya devri öngörülmüş olmasına rağmen henüz devir 

gerçekleşmemiştir. 
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IV. ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) 

TSK mensuplarına ek olanaklar sunan sosyal güvenlik düzenlemelerinin geçmişi 20 

yy başlarına kadar gider. 1961 yılında kurulan OYAK “Askeri İkraz Sandığının” 

devamıdır. MSB bağlı olarak kurulan bu kurum TSK mensuplarına kamusal sosyal 

güvenliğe ek nitelikte “emeklilik”, “maluliyet” ve “ölüm” yardımı sağlar. OYAK kanunla 

kurulmuş olan “ikinci basamak emeklilik fonudur”  OYAK aynı zamanda daimi üyelerine 

konut edinmeleri için bireysel ve kooperatif kredisi de vermektedir. Temsilciler Kurulu, 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşur. TSK da 

görevli subay, sözleşmeli subay,  astsubay, sözleşmeli astsubay, askeri memurlar ve uzman 

jandarmalar kurumun daimi ve zorunlu üyesidir. Uzman erbaşlar ve maaşlı-ücretli 

memurlar ve müstahdemler isterlerse gönüllü daimi üye olabilirler. Yedek subaylar ise 

“geçici zorunlu üyedir.” Daimi üyelerden %10 geçici üyelerden ise %5 aidat kesilir. Kurum 

mensuplarına, “tam maluliyet”, “kısmi maluliyet yardımı”, “emeklilik yardımı”, “ölüm 

yardımı” ve “konut edindirme yardımı” sağlar. 

 

 

YENİ SİSTEMİN GEREKÇESİ 

 Sosyal Güvenlik Sistemini sürdürebilir ve güvenilir bir yapıya kavuşturmak için 

çözüm arayışları son on beş yıldır siyasi iktidarların başlıca uğraş noktası oldu. Esas 

itibariyle “katılmalı rejime” dayanan sistem üç büyük kurumdan oluşmakta idi. Ayrıca 

sayısı 17 olan özel banka ve sigorta şirketi sandıkları faaliyet göstermektedir Yaşlı nüfusun 

hızlı artışı ve 2014 yılı itibariyle %35 bulan kayır dışı istihdam nedeniyle sosyal güvenlik 

açıkları her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunu finansman 

sorunudur. Giderleri ile gelirleri arasındaki fark her geçen gün artmaktadır. Sosyal 

güvenlikte finansman dengesini bozan en önemli sorunlardan biri erken emekliliktir. İşte 

tüm bu sorunları bertaraf etmek amacıyla sosyal güvenlik kurumlarını tek bir çatı altında 

toplamak ve tek kanunla sosyal güvenliği sağlamak düşüncesi sık sık dile getirilmekteydi. 

Bunun için 2006 yılın reform niteliğinde bir kanun kabul edildi. Yeni sistem dört 

bileşenden oluşmaktaydı. Bunlar; “sosyal sigortalar”,  “genel sağlık sigortası”, “primsiz 

ödemeler ve sosyal yardımlar” ve “tüm sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi” 

hedefleyen kurumsal yapılanmadır. 

 2006 yılında 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile tüm Emekli Sandığı, 

SSK ve Bağ-Kur lağvedilerek Sosyal Güvenlik Kurumu çatısında birleşti. 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve GSS kanunu ise Cumhurbaşkanının vetosuna rağmen 16.06.2006 da 
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RG de yayınlandı. Yeni sistemin primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla ilgili bileşeni ise 

bir türlü kanunlaşamadı. 

 Ancak 5434 sayılı Kanunun pek çok maddesinin yürürlükte aklmış olması nedeniyle 

5510 sayılı Kanunun çatı felsefesi zayıflamıştır. 

 Kanun kısa vadeli sigorta kollarını (İş kazası ve meslek hastalığı, Analık ve Hastalık) 

tek bir sigorta kolu olarak ayrı bir bölümde, uzun vadeli sigorta kollarını (Ölüm, maluliyet, 

yaşlılık) da tek bir sigorta kolu olarak düzenlemiştir. 

 Zorunlu sigortalı, isteğe bağlı sigortalı ve Genel Sağlık Sigortalısı olarak üç tip 

sigortalı saymıştır. Sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alma yöntemiyle sağlanması 

getirildi. Ülkede yaşayan herkes gelir düzeyi ne olursa oldun GSS kapsamına alınmıştır. 

 Kanunun yürürlüğe girmesi girmesine kısa bir süre kala Anayasa Mahkemesi 

tarafından birçok hüküm iptal edildi. Anayasa mahkemesi tüm çalışanları aynı esaslara 

bağlayan hükümlerin önemli bölümünü sadece memurlar ve diğer kamu görevlileri 

açısından anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle iptal etmiş, ancak iş sözlenmesiyle 

çalışanlar ve bağımsız çalışanlar ile ilgili maddelere dokunmamıştır. 

 Anayasa Mahkemesi kısaca “eğer sosyal güvenlik sistemi yeniden yapılandırılmak 

isteniyorsa memur ve diğer kamu görevlilerinin statüleri, özellikleri ve yürüttükleri hizmet 

farklı olduğundan bunların sosyal güvenlikleri diğer sigortalılarla aynı tutulmasın” 

demektedir. 

 Bu iptal kararı sonrası adeta çatı çökmüştür. 5510 sayılı Kanun 5754 sayılı kanunla 

ciddi bir revizyondan geçerek 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 5510 sayılı Kanunun yeni şekli eski şekline göre sigortalıların daha aleyhine 

hükümler içermekte, kurum giderlerini kısma, gelirlerini ise artırma saikiyle hazırlandığı 

izlenimi uyandırmaktadır. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine rağmen memuriyete 

ilk kez başlayacak olan memurlar büyük ölçüde yeni kanun kapsamına alınmıştır. 

 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden çeşitli kanunlarla 32 kez 

ve KHK larla 600 e yakın yerde değişikliğe uğramıştır. 

 

SOSYAL SİGORTALARIN ÖZELLİKLERİ FİNANSMANI VE İŞVEREN 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 I. Sosyal Sigortaları Biçimlendiren Temel İlkeler 

 Sosyal edimler (yardımlar) sağlayan tüm alanlarda olduğu gibi, sosyal sigortalarda 

da “sosyal adalet” ve “sosyal güvenliğin” gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmeye ve 

insana, insan onuruna layık bir yaşam düzeyi ağlamaya yöneliktir. 
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Sosyal sigortalar aşağıdaki ilkelere dayanır. 

 1. Sosyal Koruma İlkesi 

 Sosyal sigortalar, iş sözleşmesiyle çalışanları güvence altına almak, yani sosyo 

ekonomik sıkıntı hallerinde en çok korumaya ihtiyacı olan kesimlere hizmet için ortaya 

çıkmış ve daha sonra da bağımsız çalışanlar da kapsama alınmıştır. 

 2. Dayanışma İlkesi 

 Dayanışma ilkesi bireylerin kendilerinden başka toplumun diğer bireylerine de 

destek olmayı, böylece sosyal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlar. Böylece toplumda br 

bakıma sosyal denge sağlanış olur. Devlet vergiler yoluyla sağladığı fonları sosyal güvenlik 

şemsiyesinde olmayanlara dağıtarak dayanışma ilkesine katkıda bulunur. Ayrıca bugün 

çalışarak aktif olarak prim ödeyen çalışanlar aktif hayattan pasif hayat geçenlere ödenecek 

aylıklara destek olurlar. Buna a “nesillerarası dayanışma” denir. 

 3. Sosyal Denkleştirme İlkesi 

 Bu ilke belli bir sigorta topluluğu içinde işler. Çok kazanan çok prim ödeyerek 

herkese eşit olarak sağlanan edimler sayesinde çok kazanan az kazanan destek olur. 

 4. Zorunluluk İlkesi 

 Sosyal sigorta ilişkisi kanun gereği kendiliğinden kurulur. Sosyal sigortalardan 

vazgeçmeyi taahhüt eden ya da yükümlülüklerden kurtulmayı amaçlayan sözleşmeler 

geçersizdir. 

 II. Sosyal Sigortaların Özellikleri 

 1. Sosyal Sigorta İlişkisi Kurar 

 A) Genel Olarak 

 Sosyal sigorta ilişkisi, sigortalı, sigorta kurumu ve üçüncü kişiler arasında kurulan 

tüm kamu hukuku ilişkisini kapsar. Bu ilişkiye aile bireyleri de dâhildir. Bu ilişki içine 

sigortalı, işveren, Kurum ve aile bireylerinin de dâhil olduğu bir kamu hukuku borç 

ilişkisidir. Prim ve sigorta garantisi arasındaki karşılılık esasına dayanır. Anca garanti 

altına alınmış her sosyal risk meydana gelmeden önce priminin mutlaka ödenmiş olması 

gerekli değildir. Özel sigortalardan ayrılan bu nokta sosyal sigorta ilişkisinin kamu hukuku 

karakterinden kaynaklanmaktadır. Kurum, işveren, sigortalı ve aile bireyleri arasında astlık 

üstlük ilişkisi vardır. 

 B) Sigortalılık Süresi, Sigortalılık Niteliği ve Sigortalılık İlişkisi 

 Sigortalılık süresi uzun vadeli sigorta kollarına (Yaşlılık, malullük ve Ölüm) ait bir 

kavramdır. Yani uzun vadeli sigorta kollarından yararlanabilmek için belirli bir sigortalılık 

süresinin doldurulması gerekir. Sigortalılık süresi, 4/I(a) ve 4/I(b) statüsündeki sigortalının, 



 

35                     
 

uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile malullük ve 

yaşlılık sigortasında sigortasından tahsis talebinde bulunulduğu, ölüm sigortasında ise 

sigortalının ölümüne kadar geçen zamandır. 4/I(c) ye tabi sigortalılar (kamu görevlileri) 

bakımından sigortalılık süresi ise sigortalılığının başlangıç tarihi ile yetkili makamdan 

emekliliğe sevk onayı alınarak görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günü arasında geçen 

süredir. Bu sürenin fasılasız olmasına gerek yoktur. Çalışamadan geçen sürelerde 

sigortalılık süresine dâhildir. İş sözleşmesine tabi çalışanlar bakımından sigortalılığın 

başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı değil, fiilen işe başlandığı tarihtir.  

  Sigortalılık bakımından yaşın da önemi vardır. Kanunumuz 4/I(b) ve 4/I(c) için 

sigortalı olabilme yaşı 18 dir. Ancak bir meslek veya sanat okulunu bitirip mahkemece reşit 

kılınarak öğrenimiyle ilgili çalışanlar hakkında 18 yaş aranmaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar 

4/I(a) ise 18 yaşından küçük olsalar bile bile sigortalı sayılırlar. Asgari çalışma yaşı kural 

olarak 15, istisnai olarak ise 14 dür. Ancak 4/I(a) (iş sözleşmesiyle çalışanlar) için 18 

yaşından küçük olmak uzun vadeli sigorta kollarının başlangıcını geciktirir. Bu yaştan önce 

uzun vadeli sigorta kolları için ödenen pirimler prim gün hesabına dâhil edilir. 01.04.1981 

tarihinden önce doğanlar için 18 yaşından önce yatan primler sigortalılık süresine dâhil 

edilir. Bu tarihten sonra doğanlar için 18 yaşından önceki süreler dikkate alınmayacaktır. 

Bu durum sadece uzun vadeli sigorta (ölüm, mamullük ve yaşlılık) için geçerlidir. 

 Hizmetlerin borçlanılması halinde borçlanılan süre ilk tescil tarihinden önceki bir 

süreye ilişkin ise sigortalılık süresinin başlangıcı borçlandırılan süre kadar geriye götürülür. 

Askerlik ve yurtdışında geçen süre birlikte borçlanılıyorsa borcun tamamının ödendiği 

tarihten geriye doğru bulunan tarihtir. Borçlanılan askerlik süresi bu tarihten önceye 

rastlıyorsa, sigortalılığın başlangıç tarihi, yurtdışında geçen sürenin borçlanılması halinde 

bulunan başlangıç tarihinden geriye doğru eklenecek askerlik süresinin başlangıcıdır. 

 Sigortalı eğer vazife mamullüğü aylığı almakta iken çalışmaya başlamaya başlaması 

nedeniyle hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaya başlanılmışsa, vazife 

mamullüğü aylığı bağlandığı tarihten önceki (önceki çalışma) sigortalılık süresinin 

hesabında dikkatte alınmaz.  

 ** Fiili hizmet süresi zamları sigortalılık süresine eklenir. 

 Kanun koyucu bazı sigorta kollarında fiili çalışma sona ermiş olsa bile hizmet ilişkisi 

devam ettiği sürece “bir süre daha” sigortalılık niteliğinin devam etmesini öngörmüştür. 

Yani sigortalılığın başlangıcı fiilen işe başlamaya bağlı tutulmuş ise de sona ermesi 

çalışmanın fiilen kesilmesine bağlı tutulmamıştır. Bu haller şunlardır; 
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- Hastalık yüzünden iş göremez olma sigortalılık ilişkisinin kesilmesi için 

yeterli bir neden değildir. 

- Analık (gebelik-doğum) hali de sigortalılık ilişkisinin sona ermesine neden 

olmaz. 

Bununla birlikte hastalık ve analık sigortalarının uygulanmasında sigortalılık niteliği 

ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10. Günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Bu 

durum sadece hastalık ve analık sigortalarının uygulanması bakımındandır.  

Sigortalının ücretsiz izinli olması, grev veya lokavt halleri fiili çalışma ilişkisini 

keser ancak sigortalılık ilişkisin kesmez. Bu haller sona ermesine rağmen 10 gün içinde 

tekrar çalışmaya başlamaması halinde sigortalılık ilişkisi sona erer. O halde grev ve lokavt 

süresince koşulların varlığı halinde tüm sigorta kollarından yararlanmaya devam ederler. 

Grev veya lokavtın yasal veya yasa dışı olmasının bir önemi yoktur. 

4/I(c) bendine tabi (kamu görevlisi) sigortalılar bakımından sigortalılık niteliği 

öncelikle görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer. Bunun dışında sigortalının 

ölümü, aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği, 5434 sayılı 

Kanundaki yaş hadlerinin ya da sıhhi izin sürelerinin dolduğu tarihi takip eden aybaşından 

itibaren sigortalılık niteliği sona erer. 

2. Zorunluluk Esasına Dayanır 

Kamu hukuku ilişkisi olması nedeniyle sigorta ilişkisi kanun zoruyla “kendiliğinden” 

kurulur. Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki işçilerin hem bu sigorta kapsamında 

sigortalı ve GSS lı olması, GSS kapsamındaki kişilerin de GSS li olması zorunludur. 

Sigortalı olmak kişi açısından “hem hak, hem de bir yükümlülüktür”. Bu nedenle bu hak ve 

yükümlülükleri azaltan, ortadan kaldıran her türlü anlaşma geçersizdir. Yargıtay bu konuda 

feragati dahi kabul etmemektedir. Sigortalının çalışmaya başladığının süresi içinde 

bildirilmemesi, primlerinin ödenmemesi halinde bile meydana gelen iş kazası, meslek 

hastalığı ve analık (kısa vadeli sigorta kolları) hallerinde bile sigortalı sigorta 

yardımlarından yararlanır. Bildirgenin geç verilesi ya da verilmemesi kanundaki hak ve 

yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmaz. Sigorta mevzuatı kişiyi gittiği ülkede de 

izler. Buna “kişisellik ilkesi” denir. Yurt dışı geçici görevlerde de sigorta hak ve 

yükümlülükleri devam eder. Bunun tek istisnası “isteğe bağlı sigortalılıktır.” 

 

3. Aile Ödenekleri Sigortasının Kapsamına Almamıştır.  

5510 sayılı Kanun kısa vadeli sigorta kolları kapsamında “iş kazası ve meslek 

hastalığı”, “hastalık” ve “analık” sigortasını; uzun vadeli sigorta kollarında ise, 
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“malullük”, “ölüm” ve “yaşlılık” halini ve ayrıca “GSS” nı ve “İşsizlik Sigortasını” 

kapsamına almıştır. 

Sosyal sigorta mevzuatımızın henüz kapsamına almadığı tek sigorta kolu “aile 

ödenekleridir.” 

ILO Sözleşmesine göre bu sigortanın amacı, bireylerin bir araya gelip aile 

oluşturmaları ve çocuk sahibi olmaları dolayısıyla uğranılan gelir kaybının karşılanmasıdır. 

Diğer bir amacı da nüfusun azalmasının önlenmesidir. Dünyada 81 ülkede 

uygulanmaktadır. Bunun finansmanı devlet tarafından bütçeden de karşılanabilir, işçi, 

işveren ve devletten alınan primlerle de karşılanabilir. Aile yardımı uygulaması 

sistemimizde hiç yok denemez. Günümüzde 657 sayılı DMK ile yada toplu iş sözleşmeleri 

ile işverenlerin tek taraflı iradesiyle çalışanlara çocuk ya da aile yardımı adı altında 

ödemelere rastlanmaktadır. 5510 sayılı Kanun uygulanmasında da doğum, evlenme 

yardımı, çocuk ve aile zamları prime esas ücretler arasına girmez. 

4. Sosyal Sigorta uygulamasında devletin sınırlı mali desteği esası 

benimsenmiştir. 

Sosyal sigortaların finansmanı, dünyada esas itibariyle işçi, işveren tarafından 

ödenen primler ile devlet katkısı ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 1992 yılına kadar sigorta 

sistemine devletin mali katkısı hiç olmamıştır. Kurumun devlete katkısı olmuştur.(kurum 

her yıl ayıracağı yedek akçeyi devlet tahvillerine yatırmak zorundaydı) Anca genç 

emeklilik sistemi ve yakın zamana prim karşılığı olmadan yapılan ödemeler, prim 

tahsilatında yaşanan sorunlar ve politik müdahaleler nedeniyle 1992 den beri Devlet 

Bütçesinde Kuruma zorunlu olarak aktarma yapılmaktadır. 

1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanunla “işsizlik sigortasına” %1 oranında devlet 

katkısı öngörülmüştür. 

5510 sayılı Kanunda ise Kurumun ay itibariyle tahsil ettiği “malullük”, “yaşlılık” ve 

“ölüm” sigortaları (uzun vadeli sigorta kolları) ile “genel sağlık sigortası” priminin ¼ 

oranında devlet katkısı takip eden ayın 15 ne kadar Haznece Kuruma ödeneceği hükme 

bağlanmıştır. 4/I(a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödeyecekleri 

“malullük”, “yaşlılık” ve “ölüm” (uzun vadeli sigorta kolları)  primlerinde işveren düşen 

hissenin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Nihayet 

6327 sayılı Kanunla BES sisteminde de devlet katkısı getirilmiştir. 

5. Uyuşmazlıklara İş (Sosyal) Mahkemeler Bakar 

5510 sayılı Kanunun 101 maddesine göre Bu kanunun uygulanması ile ilgili göre 

çıkan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür. İş Mahkemesi kurulmamış yerlerde 
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Asliye Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla bakar. İş Mahkemesi sadece Kurum ile 

sigortalılar veya hak sahipleri arasındaki davalara değil, Kurum ile işverenler arasındaki bu 

kanunun uygulanmasından doğan davalara da bakar. İş Kanununa eklenen fıkra ile şu anda 

15 ilde 18 adliye de “Sosyal Güvenlik Mahkemeleri” kurulmuştur. 

Ancak, 5754 sayılı Kanun (İş Mahkemelerine bu konuda yetki veren kanun) 

yürürlüğe girmeden evvel (08.05.2008) iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve 

diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli dul 

ve yetim aylığı alanlar ve memurlar diğer kamu görevlilerinin ileride hak kazanacakları 

yönünden ise SGK nın yapacağı işlem “idari işlem” niteliğinde olacağından “idari 

yargının” görev alanına girecektir. Yani 5434 sayılı Kanuna göre çözümlenecek 

uyuşmazlıklarda iş mahkemeleri değil idare mahkemeleri görevlidir. Sosyal güvenlik 

mahkemelerinde “basit yargılama usulü” uygulanır. İş Mahkemesi kararlarına karşı temyiz 

süresi kararın tefhim tarihinden itibaren 8 gündür. Sosyal güvenlik mevzuatının 

uygulanmasından doğan idari para cezaları için idare mahkemeleri yetkilidir. 

SGK aleyhine dava açılmasından evvel Kuruma başvuru zorunluluğu getirilmiştir. 

Kurumca başvuruya 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde talep reddedilmiş 

sayılacaktır. Dava açılabilmesi için talebin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması 

gerekmektedir. 

Sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davalar işverene karşı açılacak olup Kuruma da 

ihbar edilecektir. Bu durumda Kurum feri müdahil olarak katılacak, yanında katılacak taraf 

temyiz talebinde bulunmasa bile Kurum temyiz talebinde bulunacaktır. 

 III Sosyal Sigortalarda Edimler (Yardımlar) 

 Sosyal sigorta sisteminde sigortalılar veya hak sahipleri belli şartların yerine 

getirilmesi halinde sosyal edime hak kazanırlar. Sosyal edim hakkı kişilerin belli bir 

yardım ya da edim üzerinde yargısal yönden icrası mümkün kamusal talep hakkını ifade 

eder. Sosyal güvenlik kurumları bu sosyal edimleri sağlamakla yükümlüdür. Sosyal edimi 

talep hakkı SGK onayına bağlı değildir. Ancak takdire bağlı edimler SGK nın uygundur 

kararıyla mümkündür. Örneğin meslek hastalıkları listesinde yazılı yükümlülüklerin 

süresini aşması halinde bu hastalık ancak Kurumun ya da Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunun uygun görmesi ile meslek hastalığı sayılabilir. 

1. Türleri 

Sosyal edimler “talebe bağlı edimler” ve “takdire bağlı edimler” olarak ikiye ayrılır. 

Talebe bağlı edimlerde, sigortalı ya da hak sahibinin talebi üzerine kendilerine sağlanan 

edimlerdir. Takdire bağlı edimler ise sosyal güvenlik kurumunun onayına bağlı iseler de bir 
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uyuşmazlık halinde idarenin takdir yetkisini aşıp aşmadığı bakımından yargı denetiminde 

bağımsız değildir. Takdire bağlı edimlerin yerindeliği idarenin takdir yetkisini aşıp 

aşmadığı bakımından yargı denetimindedir. Talebe bağlı edimler de buna hak kazanılıp 

kazanılmadığı bakımından yargı denetimine aittir. 

Sosyal edimler içerik açısından “hizmet içerikli edimler” ve “parasal edimler” olarak 

ikiye ayrılır. 

Bu edimler “temel edimler” ve “ek nitelikte edimler” olarak da ikiye ayrılır. Ayrıca 

bu edimler “bir defalık edimler” (emekli ikramiyesi, evlenme ödeneği vs) ve “periyodik 

edimler”,(yaşlılık aylığı, malullük aylığı vs) “tazmin amacı taşıyan edimler”, “önleme 

amacı taşıyan edimler”, “miktarı değişmeyen edimler” ve “miktarı sonradan değişebilen 

edimler” (malullük aylığının kontrol muayenesi sonucunda çıkan rapora göre maluliyet 

derecesinin artması ve azalmasına göre değişmesi) olarak ayrılabilirler 

 

2. Sosyal Edim (yardım) hakkının doğuşu 

Kanunun aradığı şartların doğması ile doğar. Kural olarak doğması için Kurumun bir 

onayı ya da icazeti söz konusu değildir. Kurumun onayı olsa olsa bildirici niteliktedir. 

Periyodik edimlerde ise hakkın doğumu son edimin şartlarının doğup doğmamasına 

bağlıdır. 

3. Sosyal Edimlerin Birleşmesi 

Bazen bir sigortalı birden fazla sigorta kolundan aylık ya da gelir almaya hak 

kazanabilir. Kural olarak bu aylıklardan ya biri ödenir ya da biri tam diğeri eksik ödenir. 

Buna aylık ve gelirlerin birleşmesi denir. 

4. Sosyal edimlerin kesilmesi ve geri alınması 

“Malullük”, “yaşlılık “ve “ölüm aylıkları” veya “sürekli iş göremezlik gelirleri” belli 

şartlarda (çalışmaya başlama, evlenme, kontrol muayenesine gitmeme vs) kesilir. Kurumca 

işverenlere, sigortalılara veya diğer hak sahiplerine yapılan fazla ve yersiz ödemeler, 

ödemeyi alanın kasıtlı veya kusurlu ya da Kurumun hatalı işleminden kaynaklanmışsa 

duruma göre 5 duruma göre 10 yıl geriye doğru yasal faiziyle geri alınır. 

5. Sosyal edimin zamanaşımına ya da hak düşümüne uğraması ve 

haczedilemezlik 

Hak kazanılan gelir ve aylıkların ödenmesi “hak sahibinin talebine” bağlıdır. Bu 

talep hakkı bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreyle sınırlandırılmıştır. Buna göre; “iş 

kazası”, “meslek hastalığı”, “vazife malullüğü” ve “ölüm” hallerinde beş yıl içinde 
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istenmeyen kısım “zamanaşımına” uğrar. Kuruma başvurmama haklı bir nedene 

dayanıyorsa bu hüküm uygulanmaz. 

“Genel sağlık sigortası” ve “ “bakmakla yükümlü olduğu kişi alacakları” için 

zamanaşımı süresi 2 yıldır. Hakkı doğurtan olayın üzerinden 5 yıl geçmekle hak düşümü 

gerçekleşir. 

“Kısa vadeli sigorta kollarından” kazanılan haklar ile “ölüm” sigortasından 

kazanılan “diğer haklar” (geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik, evlenme ve cenaze 

ödeneği” 5 yıl içerisinde talep edilmezse düşer. 

Kanunda “malullük” ve “yaşlılık” sigortasından söz edilmediği için bu sigortadan 

doğan haklar için (vazife mamullüğü hariç) ne zamanaşımı ne de hak düşümü söz konusu 

olacaktır. 

** Kurumca bağlanacak gelir ve aylıklar devir ve temlik edilemez, takip ve tahsili 

gereken alacaklar ve nafaka alacakları dışında haczedilemez. 

 

SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI VE PRİMLER 

 I. Finansman 

 Sosyal sigortaların finansman kaynağı esas itibariyle “primlerden” oluşur. Kanuna 

göre, kısa ve uzun vadeli sigortalar, GSS ve yönetim giderleri için “prim” alınacağı 

öngörülmüştür. Yönetim giderleri Kurum gelirlerinin %5 ni geçemez. 

 1. Finansman Kaynakları 

 Sosyal güvenliğin finansmanı, işçi, işveren primleri, vergi ve devlet katkılarıyla 

sağlanırsa da başlıca finansman kaynağı, işçi ve işverenlerden alınan (bazen de devletten) 

primler ile sağlanır. Primler genellikle ücretin belli bir oranıdır. Alınan bu primleri verilen 

hizmetin bir bedeli olarak değerlendirmek güçtür. Çünkü sosyal güvenlik kurumları her 

hizmeti ve yardımı prim karşılığı yapmaz.  Prim karşılığı olmayan hizmetler olduğu gibi, 

bazen de ödediği primin çok üzerinde hizmet alır. İşçi, işveren ve devletin sigorta 

primlerine katılmasının her biri için ayrı bir önemi vardır.  

 İşçilerin prime katılmalarının nedeni; bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin 

sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasının bir karşılığı, bir başka deyişle kişisel 

sorumluluk bilincidir. Sigortalı burada zorunlu bir tasarruf olduğunu da bilir. 

 İşverenlerin prime katkıda bulunmalarının bir nedeni ise, çalıştırdıkları kişilerin “iş 

nedeniyle” karşı karşıya bulundukları risklerin sorumluluğunu paylaşma düşüncesi ve 

genelde dar gelirli çalışan kesimin sosyal güvenlik ihtiyacına bir katkıda bulunmaktır. Bu 
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nedenle dünyada “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası primlerinin tamamı işveren 

tarafından karşılanır. 

 Devletin sosyal sigorta primine katılma nedeni ise; işçi ve işveren üzerindeki yükü 

hafifletme düşüncesidir. Bazı ülkelerde primlerin tamamı devlet tarafından ödenir. Devletin 

geliri yüksek olanlardan yüksek vergi alarak bunu sosyal güvenlik harcamalarına aktarması 

ulusal gelirin yeniden dağıtılmasına yol açar. 

 2. Finansman Yöntemleri 

 Primlerin ödenmesi konusunda iki yöntem vardır: “Dağıtım” ve “Biriktirme” 

yöntemleri. Bir ülkede bunlardan yalnız biri uygulanabileceği gibi her ikisi de 

uygulanabilir. 

 A. Biriktirme (Kapitalizasyon) Yöntemi: Kurum bünyesinde sigortalılar adına bir 

fon oluşturulur. Fon bireysel olabileceği gibi toplu da olabilir. İşçi ve işverenlerin 

ödedikleri primler, bunların faizleri, işletilmesinden elde edilen gelirler özel bir hesaba 

geçirilir, bunlar da ileride sigortalılara ödeneceklerin kaynağını oluşturur. Belli dönemle 

toplanan gelirlerin o dönemde kullanılması söz konusu değildir. Bununla geniş mali 

birikimler sağlanır. Kişi zorunlu tasarruf yoluyla ileride tasarruf ettiğinden daha fazlasına 

kavuşur. Bu sistemin tek yararı, yaşlılık, ölüm sigortası gibi “uzun bekleme süresi 

gerektiren sigorta kollarında uygulanabilir olmasıdır” 

 B. Dağıtım (pay as you go) Yöntemi: Belli bir yılın gelirlerinin, o yılın sigorta 

yardım ve harcamalarında kullanılmasıdır. Burada gelirlerle giderler arasında bir denge 

kurulması söz konusudur. Prim ödeyenlerle yardım görenler arasında sürekli bir ilişki 

vardır. Gelirlerle giderler arasında bir denge kurulması gereği olarak, eğer prim 

ödeyenlerin yardım görenlere oranla artarsa prim oranlarını indirmek ya da yardım 

miktarını yükseltmek gerekir. Bunun tersi olursa primler yükseltilir veya yardımlar 

azaltılır. Bu yöntem para değerindeki düşmelere karşı güven verici sade ve hesabı kolay bir 

yöntemdir. 

 Türkiye’de sosyal sigortaların finansmanında mevzuata bakılırsa “kapitalizasyon 

yöntemi ağır basan bir karma yöntemin” uygulandığı söylenebilir. Ancak Kurumun 

düştüğü mali sıkıntılar nedeniyle tüm sigorta dallarında kapitalizasyonu terk ederek fiilen 

dağıtım (pay as you go) yöntemine geçilmiştir. 

 II. Primler 

 “Kısa” ve “uzun vadeli sigortalar” ile “GSS” ve yönetim giderleri için 5510 sayılı 

Kanunda belirtilen primler Kurum tarafından alınmak ilgililer tarafından da ödenmek 

zorundadır. Toplanan GSS primleri doğrudan kurum bütçesinin GSS hesabına aktarılır. 
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Buna göre primler, sosyal sigorta yardımlarının yanında Kurumun yönetim giderlerinin 

karşılığı olarak “çalışanlardan”, “çalıştıranlardan”, “isteğe bağlı sigortalılardan” ve bazen 

de “devletten” alınan paralardır. 

 1. Prim Ödeme Yöntemleri: Primin işçi ve işverenlerden brlikte alındığı 

durumlarda bunların oranı, riskin önemi ve büyüklüğü yanında ülkenin ekonomik ve sosyal 

durumuna göre saptanır. Dünya’da bugün genel olarak sosyal sigortalar primini işçi ve 

işveren öder, bazı ülkelerde devletin katkısı da görülür. Primin miktarı “sigortalının kişisel 

rizikosuna” göre saptanmaz. Bugün yaygın olan sistem primin gelirin yüksekliğine göre 

alınmasıdır. Prim miktarı ücretin belli bir yüzdesine göre belirlenir. 

 A. Çok Prim Ödeme Yöntemi: Her sigorta kolunun gelirleri bilinmekte, yönetim 

daha basit ve az masraflı olmakta toplanmasında psikolojik kolaylıklar sağlanmaktadır. 

 5510 sayılı kanunla; “malullük”, “yaşlılık” ve “ölüm sigortaları” (uzun vadeli) için 

tek  “iş kazası”, “meslek hastalıkları”, “analık”, “hastalık” (kısa vadeli) için tek prim 

sistemi uygulanmaya başlanıldı. Fakat GSSS ve İşsizlik primler ayrıdır. Hukukumuzda 

karma sistem, içinde birden fazla tek primi barındıran bir biçimde devam etmektedir. 

 B. Tek Prim Yöntemi: İleri ülkelerde tek prim yöntemi uygulanmaktadır. 

 2. Primin Hukuksal Niteliği: Prim, matrahı ücret olan tahsis edilmiş olduğu gaye 

için kullanılacak özel bir vergi türüdür. Ülkemizde işverenler çalıştırdıkları işçiler için, 

bağımsız çalışanlar kendileri için ödedikleri sigorta primlerini vergiye tabi gelirlerinden 

indirme hakkına sahiptir. 

 3. Prim Miktarının Hesaplanması: Sigortalının tüm kazançları prim kesintisine 

tabi değildir. Prim miktarı çalışanların hukuki statüsüne göre (4/1(a), 4/1(b) ve 4/1(c) ) 

belirlenir. 

 A. 4/1(a) bendine tabi çalışanlar bakımından 

 Kural olarak “iş sözleşmesine tabi” olarak çalışanlardır. 

 aa. Aylık kazancın hesaplanması: İlk grupta “tamamen prim kesintisine tabi 

kazançlar”, ikinci grupta “prim kesintisinden kısmen muaf kazançlar” ve üçüncü grupta 

“hiçbir surette prim kesintisine tabi olmayan” kazançlar 

 aaa. Hesaba dâhil edilecek gelirler 

- Sigortalının o ay içinde hak ettiği ücretler: Hak edilen ücretler prime dâhildir. 

Ücret kapsamına, zaman göre ücret, akort ücret, yüzde ücret, götürü ücret, kardan pay alma 

gibi tüm ücret türleri girer. Kıdem zammı, gece zammı, ek ücretler fazla çalışma, ulusal 

tatil, genel tatil ve hafta tatili ücretleri de buna girer. Yıllık izin ücretleri de prime esas 

tutulur. İstirahatli iken ödenen ücretler de prime esastır. Özel okul öğretmenlerine ödenen 
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eğitim öğretim tazminatı da prime esastır. Eleman temininde güçlük zammı, izin harçlığı iş 

riski zammı, makam tazminatı, askerlik parası, jestinyon, temettü, yıpranma tazminatı, 

yılbaşı parası gibi ödemeler de prime esas kazanç niteliğindedir. Kurumdan geçici iş 

göremezlik ödeneği alan sigortalı bu sırada işyerinden de ücret almışsa bu da prime esas 

kazançtır. Futbolculara ödenen transfer bedelleri de prime esastır. 

** Prime esas kazanca dâhil olması gereken ücretin “hak edilmesi yeterli” olup 

fiilen ödenmiş olması gerekmez. 

Yıllık ücretli izin süresinde iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmezken yeni 

düzenleme ile yıllık izin süresi içinde verilen ücretten de prim kesilir. İşe iade davalarında 

en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücretler ödeneceğinden dört aya kadar olan ücret 

prime esas sayılır. Ancak bu durumda mahkeme kararını alan işçinin on iş günü içerisinde 

başvurmuş olması kaydıyla, işe başlatılsın ya da başlatılmasın akdin feshedildiği aydan 

başlanarak ilgili ayların prime esas kazançlarını dâhil edilerek, “işsizlik sigortası primi de 

dâhil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin kesileceği” ve sürelerin sigortalının 

hizmetinden sayılacağı düzenlenmiştir. Eğer ihbar ve kıdem tazminatları peşin ödenmiş ve 

işe dönüş sonrası bu ödenen tazminatlar dört aylık ücretinden mahsup edilmişse primin 

hesaplanmasında mahsup edilmemiş hali göz önüne alınacaktır. 

- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenler: 

Bunların prime esas kabul edilebilmesi için “hak edilmesi yeterli olmayıp ayrıca da 

ödenmiş” olması gerekir.  

- Yönetim ve yargı organlarınca verilen kararlar gereğince yapılan ödemeler: 

Bunlar yönetim ve yargı organlarının vermiş olduğu kararlar uyarınca yapılan ücret, tatil 

ücreti, prim, ikramiye ve fazla çalışma ücreti gibi ödemelerdir. Bunların geriye dönük 

ödenmesi halinde prime esas alınması gerektiği Yargıtay’ca benimsenmiştir. 

Görülüyor ki kanun koyucu mümkün olduğu kadar sigortalının bütün kazançlarından 

prim alma saikiyle hareket etmektedir. 

 aaa. Prim kesintisinden tamamen veya kısmen muaf olan kazançlar 

 5510 sayılı Kanunun m.80/1.b bazı kazanç türlerinin sadece belirli bir miktarını aşan 

kısmı prim kesintisine tabi tutulurken bazı kazanç türleri ise tamamen prim kesinin dışında 

tutulmuştur. Anılan bende göre sigorta priminin hesabından Tamamen muaf kazançlar; 

- Ayni Yardımlar: erzak paketi, elbise, ayakkabı vb. İster işyerinde ister iş dışında 

verilen yemekler, akbil, sodexo, alışveriş fişi gibi 

- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları 
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- Görev Yolluklar ve Seyyar Görev Tazminatları: Görev yolluğu kavramı Harcırah 

Kanunu ile sınırlı olmayıp sigortalının işe geliş gidişi için verilen ücretleri de 

kapsamaktadır. 

- Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı, İş 

Güvencesi Tazminatı: Ancak bildirimli fesih halinde bildirim süresi içinde çalışırken 

ödenen ücretler kısmen prime esas kazanca dâhildir. İş sözleşmesi sona erdiğinde ve fakat 

geçmiş dönem çalışması için yapılacak ödemeler prim kesintisine tabidir. 

- Keşif Ücreti 

- Kasa Tazminatı: Veznedar, kasiyer gibi kıymetli evrak alıp veren ve bunların 

korunmasıyla ilgili çalışan kimselere bu nedenle verilen tazminatlar prime esas değildir. 

Kısmen muaf kazançlar; 

 - Yemek Yardımı: Sigortalılara yemek parası olarak yapılan ödemeler prim 

kesintisine kısmen tabidir. Bunun ilk koşulu işverenin işyeri veya eklentilerinde yemek 

vermemesidir. Yemek parası veya yemek bedeli yahut benzer adlar altında yapılan 

ödemelerin günlük olarak yasal asgari ücretin %6 kadar kısmı prime esas kazanç tespitinde 

dikkate alınmaz. İşçi her çalıştığı gün kadar bunda yararlanır. Bu kısmi muafiyet sadece 

yemek parası olarak nakit ödeme yapılması halinde söz konusudur. İşyeri içinde veya 

dışında yemek veriliyorsa ve başka yerlerde yemek yemesi için kupan, kart vs veriliyorsa 

bu durumda primden tamamen muaftır. 

 - Çocuk Yardımı: Sigortalının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi 

sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, Lise ve 

dengi öğrenim ile çırak mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi 

halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul 

olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuğa kadar çocuk zammı adı 

altında verilen ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari 

ücretin %2 si oranında tutar aylık prime esas kazançtan indirilir. 

 - Aile Yardımı: İş sözleşmesinin devam etmesi yeterli olup, fiilen çalışmasına gerek 

yoktur. Sigortalının eşinin çalışmaması ve Kurumdan aylık veya gelir almaması halinde 16 

yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin %10 si oranında tutar aylık prime esas 

kazançtan indirilir. 

 -  Özel Sağlık ve Emeklilik Primi: Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik 

sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30 nu geçmeyen tutar, prime esas 

kazanç kapsamına girmez. %30 aşan kısım ise prim kesintisine tabi olacaktır. Sigortalının 

ailesini kapsayan özel sağlık sigortasına ait primler de aynı muafiyetten yararlanır. 
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 B. 4/1(b) bendine tabi sigortalılar (bağımsız çalışanlar) bakımından 

 Prime esas kazançları, prime esas alt sınır ve üst sınır arasında kalmak koşuluyla 

“beyan usulüne” göre belirlenir ve kuruma ödenir. Bu matrahtan indirilecek kalem yoktur. 

Sigortalının beyanda bulunmadığı, beyanının geçerliliği ortadan kalktığı takdirde prime 

esas günlük kazancın alt sınırından işlem yapılır. E Devlet üzerinden yapılan beyanlar 

Kuruma verilmiş sayılır. Aylık kazanç, günlük kazanç alt sınırının 30 katıdır. 4/1(b) 

sigortalısı işveren bakımından beyan edeceği prime esas konusunda asgari sınır 

kaldırılmıştır. 

 C. 4/1(c) bendine tabi sigortalılar (Kamu Görevlileri) bakımından 

 Aylıklarını personel kanununa göre alan sigortalılar için, ilgili kanunları uyarınca 

“aylık gösterge”, “memuriyet taban aylık” ve “kıdem aylıkları” üzerinden ödenen aylık 

tutarları, makam, temsil, görev tazminatları ve hizmet tazminatları prime esas kazanca 

dâhildir. Ancak ödenen tazminat ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma 

mahalli, görevin niteliği ve benzerleri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave veya 

ayrıca ödenen tazminatlar hariç tutulur. 4/1(c) bendine tabi sigortalılar için 5510 s. Kanun 

m.82 deki üst sınır (aylık asgari ücretin 6,5 katı) aranmaz. 

 Bu sigortalılardan tutuklanan ve gözaltına alınanlardan eksik aylığa müstahak 

bulunanlara prime esas kazançlarının yarısı, sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa 

kazananların aylıklarının ödenmesi halinde prime esas kazançlarının tamamı üzerinden 

prim alınır. 

 C. Yalnızca GSS na tabi olanlar bakımından 

 Yalnızca GSS tabi olanların prime esas günlük kazanç alt sınırının yani asgari 

ücretin iki katının otuz günlük tutarıdır. 

 Prime esas kazanç; Dar gelirliler, vatansızlar, 65 yaş aylığı alanlar, şeref aylığı 

alanlar vs için “asgari ücret”  İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alanlar için ise 

prime esas “asgari kazanç” tutarıdır. 

 GSS olmak için başvuran Türk Vatandaşlarından yapılacak test sonucu aile içindeki 

gelirin kişi başı düşen aylık tutarı asgari ücretin 1/3 den düşük ise prime esas günlük 

kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının 1/3, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar 

olduğu tespit edilenler günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, asgari ücretin iki 

katından fazla ise prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katıdır. 

 4. Günlük Kazancın Hesaplanması 

 Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç sigortalının bir ay içinde pirime 

esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Eğer sigortalı aylık, haftalık, günlük gibi belirli bir 
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ücret almıyor, komisyon, kara katılma ve miktar üzerinden ücret alıyorsa o zaman prim ve 

ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük kazanç alt sınır esas alınarak belirlenir. 

 5. Aynı sigortalılık haline tabi olarak birden fazla işte çalışma durumunda 

primlerin hesabı 

 Aynı sigortalılık kapsamında bir ay içinde çeşitli işverenlerin işinde çalışmışsa, aylık 

ve günlük kazançlar birleştirilerek ortaya çıkan miktar üzerinden hesaplanmaz. Her 

işverenden elde ettiği aylık ve günlük kazancın tutarı ayrı ayrı göz önünde bulundurulur. 

Bu şekilde ayrı ayrı hesaplanarak ödenen primler toplamı bu sigortalılık hali için belirlenen 

prime esas kazancın üst sınırını aşarsa aşan kısmın tamamı sigortalıya defaten iade edilir. 

Geri ödenecek miktar sadece sigortalı prim payıdır. 

 6. Kısmi süreli çalışanlarda prim ödeme gün sayısının hesaplanması 

 Kısmi süreli iş sözleşmesinin yazı olarak yapılmış olması koşuluyla ay içerisinde 

günün bazı saatlerinde çalışan kişinin prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma 

saatinin, haftalık çalışma saatine göre hesaplanan çalışma saatine bölünmesiyle suretiyle 

bulunur. Hesaplamada gün kesirleri bir (7,5) gün sayılır. Böylece kısmi zamanlı çalışanın 

primi aylık bazda çalıştığı saatlerin toplamının tekabül ettiği gün sayısına göre ödenecektir. 

Böyle yapılmayıp da kısmi süreli iş sözleşmesi aylık ücret karşılığında yapılmışsa sigortalı 

haftalık çalışma süresine bakılmaksızın tam ay olarak bildirilir. 

 Deniz iş Kanunu ve Basın İş kanuna göre ay içerisinde çalışılan sürenin 8 saate 

bölünmesiyle ayda kaç gün sigortalı olarak çalışıldığı bulunabilir. 

 Ay içerisinde 30 günden az çalışılan işlerde (kısmi süreli çalışma, kısa çalışma, çağrı 

üzerine çalışma) sigortalıların GSS dan yaralanabilmesi için eksik kalan günlere ait GSS 

primlerinin kendilerinin yatırması gerekmektedir. 

 7. Primlerin hesabında esas alınacak kazanç sınırı 

 Sigortalının kazancı alt sınırın altında ya da üst sınırın üstünde olsa dahi sigorta 

primleri alt ve üst sınır esas alınarak hesaplanır. Prime esas kazancın alt sınırı asgari ücret, 

üst sınır ise asgari ücretin 6.5 katırıdır. 

Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 

götürülen Türk işçileri için asgari ücretin 3 katıdır. 

8. Üst sınırı aşan ödemeler 

Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler 

ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve bu ayda üst sınırın aşılması nedeniyle 

prime tabi tutulmayan kısım ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak “iki ayı 

geçmemek üzere” sonraki ayların primine dahil edilir. Buna “devrik matrah” denir. 
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9. Prim Oranları ve Türleri 

5510 sayılı Kanunda primler, “kısa vadeli sigorta kolları”, “uzun vadeli sigorta 

kolları primi”, “sosyal güvenlik destekleme primi” ve “genel sağlık sigortası primi” olarak 

dört ayrı grupta toplanır. Özel sektör işverenlerin uzun vadeli olan sigorta kolları olan 

“mamullük”, “yaşlılık” ve “ölüm sigortası” primlerinden 01.10.2008 tarihinden itibaren 

“beş puanlık indirim” yapılması ve bunun da Hazine tarafından karşılanması 

öngörülmüştür. 

A. Kısa vadeli sigorta kolları primi 

Kısa vadeli sigorta prim kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı 

bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre “%1-%6,5” oranları arasında değişir ve 

“işveren” tarafından ödenir. Ancak 01.09.2013 tarihinden itibaren şu şekilde 

değiştirilmiştir. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının 

%2 si dir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 a düşürmeye ya da artırmaya 

%2.5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İşin tehlike boyutu uygulamasına son 

verildiğinden artık “kısa vadeli sigorta kollarındaki prim oranı sabit olarak %2 olarak 

belirlenmiştir.” 

Staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısa süreli çalıştırılan öğrenciler için 

prim oranı prime esas kazançlarının %6 sıdır. (%2 Kısa Vadeli Sigorta Kolu+%4 GSS 

Primi) 

Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerine katılan kursiyerlerin prim 

oranı ise prime esas kazançlarının %13.5 dir. (%2 Kısa Vadeli Sigorta Kolu+%12.5 GSS 

Primi) 

 

B. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi 

Uzun vadeli sigorta kolları olan,” mamullük”, “yaşlılık” ve “ölüm” sigortaları prim 

oranı prime esas kazancın %20 dir. Bunu %9 sigortalı hissesi, %11 işveren 

hissesidir.4/1(b) bendine tabi sigortalılar uzun vadeli sigorta kolların ait primin tamamını 

kendisi öder. 

FHZ tabi çalışanlar bu oranlar farklıdır. Bu oranlar 4/1(a) bendine göre çalışanlar 

için yukarıda belirtilen %20 oranına; 

- 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan 

- 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan 

- 180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan eklenmek suretiyle bulunur. 

4/1(c) bendine göre çalışanlar için yukarıda belirtilen %20 oranına; 
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- 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3.33 puan 

- 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan 

- 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan eklenmesiyle bulunur. 

Bulunan bu yeni oran ile %20 arasındaki farka ait prim işveren tarafından ödenir. 

Uzun vadeli sigorta kollarına hazine katkısı: Uzun vadeli sigorta kollarında 

sadece sigortalı ve işveren değil devletin de katılımı öngörülmüştür. Devlet kurumca tahsil 

edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile GSS priminin ¼ oranında Kuruma katkı 

yapar. 

01.10.2008 tarihinden itibaren özel sektör işverenleri için 4/(a) bendine tabi olarak 

istihdam edilen sigortalıların “malullük”, ”yaşlılık” ve “ölüm” sigortası primlerinden “beş 

puanlık indirim yapılması” ve bunun da hazine tarafından karşılanması öngörülmüştür. Bu 

nedenle işyerinde sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışanlar ile kısa vadeli sigorta 

kollarına tabi olanlar bakımından indirim söz konusu değildir. Ancak bu indirimin 

yapılabilmesi için beli başlı yükümlülüklerin kanuni süresi içinde yerine getirilmesi 

gerekir. Verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde kuruma 

verilmesi ve işverenin Kuruma prim borcunun da olmaması gerekir. Prim borcundan başka 

bunlara ilişkin, gecikme cezası ve gecikme zammı ile idari para cezası borcunun da 

bulunmaması gerekir. İşverenin birden fazla işyeri varsa bu kriterler her işyeri için ayrı ayrı 

değerlendirilir. Prim indiriminden yararlanmak için varsa işverenin iş yerinde işçi çalıştıran 

alt işverenin de borcunun bulunmaması aranmıştır. Kuruma borcun bulunması halinde 

işveren prim indiriminden yararlanamaz. Prim indiriminden yaralanamama sonucunu 

doğuran iki durum daha vardır. 

- Sigortasız işçi çalıştırılması (Bir yıl süre ile indirimden yararlanamaz) 

- Fiilen çalışmayan birisini çalışıyormuş gibi göstermektir. 

*Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında gider 

ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

C. Genel Sağlık Sigortası Primi 

GSS primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacaklar için prime esas 

kazancın %12,5 dir. Bu primin “%5 sigortalı”, “%7,5 ise işveren” hissedir. 

Yalnızca GSS tabi olanlar, işsizlik ödeneği alanlar, kısa çalışma ödeneği alanlar ve iş 

kaybı tazminatı alanlar için prime esas kazancın %12 sidir 

D. İşsizlik Sigortası Primi 

İşsizlik sigortası için, işçi, devler ve işverenin her birinin katkısı öngörülmüştür. İşçi 

katkısı %1, Devlet katkısı, %1 ve İşveren katkısı %2 dir. Korumalı işyerlerinde çalışan ve 
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iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilerin işsizlik sigortası 

payı Hazineden karşılanır. İşverenler işsizlik sigortası için ödeyecekleri %2 prim nedeniyle 

sigortalının ücretlerinden herhangi bir indirim yapmazlar. 

E. Sosyal Güvenlik Destek Primi 

Yaşlılık aylığı kesilmeksizin yeniden çalışmaya başlayabilmek için ödenmesi 

gereken primdir. 

01.10.2008 tarihinden önce Kanunun 4/1(a) bendine tabi çalışmaya başlayanlar, 

yaşlılık aylığı almaya hak kazandıklarında aylıklarının kesilmemesi için talepte bulunmak 

koşuluyla sosyal güvenlik destekleme primi ödeyerek çalışmaya devam edebilirler. 

Ödenmesi gereken prim miktarı, prime esas kazancın %30 na kısa vadeli sigorta kolları 

priminin (%2) eklemesiyle bulunur. 01.09.2013 yılı tarihinden itibaren bu oran %32 

olmuştur. Bunun ¼ sigortalı, ¾ ise işveren tarafından ödenir.  

01.10.2008 tarihinden önce bağımsız çalışmalar nedeniyle yaşlılık aylığı almakta 

iken çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıklarından %10 SGDP kesilmektedir. 

10.02.2016 tarihli 6663 sayılı kanunla SGDP ödemesini, sosyal güvenlik 

kurumlarından emekli olup, yaşlılık aylığı almakta iken yeniden 4/1(b) kapsamında 

çalışanlar için tamamen kaldırılmıştır. 4/1(b) kapsamı dışında bir statüde çalışılmaya 

başlanması halinde SGDP kesilmeye devam edilecektir. 

 

F. Yatırım ve İstihdamı Teşvike Yönelik Prim İndirimleri 

aa. Devlet yardımları ve teşvikler 

Bazı illerde faaliyette bulunan işverenlere ilişkin olarak, istihdam ettikleri ilave 

işçiler için sigorta primleri işveren hissesinin belirli miktarı Hazine tarafından karşılanır. 

Bazı yatımlar içi ise yatırımın yer aldığı bölgeye göre iki ile yedi yıl arasında olabilen 

sürelerde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin Hazine 

tarafında karşılanması öngörülmüştür. İşveren hissesine ait primlerin, karşılanabilmesi için 

işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 

süresi içinde SGK vermesi ve sigortalıların tamamına ait primlerin sigortalı hissesi ve 

Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesinin de ödenmiş olması gerekir. 

bb. Engelli Personel İstihdamı 

En önemli teşviklerden biridir. SGDP ile çalışanlarda dâhil olmak üzere işyerinde 

çalıştırılan engelli işçiler için belirli kontenjan dâhilinde ve kontenjan dışında ya da 

yükümlü olmadığı halde çalıştırılan engelli sigortalıların prime esas kazancın alt sınırı 

üzerinden hesaplanan işveren hissesinin tamamının, Hazine tarafından karşılanması 
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öngörülmüştür. Bunun için işverenin prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde SGK ya 

verilmiş olması ve Hazinece karşılanmayan kısım için ödenmiş olması şartı ve Kuruma 

idari para cezası borcunun bulunmaması gerekir. 

cc. İşsizlik Ödeneği Alanların Teşvik Edilmesine İlişkin Teşvik 

Bu teşvikten yararlanma oldukça zor koşullara bağlanmıştır. Bunun için öncelikle, 

işe alınan işçinin işsizlik ödeneği almakta olan bir kişi olması gerekir Bu işçinin işe alındığı 

tarihten bir önceki aydan başlama üzere, geriye doğru son altı ayda, işe alındığı işyerine ait 

prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak alınmış olması gerekir. 

İşten ayrıldığı işyerine yeniden başlanması halinde teşvik uygulanmaz. Bunun için 

işverenin prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde SGK ya verilmiş olması, prime esas 

alt sınır ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ait prim farkı, 

işsizlik sigortası primlerinin SGK na ödenmesi gerekir. 

dd. Ek İstihdam Teşviği 

61111 sayılı Kanun ile çıkarılmış ve Ekim 2009 ayından 31.12.2010 (bu tarihi 

30.06.2011 tarihine kadar uzatmaya BK yetkilidir.) tarihine kadara işe alınan sigortalılar 

içindir. Bu teşvikten yararlanmak için öncelikle, işe alınan işçinin 2009 Ekim ayına ait 

pirim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave ve ayrı bir kişi işe alınmış 

olması gerekir. Bu kişilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 

primlerinin işveren hissesine ait tutarları altı ay boyunca “İşsizlik Sigortası Fonundan” 

karşılanır. 

 

ee. Arge Teşviki 

Arge ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanun uyarınca ücretleri gelir vergisinden 

muaf personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 

sigorta primleri işveren hissesinin %50 si her çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı 

bütçesinden karşılanır. 

ff.Kadın ve genç sigortalı İstihdamı 

Bu teşvik işyerinde daha çok kadın ve genç sigortalı çalıştırmaya yöneliktir. Uzun 

vadeli sigorta kollarında sağlanan 5 puanlık indirim dışında özellikle 2008 yılından bu yana 

ek istihdam yaratmaya yönelik ve süreye bağlı indirimler getirilmiştir. Bu teşvik her iş 

yerinde uygulama alanı bulmamıştır. Teşvikten yararlanabilmek için 01.03.2011 tarihinden 

itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan sigortalıya bağlı olarak 

teşvikten yararlanabilmesi için, işe alınan sigortalının işe alındıkları tarihten önceki altı aya 

ilişkin SGK prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına eklenmesi 



 

51                     
 

gerekir. Bu işçilerin sigorta priminin işveren hissesi “İşsizlik Fonundan” karşılanır. Teşvik 

kapsamını kanun birkaç gruba ayırmıştır. 

- 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşında büyük kadınlar 

 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda 

işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olmayan dolayı 48 ay 

süreyle 

 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda 

işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olan işsizlerden dolayı 

54 ay süreyle 

 Mesleki veya teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim ya da Türkiye İş 

Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip, belgede belirtilen meslek ya da 

alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz 

olmayanlardan dolayı 36 ay süreyle 

 Mesleki veya teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim ya da Türkiye İş 

Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip, belgede belirtilen meslek ya da 

alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz dolayı 42 

ay süreyle 

 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan, mesleki eğitim veren okuldan mezun 

olmayan Türkiye İş Kurumu iş gücü yetiştirme kursunu bitirmeyen Türkiye İş Kurumu’na 

kayıtlı olan işsiz de olmayan dolayı 24 ay süreyle 

 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan, mesleki eğitim veren okuldan mezun 

olmayan Türkiye İş Kurumu iş gücü yetiştirme kursunu bitirmeyen Türkiye İş Kurumu’na 

kayıtlı olan işsiz dolayı 36 ay süreyle yararlanır. 

- 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için 

 Mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki veya teknik eğitim veren orta veya 

yükseköğretim ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip, 

belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Türkiye İş 

Kurumu’na kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 24 ay süreyle 

 Mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki veya teknik eğitim veren orta veya 

yükseköğretim ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip, 

belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Türkiye İş 

Kurumu’na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 30 ay süreyle 
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 Mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki veya teknik eğitim veren orta veya 

yükseköğretim ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu 

bitirmemiş ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle 

 4/1(a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya 

mesleki teknik eğitim veren orta veya yüksekokul bitirenler 12 ay süreyle 

yararlanacaklardır. 

Bu destekten yararlanabilmek için 01.03.2011-31.12.2015 tarihleri arasında işe 

alınmış olmaları gerekmektedir. Her sigortalı yalnızca bir defa yararlanacaktır. Sigorta 

primi işveren hissesi desteğinden alt işverence çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan 

dolayı da yararlanabilecektir. Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı 

olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle destek unsurlarından 

yararlanamaz. 

gg) İşbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamını teşvik 

18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanların Türkiye İş Kurumu tarafından 

31.12.2016 tarihine kadar başlatılan iş başı eğitim programlarını tamamlayanların 

- Programlarını bitirip en geç üç ay içinde programlarını tamamladıkları 

sektördeki işverenler tarafından 4/1(a)  kapsamında işe alınması 

- İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında aylık prim ve hizmet 

belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla; işe alındıkları 

işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 

30 ay süreyle 5 puan işveren hissesine ait pirimin Hazinece karşılanmasına ilişkin teşvik 

uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hissesine ait oranına göre belirlenen 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanacaktır.  

hh. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin teşvik 

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10 dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü 

veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde 

çalışanların işsizlik sigortası işveren payının teşvik olarak bir sonraki yıldan geçerli olmak 

üzere üç yıl süreyle %1 olarak alınması öngörülmüştür. 

ıı. Yurtdışına Götürülen Sigortalılar için GSS primi Teşviki 

Yurtdışına gönderilen veya götürülen 4/1(a) bendi sigortalılar için GSS priminde 

işveren hissesinden 5 puanlık indirim yapılmıştır. Bahse konu sigortalılardan dolayı, 

yurtdışında çalıştığı süreler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık 

indirimden yararlanamayacak ancak GSS primlerinde 5 puanlık indirimden yaralanacaklar 

bu tutar Hazine tarafından karşılanacaktır. 
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ii. Belirli il/ilçelerde (on ve üzerinde)sigortalı çalıştırılmasına ilişkin prim teşviki 

On ve üzerinde sigortalı çalıştırılan işyerlerinde uygulanmak üzere, prime esas 

kazanç alt sınırı üzerinden “altı puana kadar” sosyo ekonomik gelişmişlik endeksine 

dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye BK 

yetkilidir. Bu işyerlerinde yukarıda belirtilen beş puanlık prim teşvikine ek olarak, sigorta 

primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere “altı puan” ilave edilmek üzere 

uygulanır. Sigorta primi teşvikinden yararlanacak olan toplam işveren hissesi %11 

olacaktır. 

jj Düşük ücretli işçi çalıştıran işverenlere prim desteği 

Asgari ücretin %30 oranında arttırılması sonucunda oluşan ek maliyeti hafifletmek 

için asgari ücret işveren desteği getirmiştir. Destekten yararlanabilecek işverenler özel 

sektör işverenlerinin yanında kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kolları uygulanan 

4/1(a)’lı çalıştıran işverenler dışında kalan diğer kamu işverenleridir. 

10. Primlerin Ödenmesi 

A. Prim Ödeme Yükümlüsü 

- Kanunun 4/1(a) ve 4/1(c) bentlerine tabi sigortalılar için işverenleri 

- Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye, be benzeri 

ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İş 

Yurtları Kurumu 

- 4/1(b) bendine tabi olanlar, SGDP ne tabi olarak faaliyet gösterenler, isteğe bağlı 

sigortalılar, GSS lıları, mütekabiliyet esasına uygun olarak oturma izni almış yabancılardan 

yabancı bir ülke mevzuatına göre sigortalı olmayan kişiler ve başka ülkeden sağlık 

sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlar için sigortalının kendisi 

- GSS primi, devlet tarafından karşılanması öngörülmüş olanlar için primi yılı 

merkezi bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idaresi 

- Aday, Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim göre ve meslek liselerinde staja tabi 

tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullar, 

yükseköğrenimde staja tabi tutulanlar için yükseköğretim kurumu 

- GSS li sayılan stajyer avukatlar için “Türkiye Barolar Birliği” 

- İsteğe bağlı sigortalılar için “kendileri” 

- Uluslararası Öğrencileri Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası 

öğrenciler için “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” veya Uluslararası 

Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafında görevlendirilen “Kurum” 
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- Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişilerin çalışma gün sayısı 10 günden az ise, 

çalıştırıldıkları süreyle ilgili olarak “çalıştıranlar” 

B. Primlerin Ödenme Süresi 

4/1(a) ve 4/1(c) kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde 

çalıştırdığı sigortalıların prime esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden primlerini 

keserek, kendisine ait pirim borcu ile birlikte en geç Kurumca belirlenecek günü sonunda 

Kuruma ödeneceği hükme bağlanmıştır.” Ödeme günü ise takip eden günün son günü 

olarak belirlenmiştir.” 

4/1 (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (bağımsız çalışanlar) için de her aya ait 

primlerini kendileri “takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödemeleri gerekir”. 

Prim ödemelerinin ne zamana kadar yapılacağı ile ilgili Yönetmelikte 2016 yılında 

önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 

 4/1(a) kapsamındaki sigortalılar bakımından; 

 1-30 arasındaki çalışmaları için ücret alanlar müteakip ayın sın gününe 

kadar 

 15 ile müteakip 14 arasında ki çalışma için ücret alanlar ise izleyen ayın 

14. Gününe kadar işverenleri tarafında kuruma ödenir. 

 Bazı hallerde primlerin süresinde ödenmemesi toplu iş sözleşmesinin geriye etkili 

olarak yürürlüğe girmesi veya geriye doğru ücret tahakkuk ettirilmesine dayanabilir. 

 4/1(c) bendine tabi sigortalılar için primlerin ödenme süresi Kurumca 

belirlenecek günün sonuna kadardır. Bu ödemeler maaş ödemesinin yapılması gereken 

güne göre farklılık göstermektedir. Bunlarda primlerin ödenme süresi maaşa esas zaman 

diliminin bitiminden itibaren 15 gündür. 4/1(c) bendine tabi sigortalılar için prim ödeme 

yükümlüsü “kamu idare ve kurumları” olup primleri; 

 Her ayın 15 i ile izleyen ayın 14 arasındaki maaşını ayın 15 nde peşin 

olarak alan sigortalılar için maaş ödemesi gereken ayın son gününe kadar 

 Her ayın 1-30 arasındaki maaşını ayın 1 de peşin olarak alan sigortalılar 

için maaş ödemesi yapılması gereken ayın 15. gününün sonuna kadar. 

 Her ayın 15 i ile izleyen ayın 14 arasındaki maaşını ayın 15 nde 

çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemesi gereken ayın son gününe kadar 

 Her ayın 1-30 arasındaki maaşını ayın 1 de çalıştıktan sonra alan 

sigortalılar için maaş ödemesi yapılması gereken ayın 15. gününün sonuna kadar. 
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 Kurum prim ve her türlü alacaklarını işverenlere olan borçlarından mahsup etmek 

suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. Kuruma fiilen ödenmemiş olan prim tutarları, gelir 

vergisi ve kurumlar vergisi gider olarak yazılamaz. Öte yandan prim borçlarının KDV iade 

alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. 

Sigortalılar ve tüzel kişilerin kasıt, hata ve yanıltıcı beyanlarından “kaynaklanmaması” 

şartıyla sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin 

Kurumca sonradan tespit ettirilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına 

gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. 

 C. Erken Ödeme İndirimi 

 4/1(b) tabi sigortalılar ile bu kapsamda sayılan kişilerden SGDP tabi olanlar, isteğe 

bağlı sigortalı olanlar en fazla 360 güne kadar olan primlerini erken ödeyebilirler. Erken 

ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar “her gün 

için aylık %4 uygulanır.” BK bu oranı sıfıra kadar indirmeye, 8 kadar çıkarmaya yetkidir. 

 D. Doğal Afet Halinde Sürenin Uzatılması 

 Doğal afet ve bazı olağanüstü durumunda aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme 

süresi ve primlerin ödenmesi ertelenebilir. Buna göre yangın, su baskını, sel, yer kayması, 

deprem gibi doğal afetlerle ağır hastalık, kaza, tututkluluk ve sabotaj gibi sebeplerle 

ekonomik kayıplara uğrayan işverenleri ile primlerin kendi ödeyen 4/1(b)  bunu 

belgelendirmek kaydıyla olay veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren “üç ay içinde” 

yazılı talepte bulunmak kaydıyla mücbir sebebin veya afetin meydana geldiği tarihten 

itibaren 1 yıla kadar ertelenebilir. 

 11. Prim Borçlarının ve yersiz ödemelerin yeniden yapılandırılması 

 Primlerin tahsilinde çekilen güçlükler nedeniyle, zaman zaman prim ve gecikme 

faizi affı, taksitlendirme ya da erteleme kanunları çıkarılmış bulunmaktadır. 

 12. Gecikme zammı ve gecikme cezası 

 Kurum prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen 

kısmı süresin bittiği tarihten itibaren “ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında 

gecikme cezası” uygulanarak arttırılır. BK ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını 

iki katına kadar çıkarmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye yetkilidir. Ayrıca, 

her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç 

ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya 

ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi 

bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı uygulanır. Sigortalılar ve tüzel kişilerin kasıt, 

hata ve yanıltıcı beyanlarından “kaynaklanmaması” şartıyla sigortalılarca ödenen prim ve 
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prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit ettirilmesi 

halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına gecikme cezası ve gecikme zammı 

uygulanır. Tahakkuk ettirilen gecikme zammı için ayrıca faiz yürütülmesi mümkün değildir. 

Ayrıca tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmeyen idari para cezalarına 

gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilir.  

 Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı AATUHK uygulanır. 

Bundan doğacak uyuşmazlıklar Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer “iş 

mahkemesidir” 

 **Kurumun prim ve diğer alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklarda “iş mahkemesine 

başvurulması alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.” Kurumun prim ve diğer alacakları 

on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

 13. Kurumun prim ve diğer alacaklarının ödenmesinden işverenle birlikte 

sorumlu tutulanlar 

 A. Asıl işveren alt işveren ilişkisinde  

 Asıl işveren 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt 

işverenle birlikte sorumlu tutulduğuna göre, alt işverenin primleri süresinde ödememesi 

halinde asıl işverenin Kurum karşısında sorumluluğu doğacaktır. Aynı sorumluluk durumu 

geçici iş ilişkisi bakımından (ödünç verme) da söz konusudur. Geçici iş ilişkisi kurulan 

işverenin, işçinin kendi yanında çalıştığı süre içerisinde ödenmeyen sosyal sigorta 

primlerinden sorumlu olduğu, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin 5510 da belirtilen 

yükümlülüklerden dolayı (esas) işveren ile birlikte sorumlu olduğu düzenlenmiştir. 

 B. İşyerinin devri halinde 

 Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif ve pasifi ile birlikte devralınır veya intikal 

ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim veya 

gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer ’ilerinden oluşan borçlarından “yeni işverende 

eski işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olur”. Yargıtay’a göre müteselsil 

sorumluluk sadece ilk devredenle ilk devralan arasında sınırlı tutmaktadır. Şu kadar ki sırf 

prim borcundan kurtulma, 3. Kişileri yanıltma amacına yönelik hileli ya da muvazaalı 

işlemler bunun dışındadır. Primlerden sorumluluk konusunda sorumluluk şirket ortağı 

sıfatından kaynaklanabileceği gibi yönetici sıfatından da kaynaklanır. Yine 6183 sayılı 

Kanuna göre; limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen 

veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye “hisseleri oranında 

doğrudan doğruya sorumlu” olurlar. Payı devralan ve devreden de müteselsilen sorumlu 

olur. 
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 Bilindiği gibi, tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara 

düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Tüzel kişilerin kanun 

temsilcileri ise türüne göre müdürler ile yönetim kurullarıdır. Nitekim A.Ş. yönetim kurulu 

tarafından, kooperatif teşekküller, yönetim kurulu tarafından, komandit şirketler, 

komandite ortak tarafından, ltd. şti. müdürler tarafından, vakıf ve cemaatler vakıf 

senedinde gösterilen yönetim organlarınca yönetilir ve temsil olunurlar. 

 C. Üst düzey yöneticilerin müteselsil sorumluluğu 

 Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın, kanunda 

belirtilen sürelerde ödenmez ise, “kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu 

görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil 

olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı 

işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yani primlerin tahakkuku ve 

ödenmesi konusunda görev ve yetkisi bulunmasına rağmen bunu yerine getirmeyen, yani 

ödememe olgusu ile illiyet bağı içerisinde olan kişilerin sorumlu tutulmasıdır. Müteselsil 

sorumluluğun kapsamına sadece prim borçları değil, Kurumun diğer alacakları da 

alınmıştır. Bu kişilerin sorumlu tutulabilmesi için ilgili tüzel kişilerin “parasal işlerini 

yürütme konusunda görev ve yetkisinin bulunması gerekir.”  O halde salt A.Ş. yönetim 

kurulu üyeliği o kimsenin işveren şirketin prim ve borçlarından sorumlu tutulmasına 

yetmez. Bununla beraber A.Ş. Yön.Krl. Bşk ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi 

sorumlu olur. Kuruma karşı sorumluluk hukuki olup cezai değildir. 

 Gerçekten üst düzey yöneticilerin müteselsil sorumluluğunun söz konusu olabilmesi 

için tüzel kişinin sigorta primlerinin “haklı bir neden olmaksızın” ödenmemiş olması 

gerekir. Yargıtay’a göre işletmede zaman zaman nakit sıkıntısı olması sigorta primlerinin 

ödenmemesi için haklı sebep oluşturmaz. Yine Yargıtay bir kararında primlerin 

ödenmesiyle görevli birimi (saymanlık) genel müdürlüğün yazılı emriyle ödememiş ise bu 

durumda saymanlığın değil genel müdürlüğün sorumlu olacağı sonucuna varmıştır. 

 14. Yersin alınan primlerin iadesi ve zamanaşımı 

 İşveren veya sigortalılar tarafından Kuruma yanlış ödeme yapılmış olması 

mümkündür. Yanlış ödeme işverenin, sigortalının veya Kurumun bir hata veya kastından 

kaynaklanabilir. Bilerek veya bilmeyerek yapılan ödemeler “yersiz ödemeler” tanımlanır. 

Kurum, yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primleri, hisseleri oranın 

işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara, GSS na ve hak sahiplerine geri vermekle 

yükümlüdür. Ancak Kurumun bu yükümlülüğü “on yıllık zamanaşımı” süresi ile 

sınırlandırılmıştır. İade edilecek primler için yasal faiz de ödenir. Gerçek bir çalışması 
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olmadığı halde kâğıt üstünde sigortalı olarak gösterildiği tespit edilen kişi için ya da 

zorunlu sigortalı olması gerekirken isteğe bağlı sigortaya prim ödenmesi durumunda  (kişi 

kötü niyetle davranmış ise) ödenen primler geri alınamaz. Herhangi bir kimse artık sosyal 

sigortalardan yararlanmadığını, sosyal sigortalara tabi bir işte çalışmadığını ileri sürerek 

vaktiyle ödemiş olduğu primlerin iadesini isteyemez. Sadece toptan ödeme şartları 

oluşmuşsa primlerin iadesi istenebilir. Primlerin geri verilmesinin önemli bir sonucu vardır. 

Primleri geri verilenlerin, aylık, ödenek, gelir ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 

koşullarını yitirmeleri durumunda ödenen aylık, ödenek, gelir ve sağlık hizmetlerinin 

durdurulacağıdır. 

 15. Kurum Alacaklarında Zamanaşımı 

 Kurumun prim ve diğer alacakları on yıllık zamanaşımına tabidir. Anca 

zamanaşımının başlangıcı prim ve diğer alacakların ödenme süresinin dolduğu tarih takip 

eden takvim yılı başıdır. 5510 da öze hüküm olması nedeniyle BK burada uygulama alanı 

bulmaz. Zaman aşımı süresi bir mahkeme kararından doğmuş ise kararın kesinleşme 

tarihinden, müfettişlerin denetim ve incelemeleri sonucunda doğmuşsa bu raporun Kuruma 

bildirildiği tarihten, banka ve diğer kamu kurumlardan gelen belgelerden doğmuş ise bu 

bilgi ve belgelerin Kuruma intikal ettiği tarihten başlar. Kuruma açılacak 5510 sK na dayalı 

tazminat ve alacak davaları da on yıllık zamanaşımına tabidir. 

 16. Prim belgelerinin Kurumca Re’sen düzenlenmesi ve primlerin tahsili 

 Sigortasız çalıştırılma ve prim ödeme gün sayısının eksik gösterildiğinin tespit 

edilmesi halinde Kuruma verilmesi gereken belgeler işverenden istenir, bu belgeler 

süresinde verilmediği takdirde Kurumca resen düzenlenir ve prim borcu işyerinden istenir. 

Bu belgeler aylık prim ve hizmet belgesi ile işe giriş bildirgesidir. 

 A. Resen Düzenlemenin Koşulları 

 Bu belgelerin Kurumca re’sen düzenlenebilmesi için sigortalının çalışmasına rağmen 

prim belgelerinin bir ay içinde verilmediğinin veya eksik verildiğinin tespit edilmiş olması 

gerekir. Bu tespit çalıştığı halde Kuruma bildirilmemiş olan sigortalılara ilişkin olabileceği 

gibi, eksik bildirilen veya ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret 

ödendiğine dair belgeleri uruma verilmeyen ya da verilen bu belgeler Kurumca geçerli 

sayılmayan sigortalılara ilişkin olabilir.   Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik 

bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas 

kazançlarının “en fazla” tespitin yapıldığı tarihten geriye doru “bir yıllık süreye ilişkin 

kısmı” dikkate alınır. 
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 Böyle bir durumun tespiti halinde bu durumdaki sigortalılar ile ilgili olarak 

düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesinin “bir 

ay içinde” düzenlenmesi işverenden istenir.  Bu belgeler bir ay içerisinde işverence 

verilmediği takdirde Kurumca re’sen düzenlenir ve tahakkuk ettirilen prim borcu ile 

birlikte işverene tebliğ edilir. 

 B. İşverenin İtirazı 

 İşveren kendisine tebliğ edilen prim borcuna karşı, tebliğ tarihinden itibaren “bir ay 

içerisinde” ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir.” İşverenin Kuruma yaptığı itiraz takibi 

durdurur. Bu itiraz en fazla 30 gün içerisinde karara bağlanır. İtirazın reddi halinde “bir ay 

içerisinde yetkili iş mahkemesine” başvurulabilir.” Prim belgelerinin düzenlemesi ve 

primlerin ödenmesi yükümlülüğü birbirinde ayrı ve bağımsız yükümlülüktür. Prim 

zamanında ödense bile bildirgenin geç verilmesi sorumluluğu gerektirir. İşverenin Kuruma 

itiraz etmemesi doğrudan iş mahkemesine gitmesi halinde tahakkuk eden prim borcu idari 

şamada kesinleşmiş olmaktadır. İdari aşamada kesinleşmiş olan prim borcu için artık iş 

mahkemesine başvurulamaz. (Yargıtay Uygulaması) 

 17. Asgari işçilik miktarının re’sen tespiti ve uzlaşma 

 Asgari işçilik miktarının tespiti ya Kurum yetkili memurlarınca re’sen yapılır ya da 

bu memurların işverenle uzlaşması beklenir. 

 A. Re’sen Tespit: Kurumun belirli kıstaslara göre prime esas kazançlar toplamını 

re’sen hesaplamakta ve tahsil etme yetkisi vardır. Son düzenleme ile asgari işçilik 

miktarının belirlenmesi için sigorta müfettişlerine yetki verilmiştir. Genelgeye göre asgari 

işçilik tutarının belirlenmesine yönelik işlemler iki yöntemle yapılır. 

 - İşçilik gerektiren her türlü faaliyetin Kurum müfettişlerince asgari işçilik yönünden 

incelenmesi 

 - İhale konusu işler ve özel bina inşaatı gibi maliyeti belirlenebilir nitelikte işlerde 

kayıt ve belgeleri incelenmeksizin işyeri dosyalarının Kurum ünitelerince “araştırma ve 

re’sen işlem yapma” yoluyla incelenmesidir. Asgari işçilik uygulamasının iki temel amacı 

bulunmaktadır. 

 - Birisi çalışanların işverenlerce bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi nedeniyle 

ortaya çıkan kayıt dışı istihdamın ya da kaçak sigortalı çalıştırmanın önlenmesidir. 

 - Kurumun pirim ve devletin vergi gelirini güvence altına almaktır. 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve 

özel nitelikteki inşaatlardan dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilip 

bildirilmediği Kurumca araştırılır. Eksik bildirilmiş varsa eksik bildirilen işçilik tutarı 
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üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Kurum re’sen sigorta primi 

tahakkuk ettirerek bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. 

 İşveren tebliğ edilen prim borcunu, varsa gecikme zammı ve cezasını öder veya 

ödeyeceğini yazlı olarak beyan ederse borç kesinleşir. Ödeme yükümlülüğünü yerine 

getirmezse 6183 e göre işlem yapılır.  Ya da “işveren prim borcuna karşı tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir.” Kuruma yapılan itiraz takibi durdurur. 

Kuruma yapılan itirazın reddedilmesi halinde işveren kararın tebliği tarihinden itibaren “bir 

ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurması” mümkündür. 

 B. Uzlaşma: Kanunda asgari işçilikle ilgili olarak, uzlaşmaya gitme olanağı da 

tanınmıştır. Her zaman uzlaşma yoluna gidilebilmesi mümkün değildir. Bunun en geç 

asgari işçiliğe ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından 

düzenlenen “raporun Kuruma gönderilmesinden önce” yapılması gerekir. İkinci koşul ise 

asgari işçilik miktarının belirli bir sigortalıya veya sigortalılara mal edilemeyecek nitelikte 

olmasıdır. 

 Yani bildirilmeyen veya eksik bildirilen işçilik miktarının somut olarak belirli 

sigortalılara ilişkin olduğu tespit edilebiliyorsa bu durumda uzlaşmaya gidilmesi mümkün 

değildir. 

 Kısacası uzlaşma, hem bu talebin raporun Kuruma gönderilmesinden önce 

yapılmasına hem de işçilik miktarının eksik bildirildiği tespit edilmekle birlikte bu 

eksikliğin kime ilişkin olduğunun tespit edilememesine bağlıdır. 

Uzlaşmaya gidilmesi halinde uzlaşılan bu tutarlar kesin olup, bunlar hakkında dava 

açılamaz şikâyette ve itirazda bulunulamaz. Uzlaşılan prim ve idari para cezasının en geç 

bir ay içerisinde ödenmesi gerekir. Tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşılmamış sayılır. 

Uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşmanın bir aylık süre içerisinde ödemenin yapılmaması 

nedeniyle geçersiz olması halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. 

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 I. İşyerinin ve Sigortalılığın Bildirimi Yükümlülüğü 

 1. İşyerinin Bildirimi 

 İşveren yeni bir işyeri kurup 4/1(a) veya/1(c) bentlerine tabi sigortalı çalıştırmaya 

başladığında iş yeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma 

vermekle (e-sigorta ile göndermekle) yükümlüdür. Aynı yükümlülük böyle bir “işyerini 

devralan” veya bu nitelikteki “işyeri kendisine intikal eden” işverenler için de geçerlidir. 

Bu bildirim e-sigorta yoluyla yapılır. 
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 İşyeri bildirgesi işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese 

nakledilmesi hainde de işyerinin nakledildiği tarihi izleyen “10 gün içinde” işyeri bildirgesi 

verilmesi gerekir. Keza işyerinin başka bir işverene devredildiği hallerde de yeni işverenin 

devir tarihinden itibaren “10 gün içinde” işyeri bildirgesi vermesi gerekir. Şirketin tür 

değişikliği, birleştiği, bölündüğü, takdirde Ticaret sicil gazetesinde ilan tarihinden itibaren, 

yeni ortak alınması halinde ortak alınması tarihinden itibaren “10 gün içinde” bildirgenin 

verilmiş olması gerekir. İşyeri “miras yoluyla” intikal etmişse mirasçıların ölüm tarihinden 

itibaren “üç ay içerisinde” işyeri bildirgesi vermeleri gerekir. 

 Belirtelim ki valilikle, belediyeler gibi ruhsat vermeye yetkili kamu veya özel hukuk 

tüzel kişileri ruhsat verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgi ve belgeleri 1 ay içerisinde 

Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

 İşyeri bildirgesi verilmesi işverenin yükümlülüğündedir.  İşyeri bildirgesinin 

verilmesi üzerine 4/1(a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işyerine bir sicil numarası verilir ve 

bu numara işverene tebliğ edilir. 

 4/1(c) kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinde meydana gelen değişiklikler 

de bildirime tabidir. Saymanlığı değişenler 10 gün içerisinde durumu yazılı olarak Kuruma 

bildiriler. Kamu idaresinin bir başka kamu idaresine devri birleşmesi halinde 10 gün 

içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilir. 

 Aynı şekilde kamu kurumunun aynı il içindeki adres ve isim değişiklikleri de 

Kuruma bildirilir. Nihayet kamu idaresinin özelleştirilmesi suretiyle satışının yapılması 

halinde satış işleminin onaylandığı tarihi takip eden 10 gün içinde Kuruma bildirilir. 

 2. Alt iş verinin ve sigortalıyı devralan işverenin bildirimi 

 Alt işverenin iş yerinde çalıştırdığı sigortalıları asıl işverenle yapmış olduğu 

sözleşmenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla Kurumca verilecek “alt işveren numarası” ile 

“asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden” yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Alt 

işveren, işyerini bildirme yükümlülüğünü asıl işverene ait “iş yeri sicil numarasına ek 

olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası” üzerinden yerine getirir. 

 Bunun gibi sigortalıyı devralan işveren de devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya 

başlamadan evvel, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi kuruma 

ibraz etmesi kaydıyla müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu yükümlülüklerini Kurumca 

kendisine verilecek geçici iş ilişkisi kurulan üç haneli işveren numarası ile sigortalıyı devir 

aldığı işverene ait işyeri dosya üzerinden yerine getirilebilir. 
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 3. Sigortalılığın başlangıcının bildirimi 

 Sigortalının işe başlamasıyla birlikte “zorunlu olarak sigortalılık başlamış sayılsa 

da”, bu durum sigortalılığın bildirilmesi yükümünü ortadan kaldırmaz. T.C kimlik 

numarası sosyal güvenlik sicil numarası olarak esas alınır. 

 

 

 A. 4/1(a) Bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde 

 aa) Genel Kural: İşe başlamadan önce bildirim: İşverenler iş sözleşmesine 

dayanarak sigortalıları “işe başlamadan evvel” Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle 

yükümlüdür. Öte yandan aday çırak, çırak ve mesleki eğitim sırasında staja tabi tutulan 

öğrencilerin bildirgesi eğitim kurumlarınca staja veya mesleki eğitime başladıktan tarihten 

önce yapılacak. 

 Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 

ünitelerde çalıştırtılan hükümlü ve tutukluların bunları çalıştıran kamu idareleri, işverenler 

ya da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu tarafından “işe 

başlatılmadan en geç bir gün önce” Kuruma bildirimlerinin yapılması gerekir. 

 bb. İstisnalar 

- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar: 

Sigortalıların en geç “çalışmaya başladığı gün” Kuruma verilmesi yeterlidir. 

- Yabancı ülkede sefer yapan ulaşım araçlarında ve sefer sırasında işe 

başlatılacak sigortalılar: Sigortalıların “çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık 

süre içinde” ise giriş bildirgesinin işverenleri tarafından Kuruma verilmesi yeterlidir. 

- İlk kez iş yeri bildirgesi verilen işyerinde işe başlatılacak sigortalılar: 

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan sigortalıların giriş 

bildirgesinin, “işyerinin tescili tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde” verilmesi 

gerekir. İşyeri kurulduktan sonra ve fakat bir aylık süre dolmadan işe alınan sigortalıların 

da işyerinin iş yerinin tescil tarihinden itibaren bir aylık süre dolmadan işe giriş 

bildirgesinin verilmesi yeterlidir. 

- Çalışma izin belgesine tabi yabancıların bildirimi: Yabancı uyruklu kişiler için 

istisna getirilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu kişilerin “çalışma izin belgesindeki izin 

başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde” ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliği 

tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması durumunda, “çalışma izin belgesinin işverene 

tebliği tarihinden itibaren 45 gün”  
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- Kamu idareleri tarafından yurt dışı göreve gönderilenler: Yurtdışında 

çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma bildirilmeleri gerekir. 

- Kamu İdareleri tarafından çalıştırılan 4447 sK uyarınca İşsizlik Sigortasına 

tabi olmayan sözleşmeli personel: Kuruma bildirimi en geç “çalışmaya başladıkları 

tarihten itibaren bir ay içinde” yapılır. 

- Maliye Bakanlığı vizesine tabi olarak kamu idarelerinde çalışanlar: Vize 

işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin “yazının ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü 

izleyen ikinci iş günü sonuna kadar” Kuruma bildirilmesi gerekir. 

- 4046 sK uyarınca özelleştirilen yerlerden diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel: Kamu idarelerinde 

“işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar” Kuruma bildirilmesi 

gerekir. 

- Aynı işverene ait bir işyerinden diğerine nakledilen sigortalılar: Mevcut iş 

sözleşmesi devam ederken aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer 

işyerinde çalışmaya başlaması halinde kanuni süresi dışında Kuruma yapılan bildirimlerin 

de süresinde yapılması esası benimsenmiştir. 

B. İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi: 4/1(a) bendine tabi sigortalıları 

çalıştıran işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla 

verenler kamu veya özel sektör ayırımı yapılmaksızın işe giriş bildirgelerini e-sigorta 

yoluyla internet üzerinden Kuruma vermekle yükümlüdür  

C. Sigortalının Kendisini Bildirmesi:  

4/1(a) bendine tabi sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren “en geç bir 

ay içinde” sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını “sigortalı bildirim belgesi” ile ya da 

doğrudan internet üzerinden Kuruma bildirmesi gerekir. 

 

D. 4/1 (b) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde 

aa. Gelir vergisi mükellefi olanlar: Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı 

nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu 

mükellefiyetlerin başlangıç tarihi itibariyle başlar ve “vergi dairelerince mükellefiyetin 

başlatıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde” Kuruma bildirilir. Vergi 

mükellefiyetinin iki aydan önce bitirilmesi halinde vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten 

itibaren “iki ayı geçmemek üzere” işe başlama işlerinin tekemmül ettirildiği tarihten 

itibaren “en geç 15 gün” içinde bildirilmesi gerekir.  
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bb. Gelir vergisinden muaf olanlar: Esnaf ve sanatkâr müdürlüklerine tescil tarihi 

itibariyle başlar ve “en geç 15 gün içinde” Kuruma bildirilir 

cc. Şirket Ortakları 

Şirket ortaklarından; 

 Kollektif şirket, adi komandit şirket komandite ve komanditer ortakları ile donatma 

iştiraki ortaklarının sigortalılıkları “vergi mükellefiyetinin başladığı tarihte başlar” ve bu 

tarihte “vergi dairelerince”  

 A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları “yönetim kuruluna 

seçildiği tarihte” başlar. Bu tarihte “şirket yetkililerince” 

 Ltd.Şti. ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket komandite ortaklarının 

sigortalılığı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihte başlar ve bu tarihte ticaret sicil 

müdürlüklerince  

 Ltd.Şti. ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket komandite ortaklarından 

hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, “ortaklar kurulunca devrin yapılmasına 

karar verildiği tarihte” başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin 

tanzim edilen noter devir sözleşmesinin devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer 

sureti veya devir ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiş ise Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edildiği nüshanın “ibraz edilmesi kaydıyla” “şirket yetkililerince”  

 ** 15 gün içinde Kuruma bildirilir. 

 dd. Köy ve mahalle muhtarları: Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarının 

muhtar seçildiklerine dair mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren 

“il ve ilçe mülki amirliklerince on beş gün içinde” Kuruma bildirilir. 

 ee. Tarımda bağımsız çalışanlar: Tarımda kendi adına ve bağımsız çalışanların 

sigortalılıkları bağlı oldukları ziraat odalarınca veya kendilerince “bir yıl içinde bildirilmesi 

halinde kaydedildiği tarihte”, bu sürede bildirilmemesi halinde ise bildirimin “Kuruma 

yapıldığı tarihten” başlar ve bu meslek kuruluşlarına kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren 

“bir ay içinde” ziraat odalarınca veya Tarım İlçe Müdürlüklerince Kuruma bildirilir. 

 ff. Jokey ve antrenörler: Sigortalılıkları lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya 

başladıkları tarihte başlar. “Kulübe kaydın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde” TJK 

nce Kuruma bildirilir. 

 gg. Muafiyet koşulları ortadan kalkan bağımsız çalışanlar: Bağımsız çalışanlar 

belirli bir gelir seviyesinin altında ise sigorta kapsamının dışında tutulurlar. Bu kapsamda 

olan tarımda bağımsız çalışan durumunda olan kişilerin muafiyetleri ortadan kalktığında 

ziraat odalarından veya Tarım İlçe Müdürlüklerinden alacakları belge ile “bir yıl içinde 
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kuruma bildirilenlerin sigortalıkları belgenin düzenlendikleri tarihten” bu süreyi 

geçirenlerin sigortalılıkları ise bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten başlar. 

 E. 4/1 (c) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde:  

 - Kamu idarelerinde ilk defa ve tekrar “çalışmaya başlayanlar” 

 - Harp okulu ile fakülte ve yüksekokullarda TSK adına okuyanlar ve Polis 

Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda EGM hesabına okuyanlar “öğrenime 

başladıkları” 

 - Yukarıda belirtilen okullarda okumakta iken sonradan TSK veya EGM hesabına 

okumaya başlayanların “TSK ve EGM hesabına okumaya başladıkları” tarihten itibaren 

sigortalı sayılırlar ve “15 gün içinde” Kuruma bildirilmesi gerekir. Bu bildirim işe giriş 

bildirgesiyle ve e-sigorta yoluyla olur. 

 4. Kamu idareleri ve Bankaların bildirimi 

 Kamu idareleri ve bankalar Kurumca belirlenecek işlemlerde işlem yaptığı kişilerin 

sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit 

ettiği kişileri Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

 5. Sigortalıların Kurumca re’sen tescil edilmesi 

 Sigortalı olması gerektiği halde Kurumun yaptığı denetimlerde, işyeri kayıtlarında 

yapılan tespitler ya da kamu iarelerinin tespitleri sonucu Kuruma bildirilmediği tespit 

edilen sigortalıların tescil işlemleri Kurumca resen gerçekleştirilir. Bunun gibi sigortalılığın 

tespit davası sonucunda kesinleşen yargı kararına göre Kuruma bildirilmediği ortaya çıkan 

sigortalıların tescili de re’sen Kurumca yapılır. 

 6. Sigortalılığın sona erdiğinin bildirimi 

 A) 4/1(a) bendine tabi sigortalılar bakımından 

 * Sigortalılık iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte sona erer. İşveren, işten ayrılış 

bildirgesi ile sigortalılığın sona ermesini izleyen “10 gün içinde” Kuruma bildirir. 

 * Kamu idarelerince, işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel, yurtdışı 

görevde çalıştırtılmak üzere işe alınan personel, dış temsilciliklerde istihdam edilmekte 

olup temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını 

haiz Türk uyruklu sözleşmeli personel, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına 

göre sigortalı olduğunu belgeleyenler ve dış temsilcilikte istihdam edilen sözleşmeli 

personelden uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilcisi bulunduğu 

ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde bulunulan ülkede sosyal sigorta 

kapsamında sigortalı yapılanlar için sigortalılığın sona erdiğinin bildirimine ilişkin süre “3 

aydır” 
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 * Ceza ve infaz kurumlarındaki tesis, atölye ve ünitelerde çalışanların sigortalılığı 

çalışmalarının sona erdiği veya işlerine son verildiği tarihten sonra sona erer. Bu tarih Ceza 

İnfaz Kurumları il Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca “10 gün içerisinde” 

 * Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile staj yapan 

öğrencilerin sigortalılığı eğitim/staj sürelerinin bittiği tarihte biter. Bildirim bu Kurumlarca  

“10 gün içinde” yapılır. 

 B) 4/1(b) bendine tabi sigortalılar bakımından 

 Bunların sigortalılıklarının sona erdiğinin gerek kendileri gerekse ticaret sicil ve 

esnaf teşekkülleri ve vergi daireleri tarafından “10 gün içinde” Kuruma bildirilmeleri 

gerekir.  

 Sigortalılık statüsünde tarımda kendi ad ve hesabına çalışanlar için “tarımsal 

faaliyetin sona erdiği” ya da “düşük gelir elde etmeye başladıkları” ya da 65 yaşını 

doldurmaları halinde sona erer. 

 Jokey ve antrenörlerden lisansları yenilenmeyenlerin sigortalıkları lisanslı olduğu 

yılın sonundan itibaren sona erer. 

 Bağımsız çalışanların bu sigortalılıkları sigortalılık statülerinin değişmesi halinde, 

bağımsız statüdeki sigortalıklarının “yeni statüye geçmeden bir gün öncesi sona ermesi” 

hükme bağlanmıştır. 

 C) 4/1 (c) bendine tabi sigortalılar: Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 

“sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde” Kamu idaresince e-sigorta ile 

Kuruma verilmesi gerekir. 

 7. Sigortalılığın bildirilmemesi 

  Sigortalılığın bildirilmemesinin iki önemli sonucu vardır. Biri “idari para cezası 

uygulanması” diğer ise “sigortalılığın yargı kararıyla tespitidir”. 

 A) İdari Para Cezası uygulanması: 4/1(a) bendine tabi sigortalılar için işe giriş 

bildirgesinin Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun 

vermeyenler veya Kurumca internet ortamında verilmesi gereken belgeleri vermeyenler 

hakkında “her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.”  

 4/1(c) kapsamındakiler için Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi 

yapması gereken işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda 

Kuruma “hiç gönderilmemesi halinde” sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5 i, “geç 

gönderilmesi halinde ise sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin 1/10 İPC uygulanır. 

Ancak İPC ilgili yılın aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 24 katını geçemez. 

Bununla birlikte Kanunda işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi durumu için iki 
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halde idari para cezasının artmasını öngörmüştür. İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin 

mahkeme kararından veya Kurumun denetim personeliyle tespitinden ya da diğer kamu 

görevlilerinin kendi mevzuatları gereği yapacakları incelemelerden veya bankalar, döner 

sermayeli kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve 

belgelerden anlaşılması halinde uygulanacak İPC her sigortalı için “brüt asgari ücretin 2 

katı” olmak üzere uygulanır. Bu durumda alınan bilgi ve belgelerin “Kuruma intikal 

tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde her bir 

sigorta için asgari ücretin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır.” 

 4/1(b) bendine tabi sigortalılar için bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 

halinde, bildirimi yapmakla yükümlü kurum ve kişilere “aylık asgari ücret tutarında idari 

para cezası” uygulanır. 

 İPC tebliğinden itibaren 15 gün içinde ya Kuruma öder ya da Kurumun ilgili 

birimine itiraz eder. Kurum itirazı reddederse ret kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 

gün içerisinde yetkili “idare mahkemesine” başvurabilir. Bu süre içinde başvuru 

yapılmaması halinde ceza kesinleşir. 5510sK açıkça idare mahkemesinden bahsettiği için 

5326sK da belirtilen Sulh Ceza Mahkemesine gidilmez. İPC na karşı itiraz yoluna 

gitmeden 15 gün içinde yatıran kişiden “¾ oranında tahsilat” yapılır. “Mahkemeye 

başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durmaz.” 

 B. Sigortalı hizmetin hükmen (yargı kararıyla) tespiti 

 Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları 

Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan 

başlayarak “5 yıl içinde” iş mahkemesine başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları 

durumunda bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazançlar toplamı ve prim ödeme 

gün sayıları dikkate alınacaktır. Bu tespit davasından sadece 4/1(a) kapsamında çalışanlar 

yararlanabilir. Burada önemli olan nokta kişinin çalıştığının Kurum kayıtlarında o ya da bu 

şekilde görünmemesidir. 

 aa. Tespit davasının şartları 

 İşverenler tarafından Kuruma bildirilmeyen çalışanların yıllar sonra da olsa yargı 

yoluna başvurulması imkânı getirilmiştir. Buna sigortalılığın hükmen tespiti y da 

sigortalılığın yargı kararıyla tespiti denir. Kuruma bildirilmeyen sigortalının eski işvereni 

aleyhine açacağı bu dava nitelik itibariyle “olumlu bir tespit davasıdır” Bu davanın 

“birinci koşulu”; davacının  4/1(a) kapsamında yani işçi sıfatıyla sigortalı olarak çalışmış 

olmasıdır. Bu sürelerin fiilen çalışılmış olması veya çalışılmış sayılması da gerekir. Aylık 

prim ve hizmet belgeleri bir işveren tarafından verilmeyen “bağımsız çalışanların hizmet 
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tespiti davası açma hakkı” yoktur. Sigortalılığının hükmen tespiti davalarında “18 yaş 

öncesi sigortalılık süresi dikkate alınmaz” 18 yaşından öncesi için olan talepler sadece prim 

gün sayısına eklenerek prim gün sayısının artmasına yarar. Tespiti istenen sürelerin başka 

işyerlerinde geçen sürelerle çakışmaması gerekir. Bunun gibi çıraklıkta geçen süre de 

işçilikte geçmiş sayılmadığından tespit davasına konu yapılamaz. İkinci koşul; İşyeri 

bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesinin, işveren tarafından 

Kuruma verilmemesi veya “sigortalının adına Kurum kayıtlarında rastlanmamasıdır.” 

Eğer işveren, sigortalı işe giriş bildirgesi vermiş yani sigortalının Kuruma kaydı yapılmış 

ancak primleri yatırılmamışsa prim yatırılmayan süreler için “tespit davası açmasına gerek 

yoktur.” Ancak işe giriş bildirgesinin de hak düşümü süresi geçmeden verilmiş olması 

gerekir. Hak düşürücü süre 5 yıldır. İşveren belgeleri Kuruma vermemiş olmakla birlikte 

çalışanın o işyerinde fiilen çalıştığını Kurum denetim elemanları tespit etmişse bu durumda 

da tespit davası açmaya gerek yoktur. Üçüncü koşul; Hizmetlerin geçtiği yılın sonundan 

başlayarak “beş yıl içinde” mahkemeye başvurulmasıdır. 

 Tespit davası eski işverene karşı açılır. Hatta işyerinin devir ve intikali halinde eski 

işveren yanında yeni işverene de hasım olarak gösterilebilir. Sigortalının tespiti davasında 

alt işverenle birlikte asıl işverende sorumludur. Eğer sigortalı kısmi zamanlı olarak birden 

fazla işverene tabi olarak çalışıyorsa “birden fazla işverene karşı da” tespit davası 

açılabilir. Fakat tespiti istenen hizmet sürelerinin çakışmaması gerekir. Kuruma açılacak 

davalarda dava açmadan önce Kuruma başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Ancak “hizmet 

tespiti davaları bu zorunluluktan muaf tutulmuştur.” Çünkü bu davalar eski işverene karşı 

açılmakta olup daha sonra Kuruma ihbar edilmektedir. Davaya davalı yanında fer’i 

müdahil olarak katılan Kurum davalı kanun yoluna başvurmasa dahi kanun yoluna 

başvurabilmektedir. Bu durumda Kurum işveren yanında davaya katılacak olursa artık 

aralarında “ihtiyari (gönüllü) dava arkadaşlığı kurulmuş olacaktır.” Hizmet tespit davaları 

“iş mahkemelerinde” görünse de Yargıtay Kanuni dayanakları 442 sayılı Köy Kanunu, 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu olan geçici köy korucularına ait davaların “idari 

yargıda” görülmesi gerektiğine hükmetmektedir.  

 Beş yıllık dava açma süresi hak düşürücü süre olup, bunun başlangıcı hizmetin 

geçtiği yılın bitim tarihidir. Hak düşürücü sürenin, zamanaşımında olduğu gibi durması, 

kesilmesi söz konusu olmaz. Sigortalının sahip olduğu tespit davası açma hakkına ölümü 

halinde mirasçılarında sahip oldukları konusunda bir açıklık olmayıp, maddenin amaca 

göre yorumundan sigortalının ölümü halinde “hak sahiplerinin de” bu davayı açabilecekleri 
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sonucuna varmak gerekir. Bu durumda hak düşürücü sürenin sağlığında dava açma süresini 

kaçırmamış olması şartıyla, murisin ölüm tarihinde başlayacağı kabul edilmektedir. 

 İşe giriş bildirgesi verilmiş olmasına rağmen primlerin ödenmemesi halinde, hak 

düşürücü sürenin geçirildiği ileri sürülemez. Bu tür davalarda beş yıllık hak düşürücü süre 

kuralı, “Kuruma işe giriş bildirgesi verilmiş olmasından sonra geçen süreler için 

uygulanmaz.” 

 Nu tür davalarda geçmiş çalışma ilişkisini kanıtlama yükü sigortalıya düşmekle 

birlikte, bu dava kamu düzenini ilgilendirdiğinden re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. 

Sigortalı davasını mutlaka resmi belge ile kanıtlamak zorunda değildir. Tanık dinleme dahil 

her türlü delille kanıtlanabilir. Ancak tanık delili resmi bilimsel yöntemlerle geçerliliği 

kabul edilen belgelere karşı kullanılamaz. Hizmet tespit davaları kamu düzenini 

ilgilendirdiği için “ne işverenin kabulüyle ne de sigortalının feragatiyle sona erer” Hâkim 

feragat ve kabulü dikkate almaz. 

 Yargıtay son yıllarda duraksamaya ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 

kanıtlanmasını aramakta sigortalılığa kolay kolay verilmesine engel olmaktadır. Yargıtay 

sigortalılığın hükmen tespiti davasında iş yerinin el değiştirmesi halinde hizmetin geçtiği 

dönemdeki önceki işverene yönetilmesine gerektiğine, ikinci işverenin esasen ödenmemiş 

prim borçlarından önceki işverenle birlikte müteselsilen sorumlu olduğuna hükmetmiştir. 

 bb. Tespit davasının sonuçları 

 Tespit davası sonucunda verilen kararda sigortalı olarak bildirilmeyen süre, yeni 

prim ödeme gün sayısı ve o günlerdeki prime esas kazanç miktarı tespit edilir. Kurum 

bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün 

sayılarını dikkate alarak tescil eder. Bundan sonra Kurum işverenden tespit edilen döneme 

ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesini ister. Kurum ayrıca mahkeme 

ilamı çerçevesinde sigortalı ve işveren payı birlikte olmak üzere işverenden tahsil eder. Bu 

alacağa gecikme zammı ve gecikme cezası da uygulanır. Ayrıca yükümlülükler süresinde 

yerine getirilmediği için idari para cezası da uygulanacaktır. İşverenin tespit davasını 

kaybedip Kuruma ödediği sigortalı payına düşen primleri sigortalıdan istemesi mümkün 

değildir. Kurumun mahkeme kararı ortaya sonucu ortaya çıkan alacaklarını tahsil 

edememesi de Kurum ile işveren arasındadır sigortalıyı ilgilendirmez, sigortalının haklarını 

etkilemez. Prim alacaklarının tahsil edilmemesini bahane ederek aylık bağlamaktan 

kaçınamaz. 

 Son olarak, sigortalı olarak geçen hizmetin tespitine ilişkin davalar “uzun vadeli 

sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) için yarar sağlar. 
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 II. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme ve Prim Ödeme Yükümlülüğü 

 1. Genel Olarak 

 Sigortalının çalışmaya başladığı Kuruma bildirildikten sonra, ayrıca prime esas 

kazançlarının, prim ödeme gün sayılarının ve prim tutarlarının her ay, aylık prim ve hizmet 

belgesi Kuruma bildirilmesi ve ayrıca primlerinin de Kuruma yatırılması gerekir. 

 

 2. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi 

 İşveren bir ay içinde çalıştırdığı tam ve kısmi sigortalılar için çalıştırdığı 

sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalıların, 5434 sK 

göre iştirakçi olup, 5510 sK yürürlük tarihinden sonra 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlar için aylık prim ve hizmet belgesini düzenleyip ait olduğu ayı takip eden ayda 

Kurumca belirlenecek günün sonun kadar Kuruma vermekle yükümlüdür. Bunun yanında 

aylık FHZ belgesi, yıllık FHZ belgesi ve yıllık itibari hizmet süresi zammı belgesinin de 

aynı süre içerisinde Kuruma verilmesi gerekir. İşe giriş çıkış tarihler veya varsa eksik 

çalışma nedenleri de bildirilir.   

 Öte yandan işveren sigortalıyı İş Kanuna uygun olarak başka bir işverene iş görme 

edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, 

geçici iş ilişkisi süresine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesinden 

“devreden işverenle birlikte mütesesilen sorumludur.” Geçici iş ilişkisi kurulduğunda 

sigortalıyı geçici olarak devralan işverenin 5510 sK doğan yükümlülükleri aynen devam 

eder. Bu hükümle, geçici iş ilişkisi süresince “devreden işveren tarafından” verilmesi 

gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemesi halinde bundan “devralan işverenin 

de” müteselsil sorumluluğu öngörülmüştür. 

 Bir işte, bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan “alt işverenler de” 

çalıştırdıkları sigortalılar için asıl işverene Kurumca verilmiş olan sicil numarasını ve “alt 

işveren kodunu yazarak” aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyip Kuruma vermek 

zorundadır. Asıl işverenin veya sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işverenin 

de alt işverenler veya sigortalıyı devreden işveren adına aylık prim ve hizmet belgesi 

düzenlemesi mümkündür. Böyle bir durumda asıl işverenin hangi alt işverene ve sigortalıyı 

devralan işverenin de hangi işverene ait olduğunu belirtmesi gerekir. Bir işverenin birden 

fazla işyerinin olması halinde aylık prim ve hizmet belgesi “her iş yeri için” ve 

sigortalıların tabi oldukları sigorta kolları için farklı prim oranları dikkate alınarak ayrı ayrı 

düzenlenir. 
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 ** “İşveren sigortalı çalıştırmadığı takdirde bu hususu sigortalı çalıştırmaya son 

verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”  

 4/1(b) bendi gereğince sigortalı olan ve sigortalı çalıştıran işverenler ile işveren 

şirketin ortaklarının da Yönetmelikte belirtilen belgeler ile Kuruma bildirilmesi hususunda 

Kurum yetkilidir. 

 01.10.2008 tarihinden itibaren SG numarası olarak sigortalılar T.C. Kimlik 

numarasını kullanacaklardır. Sigortalının yabancı uyruklu olması halinde ise bu kişilere 

İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası kullanılacaktır. 

 3. Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme içimi ve süresi 

 4/1(c) bendine tabi sigortalılar için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna 

kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günü 

sonuna kadar Kuruma verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İşverenler aylık prim ve hizmet 

belgelerini Kuruma” e-sigorta yoluyla” göndermekle yükümlüdür. 

 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için cari aya ilişkin düzenlenecek aylık 

prim ve hizmet belgesini 

 a) Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç “belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 

23 nde” 

 b) Resmi nitelikteki işverenler için ise en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen 

takvim ayının 7’sinde 

 c) Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15 ile müteakip ayın 14’ü arasında; 

bazı resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1 ile 30 arasında ücret alan sigortalılar 

çalıştırdığından bu nitelikteki işyeri işverenlerince; 

 1. ayın 1-30 arasındaki çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalılar bakımından en 

geç belgenin “ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23 nde”  

 2. Ayın 15 ile müteakip ayın 14 arasında çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar 

için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi “izleyen takvim ayının 7 sinde” 

 Saat 23.59 kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadır. 

 Bazı hallerde belgelerin verilmemesi toplu iş sözleşmelerinin geriye etkili olarak 

yürürlüğe girmesi veya geriye ücret tahakkuk ettirilmesine dayanabilir. Esas olan belgenin 

elektronik ortamda Kuruma verilmesidir. Aylık prim ve hizmet belgesini internet üzerinden 

Kuruma göndermeyen işverenler, bu yükümlülüklerini kanuni süresinin son günü ve 

saatine kadar yerine getirmedikleri takdirde, söz konusu belgeyi kâğıt ortamında kanuni 

süresinde verseler bile haklarında idari para cezası uygulanır. Eğer Kurumun bilişim 

sisteminde arıza olması halinde arızanın ortadan kalktığını takip eden 5. Günün sonuna 
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kadar belge ve bilgileri gönderirse ve primleri de aynı süre içinde Kuruma öderse bu 

yükümlülükleri kanuni süresi içinde yerine getirmiş olur.   

 Eğer doğal afet, ağır hastalık, kaza, tutukluluk, sabotaj ve diğer mücbir sebeplerle 

belenin erime süresi ve primlerin ödenme süresi ertelenebilir. 

 Aylık prim ve belgelerinin düzenlenmemesi veya vaktinde kuruma verilmemesi 

yaptırıma tabidir. 

 4. Eksik gün bildirimi 

 Sigortalıların alıştıkları günlerinin esik gösterilmelerin engellemek için, otuz günden 

az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Kuruma verilmesi zorunluluğu öngörülmüştür. Bu 

belgelerin aylık prim ve hizmet belgeleri ekinde aynı sürede verilmesi gerekir. 30 günden 

az çalışmayı kanıtlayacak belgelerin verilmemesi ya da verilen belgelerin kabul edilmemesi 

halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi “Kurumca re’sen 

düzenlenir” ve işverenden tahsil olunur. Eksik bildirimler; istirahat, rapor, aylıksız izin, 

disiplin cezası, tutukluluk, gözaltına alınma, kısmi süreli iş sözleşmesi puantaj kayıtları, 

grev, lokavt, genel hayatı etkileyen doğal afet sayılabilir 

 5. Prim Ödeme Yükümlülüğü 

 Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

SOSYAL SİGORTALARIN KAPSAMI VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 

KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMI 

 I. Genel Kural 

 Kural olarak; 506 s.K tabi sigortalılar 5510 s.K 4/1(a) bendine, 1479 s.K tabi 

sigortalılar 4/1(b) bendine, 5434 s.K tabi sigortalılar 4/1(c) bendine tabi sigortalı olarak 

düzenlenmiştir. “5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce devlet memuru olarak 

çalışmaya başlamış olanlar ise 5510 s.K kapsamı dışında tutulmuştur.” Öte yandan 

2925sK tabi olarak tarım kesiminde çalışanlar da bu kanunun belirli hükümleri yürürlükte 

tutularak 5510 sK kapsamına alınmıştır. Kanun kapsamında sosyal sigortalı ve genel sağlık 

sigortalı olarak iki farkı sigortalı kavramı ortaya çıkmıştır. 

 II. 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar  

 1. İş sözleşmesine dayanarak çalışanlar 

 İş sözleşmesine dayanarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar 

madde 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. İş sözleşmesine konu hizmetin Basın İş 

Kanunu, Deniz İŞ Kanunu ya da Borçlar Kanununa tabi olması fark etmez. Önemli olan 

çalışma şeklinin bir iş sözleşmesine dayanmasıdır. 4/1(a) bendine bir iş sözleşmesiyle 
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çalışanlar dışında baka statü ile çalışanlar da (gece bekçileri, ceza infaz evlerinin 

atölyelerinde çalışan mahkûm ve tutuklular, çıraklar, stajyerler, genel kadınlar, işçi 

sendikalarının profesyonel yöneticileri, sanatçılar) alınarak iş sözleşmesiyle çalışma kıstası 

genişletilmiştir. 

 A. İş sözleşmesinin Unsurları 

 Bir tarafın iş görmeyi diğer tarafından ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. 

Unsurları, bir işin görülmesi, karşılığında ücret ödenmesi, bir zaman içinde çalışılması ve 

bunun da işverene bağımlı olarak yapılmasıdır. Hizmetin belirli veya belirsiz bir zaman 

parçası içinde yerine getirilmesi (zaman unsuru) ve iş verenin emir ve denetimi altında 

götürülmesi (bağımlılık unsuru) iş sözleşmesini konusu iş görme olan vekâlet ve eser 

sözleşmesinden ayıran iki önemli özeliktir. 

 Sigortalı sayılmak için iş sözleşmesiyle çalışma yanında, 5510 sK göre sigortalı 

sayılmayanlar kapsamına da girmemesi ve hizmet ediminin kural olarak işverenin 

işyerinde yerine getirmesi gerekir. Ancak sigortalı sayılmak için işin işverene ait iş yerinde 

görülmesi ölçütü her olayda uygulanamaz. Günümüz teknolojik ve ekonomik gelişmeleri 

sonucunda “esnek ve atipik çalışma” şekilleri ortaya çıkmıştır. Ödünç (geçici) iş ilişkisi, 

tele çalışma, bir işveren bağlı olarak işin evde icrası, propagandist, satış temsilcisi, 

pazarlamacı veya gezici tacir yardımcıları çalışmalarında olduğu gibi. B tr işlerde işin 

işverene ait iş yerinde görülmemesi sigortalılık niteliğinin kazanılmasına engel olmaz. 

Diğer ifade ile işin işyeri dışında yapılması “bağımlılık” unsurunun ve işçi niteliğinin 

bulunmadığı anlamına gelmez. Batı hukuk sistemlerinde kabul edildiği gibi işçinin 

“işverene ait iş organizasyonu çerçevesinde” onun yarına bir iş yapması “bağımlılık 

unsurunun varlığı için yeterlidir.” İşçinin edimini iş yeri dışında yerine getirmesi teknik 

açıdan işveren karşısında serbest hareket etmesi, onun denetiminden ve gözetiminden uzak 

olması bağımlılık unsurunu etkilemeyecektir. İş kanununda da işyeri kavramına işyerine 

bağlı yerler, eklentiler ve araçları da ekleyerek iş organizasyonunu bir bütün olarak ele 

almıştır. 

 “Bağımlılık unsuru” iş sözleşmesini konusu iş görme olan “ 

vekâlet” ve “eser sözleşmesinden” ayıran en önemli unsurdur. Yargıtay’a göre bir iş 

sözleşmesinin varlığını tespit bakımından; iş, ücret ve bağımlılık unsurları yeterli olmayıp, 

ayrıca işin bir sayıyla mı yoksa zamanla mı sınırlı olduğunun da incelenmesi gerekir. 

 Kanunda açıklık yok ise de profesyonel futbolcular, kulüplerin gösterdiği yerlerde 

tespit edilmiş çalışma saatlerine tabi olarak kulübün ya da antrenörün emir ve gözetimi 

altında antrenman ve müsabaka yaptıkları, karşılığında da belli bir ücreti aldıklarına göre 
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aralarındaki hukuki bağ bir iş sözleşmedir. Bu itibarla profesyonel sporcular 4/1(a) maddesi 

ve işsizlik sigortası kapsamında sigortalı sayılırlar. Kiralık giden sporcular için de geçici iş 

ilişkisinin (ödünç) hükümlerinin uygulanması uygun olur. 

 3568 sK hükümlerine göre serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali 

müşavirler işlerinin özelliği gereği “iş sözleşmesiyle çalışmaları engellendiğinden” 4/1(a) 

anlamında sigortalı sayılmazlar. Bunlar 4/1(b) kapsamında sigortalı sayılırlar. 

 Yargıtay’a göre limited şirket ortağının ortak olduğu şirkette iş sözleşmesine dayalı 

olarak çalışması halinde işçi sayılabilmesi için bağımlı çalışma koşulları ve aldığı ücret 

bağımsız çalışma ve kazanç sağlama durumundan daha baskınsa bu takdirde salt şirket 

ortağı olmasına dayanarak bir sonuca gidilemez. Bu kişinin şirket içindeki pozisyonu, 

gördüğü iş, çalıma koşuları, aldığı ücret birlikte değerlendirilmelidir. Şirkette sembolik bir 

oranda ortak olması halinde ve söz konusu şirkette yukarıda belirten unsurlarla çalışıyorsa 

işçi olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda ortaklık ilişkisine üstünlük tanınamaz. 

Ortaklık ilişkisi hizmet ilişkisine oranla ağır basarsa bu kişi 4/1(b) li sayılır. Hizmet ilişkisi 

ağır basıyorsa 4/1(a) lı sayılır.   

 Ancak genel kural olarak bir kişinin ortak sıfatıyla bulunduğu bir işyerinde aynı 

zamanda işçi olarak bulunamaz çünkü işçi ve işveren sıfatları aynı kişide birleşemez. 5510 

sK göre 4/1(b) kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine veya ortak olduğu 

işyerlerinden dolayı 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyeceği 

düzenlenmiştir. 

 Kural olarak, gereke karasularımızda gerekse uluslararası sularda Türk bayraklı 

gemilerde çalışan gemi adamları 4/1(a) bendi sigortalısıdır.  Ancak yabancı bayraklı 

gemiler ülkemizde kurulu işyeri niteliği bulunmadığından, bu gemilerde çalışanlar 4/1(a) 

bendi sigortalısı değildir.  

 

 B. Yabancılık Unsuru 

 aa. Bağımlı çalışanlar bakımından  

 Türkiye’de oturan ve iş sözleşmesiyle çalışan yabancılara gelince, yabancılık esas 

itibariyle sosyal sigortadan yararlanmaya engel oluşturan bir durum değildir. Buna uygun 

olarak, 06.08.2003 tarihinden itibaren Türkiye’de herhangi bir işverene bağlı olarak iş 

sözleşmesiyle çalışan yabancılar isteklerine bakılmaksızın tüm sigorta kollarına tabi 

tutulmuştur. 

 5510 sK 4/II (c) göre mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik 

sözleşmesi yapmış ülke uyruğunda çalışanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden 
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hizmet akdi ile çalışanlar 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Karşılıklı sözleşme olan 

ülkelerde öncelikle sözleşme hükmü uygulanır. 

 Yabancı bir ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruş adına ve hesabına 

Türkiye’ye “üç ayı geçmemek üzere” bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal 

sigortalara tabi olan kişiler sigortalı sayılmaz, üç aydan sonra ise tüm sigorta hakları 

itibariyle SSGSS hükümlerine tabi olur. Üç aylık süre sosyal güvenlik sözleşmesi 

imzalamamış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından geçici olarak görevlendirilenler içindir. 

Mülteci ve vatansızlar da yabancı kavramının içine girer.  Türk soylu yabancılar da sosyal 

güvenlik açsından Türk uyrukludan hiçbir farkı yoktur. 

 bb. Bağımsız çalışanlar bakımından 

 Ülkemizde kendi adına ve hesabına çalışacakların durumu, hangi ülke mevzuatına 

tabi olacakları, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri veya idari anlaşmalar ve protokollerle 

belirtilmiş olabilir. Eğer sosyal güvenlik ilişkisinde buna ilişkin bir hüküm yoksa veya kişi 

ikili sözleşme imzalanmamış bir ülkede ikamet edip o ülkede de sigortalı ise sırf 

Türkiye’de bağımsız faaliyetinden dolayı 4/1(b) sigortalısı sayılmaz. Ancak kişi Türkiye’de 

ikamet ediyor ve Türkiye’de kendi adına ve hesabına faaliyeti varsa yabancı ülke sosyal 

güvenlik mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 4/1(b) kapsamında sigortalı 

sayılır. 

 cc. Öğrenim ve staj amacıyla gelen yabancı öğrencilerin durumu 

 Ülkemizde yabancı öğrenciler bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim 

programlarına kayıtlı olmak ve çalışma izni alma kaydıyla öğrencilik süresince 

çalışabilirler. Çalışma izni ÇSGB dan alınır. Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans 

düzeyinde öğretim görmekte olanlar öğrenimlerinin ilk yılını tamamladıktan sonra çalışma 

iznine başvurabilirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu 

sınırlama uygulanmaz. Mezuniyet sonrası çalışma izni alarak Türkiye’de çalışmaya 

başlayan yabancıların “tam sigortalı olmaları” zorunludur. 

 

 2. İşçi sendikaları, konfederasyonları ve şubelerin yönetim kurullarına 

seçilenler 

 5510 sK 4/II (a) bendi işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şube 

başkanlığına ve yönetim kuruluna seçilenleri uygulamadaki adıyla profesyonel yöneticileri 

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı saymıştır. 
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 3. Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar 

 Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne gösterisi, ses 

ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan 

bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünür ve yazarlar “4/1(a) bendine tabi” 

sigortalı sayılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda “kısmi süreli iş 

sözleşmesiyle” bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan sanatçılardan ay içinde 

“toplam çalışma süresi 10 günden az olanlar” primi 30 gün üzerinden kendileri tarafından 

ödenmek kaydıyla 4/1(a) kapsamında sigortalı sayılır. 

 4. Koruma bekçileri 

 Bir iş sözleşmesine göre çalışmadıkları halde 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılmışlardır. Bunlar köylerde ihtiyar meclisi diğer yerlerde koruma meclisi tarafından 

seçilerek vali veya kaymakam onayı ile görevlendirilir. Yani bir idari işleme dayalı olarak 

4/1(a) beni kapsamında olduklarından istisnai niteliktedir. 

 5. Genel kadınlar 

 Genel kadınlar da 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 

 6. Usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ücret karşılığı ders verenler 

 MEB tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalışanlar ve kamu 

idarelerinde (eğitim öğretim kurumları, askeri akademiler, okul, kurs ve yaygın öğretim 

yapan kurumlar) ders ücreti karşılığında görev verilenler 4/1(a) kapsamında sigortalı 

sayılırlar. Bunlar öğretmen veya öğretim üyesi olmaması halinde görevlendirilenlerden 

4/1(c) bendine tabi olmayanlardır. 

 7. Geçici Personel 

 Kamu hizmetinde görevlendirilen geçici personelden 4/B kapsamında geçici olarak 

sözleşmeyle çalıştırılan personel ile C bendi kapsamında bir yıldan az süreli veya 

mevsimlik olarak çalıştırılan personel 5510 sK göre 4/1(a) bendine tabi sigortalı sayılır. 

 8. Toplum Yararına Çalışma Programından yararlananlar 

 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programından 

yararlananlar da 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunar için prim ödeme 

yükümlüsü Türkiye İş Kurumudur. 

 9. Ev hizmetlerinde çalışanlar 

 Geçmiş dönemlerde ev hizmetlerinde çalışanlar zorunlu sigorta kapsamında değildi. 

2014 yılında 5510 sK eklenen bir madde ile sigortalı sayılmak için ayda “on günden az” 

ya da “on günden fazla” çalışma kıstası getirilmiştir. Tebliğde ev hizmetlerinde ay içinde 

10 günde az süreyle sigortalı çalıştıran ve işveren sayılmayan gerçek kişiye “çalıştıran” on 
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gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiyi “işveren” olarak tanımlamıştır. Aynı 

evde oturan 3. Derece dâhil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini 

yapanlar sigortalı sayılmazlar. Ancak 3. Dereceye kadar akrabalar dışında olup, ev hizmeti 

nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar sigortalı sayılır. Tüzel kişi adına bu anlamda bir 

çalışma yapılamaz.  

 Ev hizmetlerinde işveren yanında on gün ve daha fazla süreyle çalışanlar ücretle ve 

sürekli çalışma şartı aranmadan 4/1(a) bendine göre sigortalı sayılır. Bu bakımdan 

kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kollarından, GSS ve işsizlik sigortasından 

yararlanırlar. Bu kişiler için gerçek kişi işvereneler tarafından %34,5 oranında sigorta primi 

yatırılır. %20 uzun vadeli sigorta kolu primi, %12,5 GSS primi, %2 iş kazası ve meslek 

hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca  %3 oranında işsizlik sigortası primi de 

öder. 

 Ev hizmetlerinde ay içinde on günden az çalışanlar sadece iş kazası ve meslek 

hastalığı kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

 III. 4/1(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar 

 Bunlar esas itibariyle iş sözleşmesine bağlı olmadan kendi ad ve hesabına çalışan 

diğer bir ifade ile “bağımsız çalışan kişilerdir.” 

 1. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde 

gelir vergisi mükellefi olanlar 

 A. Serbest muhasebesi mali müşavirler 

 B. Serbest çalışan avukatlar 

 Serbest çalışan avukatlar ve noterler 4/1(b) kapsamında sigortalı sayılırlar. Gelir 

vergisi mükellefi olan serbest avukatlar, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde 

etmeleri nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olan diğer sigortalılar gibi 

4/1(b) kapsamında sigortalı sayılır. Bir iş sözleşmesiyle bir işveren yanında çalışan 

avukatlar 4/1(a) kapsamında sigortalılardır. Mülga kanuna göre topluluk sigortasına tabi 

avukatlar için ödedikleri iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık,  malullük, yaşlılık 

ve ölüm sigortaları primleri ile GSS primleri 5510 sK göre ödenmiş sayılır. Bu süreler 

yatırıldıkları sigorta kolları bakımından başlangıç süresi ve prim ödeme gün sayısı sayılır. 

Eski kanuna göre topluluk sigortasına tabi avukatlar bir iş sözleşmesiyle bağlı imiş gibi 

[4/1(a)] sigortalı sayılmaktaydı. Dolayısıyla 5510 sayılı kanun döneminde 4/1(b) li 

sayılmaları nedeniyle meslekte her iki sigorta kapsamında da hizmet söz konusu olacaktır. 

Bu durumda emeklilik işlemleri yapılırken son 7 yıllık hizmet süresinde prim ödemelerinin 
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çoğunluğu 4/1(a) ya göre yapılmış ise emeklik işlemleri 4/1(a) ya göre, hizmet süresinin 

çoğunluğu 4/1(b) de geçmiş ise 4/1(b) göre aylık bağlanacaktır. 

 2. Gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olanlar 

 Kendi ad ve hesabına bağımsız çalışmakta olanlardan gelir vergisinden muaf olup 

aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin giderler düşüldükten sonra kalan tutarı 

prime esas günlük kazanç sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler sigortalı 

sayılmazlar. O halde 4/1(b) kapsamında olabilmek için gelirin bu sınırın üstünde olması 

gerekir. 

 3. Şirket Ortakları  

 A.Ş lerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları 4/1(b) 

bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. A.Ş lerin şirket ortağı olmayan yönetim kurulu 

üyeleri 4/1(b) kapsamında sigortalı değildir. A.Ş yönetim kurulu üyesi olan kişi şirketten 

4/1(a) sigortalısı olarak bildirilemez. 01.10.2008 tarihinden evvel A.Ş. kurucu ortağı 

olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan bunu devam ettirmek isteyenlere sigortalılıklarını 6 

ay içinde başvurmaları halinde devam ettirme imkânı getirilmiştir. 

 4. Tarımsal faaliyette bulunanlar 

 01.10.2008 tarihinden önce tarımsal faaliyette bulunması nedeniyle ziraat odasına 

veya tarım il müdürlüğüne kayıtlı olanlardan, bu tarihten önce Kuruma kayıt ve tescili 

yapılmayanlar ile ilk defa bu tarihten sonra tarımsal faaliyete başlayanlar 5510 sK 

hükümleri gereği sigortalı sayılmışlardır. Tarımsal faaliyet geliri masrafı düşüldükten sonra 

kalan tutarın aylık ortalaması prime esas günlük kazanç alt sınırının (asgari ücretin) otuz 

katından az olduğunu belgeleyenler sigortalı sayılmaz. 

 5. Köy ve mahalle muhtarları 

 6. At Yarışları Hk Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörler 

 IV. 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar 

 5510 sK 4/1(a) ve 4/1(b) bendine tabi olmayanlardan ilk defa 01.10.2008 tarihi 

itibariyle kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında çalışmaya başlayanlar 4/1(c) bendi 

kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bu tarihten önce 5434 sK tabi iştirakçi iken bu tarihten 

önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bu tarihten sonra 4/1(c) bendine tabi olarak 

yeniden çalışmaya başlayanlar hakkında 5434 sK uygulanmaya devam edecektir. Kamu 

görevlilerinin 01.10.2008 tarihinden önce göreve başlayanlar için 5434 sayılı Emekli 

Sandığı Kanunu uygulanacakken, bu tarihten sonra göreve başlayanlar için 5510 s.K 

uygulanacaktır. 
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 1. Kamu idarelerinde çalışanlar 

 5510 sK 41/(a) bendi kapsamında iş sözleşmesi mevcut olmaksızın, kadro ve 

pozisyonlarda sürekli olarak alışanlar ile 4/1(a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan 

sözleşmeli olarak çalışmaları nedeniyle ilgili mevzuatında 4/1(a) bendine girenler gibi 

sigortalı olmaları öngörülmemiş olanlar 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 

01.10.2008 tarihinden sonra kamu idarelerinde ilk defa çalışmaya başlayacak olanlardan; 

- 190 s.KHK da bertilen kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara daimi 

atananlar 

- 190s.KHK da belirtilmemiş olmasına rağmen kanunlarında bulunan özel 

hükümler nedeniyle 5434 sK ile ilgilendirilmeleri gereken 

- 399 s.KHK ve 233 s.KHK tabi kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli 

olarak göreve başlayanlar 

- Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarında 

kanunlarında belirtilen kadro ve unvanlarda çalışanlar 

4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 

2. 657 sK md.86 uyarınca açıktan vekil atananlar 

Memurların yasa izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden 

uzaklaşması gibi nedenlerle işlerinden ayrılmaları halinde yerlerine “açıktan vekil” olarak 

atananlar da 4/1 (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 

3. Kamu idarelerinde seçim veya atama yoluyla göreve gelenler 

Kanunlarda belirtilen görevlere seçilme veya atama yoluyla gelenlerin, bu görevleri 

sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı verilmiş 

olanlardan iş sözleşmesi kapsamında çalışması öngörülmemiş olanlar 4/1(c) bendi 

kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 

 

 4. Başbakan, bakanlar, bakan yardımcıları ile TBMM üyeleri 

 TBMM üyeliğine seçilenler ile açıktan bakan atananlar 4/1(c) kapsamında sigortalı 

sayılırlar. Malullük, yaşlılık ve emeklilik aylığı almakta iken 01.10.2008 tarihinden sonra 

TBMM üyeliğine seçilen veya açıktan bakan atananlardan isteyenler “emeklilik aylıkları 

kesilmek suretiyle” aylıklarının kesildiği tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. Başbakan ve 

bakanlar da TBMM üyeleri gibi işlem görecektir. Bakan yardımcıları da 4/1(c)  

kapsamında sigortalı sayılır. 
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 5. Belediye bakanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri 

 5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten önce belediye başkanlığına ve encümen üyeliğine 

seçilenlerden 5434 sK tabi olanlar 5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4/1(c) 

kapsamında devam eder. 5434 sK dışındaki kanunlara tabi çalışanlar 01.10.2008 tarihinden 

itibaren durumlarına uygun 4/1(a) veya 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

Ancak 01.10.2008 tarihinden sonra 4/1(a) ve 4/1(b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona 

erdirenler ise sona erdiği tarihten itibaren 4/1(c) kapsamında sigortalı sayılır. 

 01.10.2008 tarihinden önce 5434 sK dışındaki kanun hükümlerine göre çalışanlardan 

bu kanunlara tabi çalışması sona erenlerden 5434 sK ile ilişkilendirilme talepleri 

olmayanlar 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/1(c) kapsamında sigortalı sayılır. 

 5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten önce malullük, yaşlılık ve emekli aylığı 

bağlananlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak olanlardan belediye 

bakanlığına veya encümen üyeliğine seçilenler “4/1(c) bendi kapsamında sigortalı olmak 

istemeleri halinde” emekli aylıkları kesilmek suretiyle 4/1(c) tabi sigortalı olurlar. Daha 

önce 5434 sK tabi hizmeti bulunanlara ise yine 5434 sK hükümleri uygulanır  

 5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediye başkanı ve il encümeni seçimle 

gelen üyeliğine seçilenlerden “sigortalılık hali bulunmayanlar” ile 4/1(a) ve 4/1(b) bendi 

kapsamında sigortalı olanlar taleplerine bakılmaksızın 4/1(c) bendi sigortalısı sayılır. 

 Bununla birlikte 65 yaşını tamamladıktan sonra bu göreve seçilenler 4/1(c) bendi 

kapsamında sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi “sigortalı sayılmayacaklardır.” Bu 

göreve seçildikten sonra 65 yaşını dolduranların ise doldurdukları tarihten itibaren 

sigortalılığı sona erdirilir. 

 Belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları 

kurumdan talepte bulunmaları halinde bu göreve seçildikleri tarihten itibaren 4/1(c) 

kapsamında sigortalı sayılır. 

 6. Kamu görevlileri sendika, şube veya konfederasyonlarında yönetim kuruluna 

seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar 

 Sendika ve konfederasyonların ilk genel kuruluna kadar sevk ve idare edecek 

yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika yönetim 

kuruluna seçilenlerden seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde aylıksız izne 

ayrılanlar 4/1(c) kapsamında sigortalı sayılırlar. 

 7. Askeri Öğrenciler 

 8. Polis Akademisi öğrenciler ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim 

görenler 
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 9. 5434 sK hükümlerine göre uygulanacak sigortalılar 

 Anayasa mahkemesinin iptal kararı sonrasında 5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar 5510sK tabi iken daha önce çalışması bulunanlar 5434 

sK hükümlerine tabi kılınmıştır. Buna nedenle 5434 sK göre iştirakçi durumunda iken  

- 01.10.2008 tarih itibariyle 4/1(c) bendi kapsamına alınanlar 

- 5434 hükümlerine tabi çalışmış olup, kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/1(c) 

bendine tabi yeniden çalışmaya başlayanlar 

- Kamu idarelerinden iş sözleşmesiyle ya da sözleşmeli olarak çalışanlardan 5434 

sK ile ilgilendirilenlerden aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece 

- 5434 sK tabi görevde bulunmakta iken özelleştirilme kapsamına alınan 

kuruluşlarda 5434 sK göre emeklilik hakkı tanınanlar ile bu kuruluşların satılması sonucu 

kamu payı%50 altına düşenlerde 5434 sK hükümlerine göre çalıştırılan personelden 

isteyenler  

Hakkında 5434 sK hükümleri uygulanmaya devam edilir. 

 10. Sözleşmeli erbaş ve erler 

 V. Kısmen Sigortalı Sayılanlar 

 Bunlar bütün sigorta kollarına tabi olmadıkları için kısmen sigortalı sayılmışlardır. 

 1. Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler 

 Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler yalnızca “iş kazası ve 

meslek hastalığı” ile “hastalık sigortası” hükümleri uygulanır. Ancak buna rağmen 4/1(a) 

bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 6111 sK ile yapılan değişiklik ile bu kişiler ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS kapsamına alınmıştır. 

 2. Staja tabi tutulan öğrenciler 

 Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğretimleri sırasında staja tabi tutulan 

öğrencileri kapsar. Bunlar da yalnızca “iş kazası ve meslek hastalığı” ile “hastalık” 

sigortası hükümleri uygulanır. Ancak buna rağmen 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılırlar. Daha önce aranan “stajın zorunlu staj olması” kaldırılmıştır. Bu kişiler eğer 

bakmakla yükümlü kişi değillerse GSS kapsamına da alınmışlardır. Kanunen staja tabi 

olmayan ya da öğrenim gördükleri okulları tarafından staj yaptırılmayan hatır ilişkisi 

çerçevesinde özellikle yaz aylarında staj altında kısa düreli çalışanlar kanunen stajyer 

değildir ve bunlara iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiler olduklarından tüm sigorta 

kollarının ödenmesi gerekir. Stajyere bir miktar para ödenmesi stajyeri tam sigortalı 

durumuna getirmez. 
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 3. 2547 sK göre çalıştırılan öğrenciler 

 Yükseköğretim kurumlarında zaman zaman kısmi zamanlı statüde öğrenci 

çalıştırıldığı bilinmektedir. Öğrenciler öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında 

geçici işlerde kısmi süreli çalıştırılabilirler. Bu öğrenciler işçi olarak kabul edilmezler. Bu 

şekilde çalıştırılan öğrenciler kısmi sigortalı sayılır.  Bu kişiler yalnızca “iş kazası ve 

meslek hastalığı” sigortası hükümleri uygulanır. Ancak buna rağmen 4/1(a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılırlar. Buna ek olarak bu kişiler GSS kapsamına alınmıştır. 

 Yabancı öğrencilerin de bazı koşulara bağlı olarak GSS den yararlanmalarına olanak 

sağlanmıştır. Tam burslu olanlar hariç bunların GSS primleri kendileri tarafından ödenir. 

İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde de başvurulması gerekir. Bunlar prime esas 

günlük kazanç alt sınırının 1/3 nün otuz günlük tutarı üzerinden GSS primi öder. 

 4. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde çalışanlar 

 Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 

çalıştırılanlar hakkında “iş kazası ve meslek hastalığı” ve “analık” sigortası hükümleri 

uygulanır ve bunlar 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Ayrıca şartları yerine 

getirmeleri halinde isteğe bağlı sigortalı da olabilirler. 

 5. İş-Kur Kursiyerleri 

 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 

değiştirme eğitimine katılan kursiyerler 5510 sK gereğince “iş kazası ve meslek hastalığı” 

sigortaları hükümlerine tabi kılınmıştır. Bunlar 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

 6. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin 

yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri 

 Bu işçilere kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık) 

ve GSS hükümleri zorunlu uygulanacaktır. Bu kişiler 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılırlar. Bu sigortalılardan “uzun vadeli sigorta kollarına”  da prim ödemek istemeyenler 

ise GSS hariç isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilirler. 

 7. 4046 sK göre iş kaybı tazminatı alanlar 

 4046 sK göre iş kaybı tazminatı alanlar 4/1(a) bendi kapsamında kısmen sigortalı 

sayılmışlardır. Bu sigortalılar hakkında “uzun vadeli sigorta kolları” ve “GSS”  hükümleri 

uygulanır. Kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulmamışlardır. 

 8. SGDP tabi çalışanlar 

 SGDP yaşlılık aylığı bağlananlara bu aylık kesilmeksizin yeniden çalışmaya 

başlayabilmek imkânı sağlayan bir primdir. SGDP ödeyerek çalışma kanunun yürürlük 

tarihinden önce çalışmaya başlayanlar ve ilk kez yürürlük tarihinden sonra çalışmaya 
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başlayanlara farklı şekilde düzenlenmiştir. Bunula beraber 2016 yılından itibaren yaşlılık 

aylığı alırken 4/1(b) kapsamında çalışmaya başlayanlar için tamamen kaldırılmıştır. 

 A. 5510 sK dan önce çalışmakta olanlar için 

 5510 sK dan önce çalışmaya başlayanlar yaşlılık aylığı almaya hak kazandıklarında 

aylıklarının kesilmemesi için talepte bulunmak veya SGDP tabi olmayı seçmek koşuluyla 

bir yandan çalışıp bir yandan da yaşlılık aylığı alabilecekleridir. 

 1479 sK göre alık almakta iken aynı kanun kapsamında çalışmaları nedeniyle SGDP 

kesilenler ile yaşlılık aylığı bağlanacakların aylıklarından 3008 yılında %12, her yılın Ocak 

ayında bir puan artarak %15 geçmeyecek şekilde SGDP kesilir. 

 Yukarıda da belirtildiği gibi 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

SGDP uygulaması “emekli olup bağımsız statüde çalışmaya devam edenler için 

kaldırılmıştır.” 

 1479, 2926, 5434 sK göre malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken “4/1(a) bendi 

kapsamında çalışmaya devam edenler için ise SGDP kesilmeye devam edecektir.” 

 5434 sK göre vazife malulü aylığı almakta iken 01.10.2018 itibariyle 4/1(a) ve 

4/1(b) kapsamında çalışmaya devam edenler bir biçimde yazılı olarak başvurmaları 

halinde “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası hükümleri ve “uzun vadeli sigorta kolları” 

SGDP hükümleri uygulanacaktır. Bunlardan “uzun vadeli sigorta primi” ödeyenlerin süre 

içinde yazılı talepte bulunmamaları halinde ayrıca “iş kazası ve meslek hastalığı” 

uygulanacak ancak SGDP kesilmeyecektir. 

 B. 5510 sK dan sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar için 

 İlk kez 01.10.2018 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için SGDP ne bağlı olarak 

çalışma olanağı oldukça kısıtlanmıştır. Yaşlılık aylığı almakta iken 4/1(b) kapsamında 

çalışmaya başlayanlar için SGDP kaldırıldığını daha önce söylemiştik. Bunun dışında 5510 

sK hükümlerine göre veya yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaya başlamaları halinde 

yaşlılık aylıkları kesilir. Bu kişilerin SGDP ödeyerek çalışmaları mümkün değildir. 

 Aynı şekilde ilk kez 01.10.2018 tarihinden sonra sigortalı olup, malullük aylığı almış 

olanların da 4/1(a) (b) ve (c) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde malullük 

aylıkları kesilecektir. 

 SGDP ödenmiş veya bildirilmiş süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için 

prim ödeme gün sayısına eklenmez ve toptan ödemeye konu olmaz. 

 01.10.2018 tarihinden sonra kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayan sigortalılar 

aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemeyeceklerinden bunların “uzun ve kısa 

vadeli sigorta kolları ile GSS primi” alınacak ancak SGDP kesilmeyecektir. 
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 9. Harp Malulleri ve vazife Malulleri 

 Vazife malullüğü bağlanmış olanlardan 4/1(a) (b) ve (c) bendi kapsamında 

çalışmaya başlamaları halinde vazife malullük aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 

4/1(c) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde “uzun vadeli sigorta kolları”, 4/1 

(b) ve (c) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde iş kazası ve meslek hastalığı 

hükümleri uygulanır. 

 10. Taksiciler, Dolmuşçular 

 Ticari taksi dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar 

ay içerisinde çalışma saatler süresine hesaplanan gün sayısı 10 günden az olanlar kendileri 

tarafından aylık 30 gün üzerinden prim ödeme imkânı getirilmiştir. Bunlar 4/1(a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılırlar. Bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan taksici ve 

dolmuşçulardan ay içinde “toplam çalışma süresi 10 günden az olanlar” primi 30 gün 

üzerinden kendileri tarafından ödenmek kaydıyla 4/1(a) kapsamında sigortalı sayılır. 

 Bu tür araçların sahibi olanlar ile bu araçları sahibinden kiralamak suretiyle kendi 

adlarına işletenler 4/1(b) kapsamında sigortalı sayılırlar. Buna karşılık taksi sahibi ya da 

taksiyi kiralayan kili tarafından çalıştırılan şoförler 4/1(a) kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

 11. Kısmi süreli sanatçılar 

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda “kısmi süreli iş sözleşmesiyle” 

bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan sanatçılardan ay içinde “toplam çalışma 

süresi 10 günden az olanlar” primi 30 gün üzerinden kendileri tarafından ödenmek 

kaydıyla 4/1(a) kapsamında sigortalı sayılır. 

 12. İntern Öğrenciler 

 TC vatandaşı olup tıp fakültelerinin 5 yılını tamamlayıp 6 yıla geçen öğrencilere 

intern eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları 

karşılığında ilgili kurumlarının bütçelerinden 12 ay süreyle belirli bir ücret ödenmektedir. 

Bu kişiler “iş kazası ve meslek hastalığı” ve “hastalık” sigortası hükümlerine tabidir. 

 13. Ev hizmetlerinde ay içinde on günden az çalışanlar 

 Ev hizmetlerinde işveren yanında on gün ve daha fazla süreyle çalışanlar ücretle ve 

sürekli çalışma şartı aranmadan 4/1(a) bendine göre sigortalı sayılır. Bu bakımdan 

kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kollarından, GSS ve işsizlik sigortasından 

yararlanırlar. Prime esas kazanç günlük alt sınırının 30 katı üzerinden %32,5 oranında 

kendileri prim öderler. Ancak ev hizmetlerinde ay içinde “on günden az çalışanlar” sadece 

“iş kazası ve meslek hastalığı” kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı 
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çalıştıranlar çalıştırdıkları sigortalılar için prime esas günlük kazanç altı sınırının %2 si 

oranında “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” primi öderler. 

 Öte yandan on günden az çalışmasının tespitinde (ki bu dudumda işveren değil 

çalıştıran söz konusudur) günlük 7.5 saatin altındaki çalışmalar bir gün kabul edilir. On 

günden az çalışmalar birbirini takip eden günle olabileceği gibi farklı günler de olabilir. 

Çalışma süresinin dokuz günü geçmesi halinde on gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran 

işverenlere yönelik işlemler uygulanır. 

 İsteğe bağlı olarak ev hizmetlerinde on günde az çalışanlar hakkında “uzun vadeli 

sigorta kolları” ve “genel sağlık sigortası” uygulanması da mümkündür. Gerçekten de ev 

hizmetlerinde on günden az sigortalı olarak çalışanlar %32.5 oranında uzun vadeli sigorta 

kolları ile GSS primini kendileri (isteğe bağlı olarak) takip eden ayın sonuna kadar 

ödemeleri halinde uzun vadeli sigorta kolları ve GSS yardımlarında da yararlanabilir. 

Bunun için bu kişinin 4/1(a) bendi kapsamında otuz gün sigortalılığının bulunmaması 

gerekir. 

 Ev hizmetlerinde ayda on günden az çalışanlar hakkında sadece “iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortası” uygulanacak hastalık ve analık sigortası hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

 İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yaralanabilmek için iş kazasının olduğu 

tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş olması, iş 

kazası veya meslek hastalığından dolayı iş göremezlik ödeneği bağlanabilmesi için prim 

borcunun olmaması gerekir. 

 Belirtelim ki ev hizmetlerinde on günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı 

çalıştırılamazlar. Ayrıca kapıcılar ev hizmeti gören kişiler kapsamına girmezler  

 VI. Sigortalı Sayılmayanlar 

 1. Tarım ve Orman işlerinde “iş sözleşmesiyle süreksiz” çalışanlar 

 Tarım ve orman işleri deyimi arazide, deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikme, bakım 

ve yetiştirme yolu ile bitki orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin üretilmesini 

ifade eder. Üretme ve yetiştirme sürecinin tamamlanmasından sonra yapılan işler tarın işi 

sayılmaz. Açık denizlerde balık avlama işi üretme olmadığında tarım faaliyeti sayılmaz. 

Sabit çiftliklerde balık yetiştirme işinin tarım işi sayılması gerekir. Bu durum sadece iş 

sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar içindir. Tarım işletmesinde tarım dışı işlerde de olsa 

süreksiz çalışılması halinde 5510 sK kapsamındadır. 
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 2. Tarımda bağımsız çalışanlardan geliri düşük olanlar 

 Yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra 

kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az 

(asgari ücretin altında) olduğunu belgeleyenler kapsam dışındadır. Ayrıca 6111 sK ile 

tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan 65 yaşını dolduranlara tarımsal 

faaliyete devam etseler bile zorunlu sigorta kapsamından çıkma imkânı getirilmiştir. Ancak 

bu taleplerin 25.02.2011 tarihinden itibaren bir yıl içinde yapmaları gerekli kılınmıştır. 

 3. Diğer bağımsız çalışanlardan geliri düşük olanlar 

 5510 sK kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup 

esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olanlardan aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyete 

ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük 

kazanç alt sınırının otuz katından az (asgari ücretin altında) olduğunu belgeleyenler kapsam 

dışındadır. 

 4. İşverenin ücretsiz çalışan eşi 

 Karısına veya kocasına ait işyerinde çalışan eşin prensip olarak ücretsiz çalıştığı 

kabul edilmektedir. Bu durumda sigortalılık söz konusu olmaz. Ücretli çalışma söz konusu 

ise iş sözleşmesinin varlığı kabul edilir ve çalışan eş de sigortalı sayılır. Ancak eşin 

çalışması bazı özelliklerinden ötürü günlük yaşam deneyimlere göre ücret karşılığında 

yapılabilecek bir nitelik taşıyorsa ücret kararlaştırılmış olmasa bile taraflar arasında bir iş 

sözleşmesinin varlığı kabul edilir. 

 5. Aynı konutta hısımlar arasında yapılan işlerde çalışanlar 

 Aynı konut içinde birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) 

olan hısımlar arasında ve aralarında dışarıdan başka kimse katılmayarak yapılan işlerde 

(aile ekonomisi içinde) çalışanlar da sigorta kapsamına alınmamıştır. 

 6. Askerlik hizmetini yapmakta olanlar 

 Askerlik hizmetini yapan erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencileri sigorta 

kapsamı dışındadır. 

 7.  Mesleki eğitime ilişkin olarak tatbiki nitelikte yapım ve üretim işlerinde 

çalışan öğrenciler 

 Meslek ve sanat okullarında o meslek ve sanatı öğrenmek amacıyla uygulamalı 

gerçekleştirilen yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmazlar. 

 8. Sağlık Kurumlarında işe alıştırılmakta olan hasta ve sakatlar 

 Sağlık kurumlarında rehabilitasyona tabi tutulan hasta ve sakatların salt sağlık 

durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sigortalılık ilişkisi doğurmaz. 



 

87                     
 

 9. Türkiye gönderilen yabancı işyeri temsilcileri 

 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 

belgeleyen sigorta kapsamı dışında tutulmuştur. Yabancı bir ülkede, sigortalılık ilişkisi 

bulunmayan yabancılar ise burada sigortalı sayılacaktır. Bu konuda en son 2014 yılında bir 

değişiklik yapılarak, yabancı kuruluş tarafından, onun adın ve hesabına “Türkiye’de üç ayı 

geçmemek üzere” bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sigortaya tabi olduğunu 

belgeleyenler sigortalı sayılmayacaktır. Türkiye’de kendi adına ve hesabına çalışanlardan 

yurtdışında ikamet eden ve o ülke mevzuatına tabi olanlar da üç ayı geçmemek üzere 

sigortalı sayılmazlar. Ancak üç aydan sonra tüm sigorta kolları itibariyle SSGSS na tabi 

olacaklardır.  

 10. 4/1(b) ve (c) bendi kapsamında faaliyette bulunup 18 yaşını doldurmamış 

olanlar 

 5510 sK da gördükleri faaliyet itibariyle m. 4/1 (b) ve (c) bendi kapsamına girmesi 

gerekenlerden henüz 18 yaşını doldurmamış olanlar sigortalı sayılmazlar. Dikkat edilirse 

bu hüküm 4/1 (b) ve (c) için geçerlidir. 18 yaşını doldurmamış olan kişi bir iş sözleşesine 

dayanarak çalışıyorsa yaşına bakılmaksızın sigortalı sayılacaktır. Meğerki 15 yaşından 

büyük olsun. Ancak “18 yaşın altındaki süreler sadece prim ödeme gün sayısına eklenir 

fakat sigortalılık süresine eklenmez.” 4/1 (b) ve (c) bendi kapsamına girmesi gerekenlerden 

henüz 18 yaşını doldurmamış olan kişi mahkemece reşit kılınmak suretiyle öğrenimleriyle 

ilgili görevlerde çalışıyor ise sigortalı sayılması için 18 yaşını bitirmiş olma şartı aranmaz. 

 11. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışanlar 

 Sözleşme ile çalıştırılan Türk uyruklu personel çifte vatandaşlık veya sürekli oturma 

izni nedeniyle “bulundukları ülke mevzuatına göre sigortalı olmuş ise” Türk sosyal 

güvenlik mevzuatının kapsamı dışında kalır.  

 12. Büyükelçilik ve konsolosluklarda iş sözleşmesiyle çalışanlar 

 Elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışanların diplomatik 

bağışıklıkları olması nedeniyle bu işyerlerinde çalışan yabancıların diplomatik 

bağışıklıkları nedeniyle bu işyerlerinde çalışanlar ve aile bireyleri Kuruma bildirilmese de 

ülkemiz mevzuatı bu iş yerlerinde uygulanmamaktadır. Viyana sözleşmesine göre Türkiye’ 

de diplomatik görevi bulananlar ve onların özel hizmetini gören personel Türkiye’nin 

sosyal sigorta hükümlerinden muaftır. Özel personelin Türk mevzuatına tabi olmaması için 

Türk vatandaşı olmaması, Türkiye’de devamlı oturmaması ve gönderen devlette sigortalı 

olmasının belgelendirilmesi şartı aranır. 
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 Diplomatik niteliği ve dokunulmazlığı olmayan kilise, patrikhane gibi yerlerde 

çalışanlar 4/1(a) kapsamında sigortalı sayılır. Ayrıca Türkiye’de bulunan NATO, BM. ILO 

ve UNESCO gibi kuruluşlar temsilciliklerinde çalışan yabancılar ise üç ay botunca sigortalı 

sayılmayacak ancak daha sonra 5510 sK na tabi olacaktır. 

 13. Yurt dışında ikamet eden bağımsız çalışanlar 

 Türkiye’de kendi adına ve hesabına çalışanlardan “yurt dışında ikamet eden ve o 

ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olan” kişileri de sigortalı saymamıştır. 

 14. Gençlik ve spor faaliyetinde geçici olarak görevlendirilenler 

 Her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında 

süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler hobi amaçlı çalışmalarından dolayı 

sigortalı sayılmazlar. 

 VII. Sigortalılık hallerinin çakışması 

 Bir kimsenin aynı anda iki farklı statüde sigortalı olması (çifte sigortalılık) yani 

kamusal sosyal güvenlik rejimine tabi olması mümkün değildir. Buna “sosyal sigortada 

teklik ilkesi” denir. Ancak bir yandan iş sözleşmesiyle çalışırken bir yandan da bağımsız 

çalışma kapsamına giren bir faaliyette bulunması, örneğin şirket ortağı olması mümkündür. 

Yargıtay daha önceki kanun döneminde iki farklı sigortalılık halinin çakışması durumunda 

“daha önce başlayan ve devam eden sigortalılık statüsüne” üstünlük tanımıştır. Ancak 5510 

sK da yapılan değişiklik ile 4/1(a) (b) ve (c) sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı 

anda tabi olunmasını gerektirecek faaliyette bulunulması halinde “4/1(c) bendindeki 

sigortalılık haline üstünlük tanınmış,” buna karşılık hem 4/1(a) ve (b) li statüsünde olmayı 

gerektiren faaliyette bulunulması halinde “4/1(a) lı statüye üstünlük tanınmıştır.” Böyle 

kişilerin 4/1(b) statüsündeki sigortalılıkları 28.02.2011 de sona erdirilmiştir. Ancak bu kişi 

yazılı talep ile 4/1 (a) yanında 4/1(b) li de olmayı tercih ederse prime esas kazanç alt sınır 

ve üst sınır içinde kalarak prim ödeyebilir. Bu şekilde ödenen primler  “iş kazası ve meslek 

hastalığı” sigortasından sağlanan haklar yönünden 4/1(b) statüsü kapsamına, kısa vadeli 

diğer sigortalar (hastalık ve analık) uzun vadeli sigortalar yönünden 4/1(a) statüsünde 

değerlendirilecektir. Bu durumda aynı zamanda hem 4/1(a) hem 4/1(b) kapsamında faaliyet 

gösteren sigortalılar, 4/1(a) dan eksik kalan süreyi 4/1(b) sigortalılığı ile tamamlayacaktır. 

Görülüyor ki 5510 sK birden fazla statüde çalışmaya olanak tanımış olmakla sosyal 

sigortada teklik ilkesi sarsılmıştır.  

 Şirket yönetim kurulu üyesi olarak kendi işyerinden 4/1(b) sigortalısı olarak 

bildirilince, aynı zamanda başka bir şirkette de iş sözleşmesiyle çalışması nedeniyle 4/1(a) 

sigortalısı olarak bildirilmesi halinde, sigortalılığın çakışması hali meydana gelecek 4/1(a) 
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statüsüne üstünlük tanınacak, aynı zamanda 4/1(b) priminin ödenmesi kendi isteğine bağlı 

olacaktır. 

 Öte yandan isteğe bağlı sigortalı olan kişinin 4/1(a) (b) ve (c) bendine tabi bir 

zorunlu sigortalılık ilişkisine girmesi halinde “isteğe bağlı sigortalılık” sona erer. Ancak bu 

kuralın istisnası bulunmaktadır. Kısmi süreli çalışanlar ay içesinde eksik çalıştığı süre için 

isteğe bağlı sigorta yaptırması halinde hem bir yandan kısmi süreli çalışması nedeniyle 

4/1(a) bendine tabi olurken, diğer yandan eksik çalıştığı süre için yaptırdığı isteğe bağlı 

sigortalılık nedeniyle yine zorunlu sigortalılığa ilişkin prim gün sayısı elde eder.  Ancak 

prim ödeme gün sayısı 30 günü geçemez. 5510 sK göre 01.10.2008 tarihinden itibaren ilk 

kez sigortalı olarak, fakat 4/1(a) (b) ve (c) bendine tabi sigortalılık statülerinden birden 

fazlasına tabi olarak çalışmış olanlar yaşlılık aylığı için başvurması halinde “en uzun süre 

sigortalılık” durumu hizmet sürelerinin eşit olması ile malullük ve ölüm halleri ile yaş 

haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen görevlere atanmada ise “son 

sigortalılık” esas alınacaktır. 

 

 VIII. İşveren, işveren vekili ve Alt İşveren Kavramı 

 1. İşveren 

 İşveren; 5510 sK göre, sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile 

tüzel kişi olmayan kurum ve kuruluşlardır. Bu bakımdan 4/1(c) bendine tabi sigortalı 

çalıştırması nedeniyle kamu idareleri de işveren sayılmıştır.  

 İşveren sayılmak için sigortalı çalıştırmak gerekli ve yeterlidir. İşyerinin maliki 

olmak şart değildir. İşyerinin kiracısı da işleteni de işveren sayılır. İşveren gerçek kişi 

olabileceği gibi, şirketi dernek, vakıf, sendika KİT, belediye hatta devlet gibi kamu tüzel 

kişisi de olabilir. Sigortalı çalıştıran işyerinin amacının mutlaka ekonomik olması 

gerekmemektedir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan kurum ve kuruluşlar da işveren olabilir. 

4801 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalışan koruma 

bekçilerinin işvereni de bunları tayine yetkili makam olan koruma ve ihtiyar meclisleridir. 

5510 sK da belirtilen işveren yükümlülükleri yerine getirme görevi de işverenlere aittir. 

 2. İşveren Vekili 

 5510 sK da işveren vekili, “işveren adına ve hesabına” işin veya görülen hizmetin 

bütününü yönetim görevini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. İşveren vekilleri öngörülen 

yükümlülükler nedeniyle “aynen işverenler” gibi sorumlu tutulmaktadır. İşveren vekili 

sayılmak için iki unsurun birleşmesi gerekir. 

- İşin ve görülen hizmetin bütününü yönetmek 
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- İşveren ad ve hesabına hareket etmek 

Bu nedenle ustabaşı şef, personel müdürü gibi işin bir bölümünü yöneten kimse İş 

Kanunu açısından işveren vekili olarak sayıldığı halde işin veya görülen hizmetin bütününü 

yönetmediği için 5510 sK açısından işveren sayılmaz. İşveren vekili kanunda belirtilen 

yükümlülükler açısından müştereken ve müteselsilen sorunludur. Ceza infaz kurumları ve 

tutukevleri iş yurtlarında ise işveren vekili bunların sorumlu müdür ve amirleridir. 

3. Alt işveren 

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya 

bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu şiş için görevlendirdiği sigortalıları 

çalıştıran üçüncü kişiye “alt işveren” denir. Sigortalılar 3. Bir kişi aracılığıyla işe girmiş ve 

bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi asıl işveren Kanunun işverene yüklediği 

yükümlülüklerden dolayı alt işverenle birlikte müteselsilen sorumludur. Bir asıl işveren alt 

işveren ilişkisinden bahsedilmek için şu üç unsurun bir arada bulunması gerekir. 

 Asıl işverenin varlığı 

 Alt işverenin asıl işverene ait işte veya onun bir bölümünde iş yapmayı 

üstlenmesi 

 Alt işverenin orada bu iş için görevlendirdiği sigortalıları kendi adına 

çalıştırması 

** Asıl işveren de sigortalı çalıştırması gerekir. Yoksa işveren sayılmaz, ondan iş 

alan alt işveren de alt işveren değil bizatihi asıl işveren olur. Örneğin bir müteahhitten 

yapının sadece doğrama veya elektrik işini alan ve o işte kendi adına sigortalı çalıştıran alt 

işverendir. Binayı anahtar teslim yapan ya da ihale makamından iş alan alt işveren değil 

asıl işverendir. Alt işverenin aldığı işin asıl işverenin işyerinin bir bölümünde yapılması 

gerekir. Alt işverenin aldığı iş, işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız 

nitelik taşıyorsa işveren buna ilişkin 3. Kişinin aracılığı nedeniyle doğan ödevlerden 

sorumlu olmaz. Örneğin sadece işyerinin temizlenmesi işini alan firmanın işi bağımsız bir 

iştir. İşin bir bölümünün değil de tümünün devri halinde alt işveren asıl işveren ilişkisi 

değil işin (işyerinin) devri söz konusudur. 

A. Alt işverenliğin sosyal sigortaya ilişkin sonuçları 

Kanun asıl işvereni, Kanunun işverene yüklediği ödevlerden dolayı, kendi adına 

sigortalı çalıştıran alt işverenle birlikte sorumlu tutmuştur. Ancak işverenin bu sorumluluğu 

alt işverenin prim borcu ile sınırlıdır. Asıl işverenin alt işverenin fiillerinden sorumlu 

tutulabilmesi için zararlandırıcı sigorta olayında taşeronun kusurlu olması gerekmektedir. 

Asıl işverenin alt işverenle birlikte sorumluluğu prim borçları bakımından “gerçek borç 
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miktarıyla” sınırlıdır. Bu müteselsil sorumluluk mali ve hukuki bakımdan söz konusu olup, 

“müteselsil cezası sorumluluk” söz konusu olmaz. Asıl işveren alt işverenin cezaya konu 

oluşturan fiilinden dolayı idari para cezası ile sorumlu tutulamaz. Sorumluluğa ilişkin 

hüküm emredici olup, sözleşme ile bertaraf edilemez. 

B. Geçersiz alt işveren ilişkisinin sosyal sigortaya ilişkin sonuçları 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi sıkı koşullara bağlanmıştır. Asıl iş uzmanlık 

gerektirmediği halde alt işverene verildiğinde veya daha önce asıl işveren işçisi olarak 

çalışmış birine alt işverenlik verildiğinde ya da asıl işveren işçileri alt işveren geçirilerek 

hakları kısıtlandığı takdirde kurulan asıl işveren alt işveren ilişkisi geçersiz sayılmıştır. 

Geçici iş ilişkisi de sıkı koşullara bağlanmıştır. Hukuka uygun bir geçici iş 

ilişkisinden söz edebilmek için bir işveren yanında kadrolu çalışması bulunan işçinin üçlü 

bir anlaşma ile ifa yükümünü geçici olarak başla bir işverene karşı yerine getirmesi gerekir. 

Ayrıca bu süre en fazla 18 ay olabilir.  

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin yahut geçici iş ilişkisinin gerçek işveren 

yönünden sosyal sigortalar uygulaması bakımından yaptırımı, iş yeri bildirgesinin, aylık 

prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş ve primlerin ödenmemiş sayılması değil, diğer 

işveren tarafından ödenmiş primlerin gerçek işveren tarafından ödenmiş sayılarak aylık 

prim ve hizmet belgelerinin düzeltilmesi yoluna gidilmesidir. 

 

YER AÇISINDAN KAPSAMI 

 I. İşyeri 

 5510 sK da işyeri sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte 

işlerini yaptıkları yerdir. Ayrıca işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile “nitelik 

yönünden bağlılığı bulunan” ve “aynı yönetim altında örgütlenen” işyerlerine bağlı yerler, 

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslek 

eğitimi yerleri, avlu büro gibi diğer eklentiler ile araçları da işyeri sayılmış, buraların iş 

organizasyonu kapsamında bir bütün olduğu hükme bağlanmıştır. Esas işin “ayrıntısını” 

veya “tamamlayıcısı niteliğinde” olan ve “sigortalılığı birbirine karışmayan” işlerin “ayrı 

ve bağımsız” yürütüldüğü yerler bağımsız işyeri sayılmaktadır. 

 II. İşyerinin Sınırları 

 Kanun işyerinin sınırlarını mal ve hizmet üretmeye yönelik hizmetlerle nitelik 

yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altındaki yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, 

yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslek eğitimi yerleri, avlu büro gibi 

diğer eklentiler ile araçlar olarak belirlenmiştir. 
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 1. Asıl İşyeri 

 Bir işyerinin “temel amacına uygun olarak” mal ve hizmet üretmek için sigortalıların 

çalıştığı yerdir. Sigortalı çalıştırılmayan yer ne olursa olsun işyeri sayılmaz. 

 2. İşyerine bağlı yerler 

 İşin niteliği ve yürütümü bakımından asıl işyerine bağlı olan yerler de tek bir iş yeri 

bütünlüğüne dâhildir. Bir tekstil fabrikasının boyahanesi, otelin lokantası gibi 

 3. İşyerinin Eklentileri 

 Avlu, büro, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene, beden veya 

mesleki eğitim yerleri gibi işyerine fiziki olarak bağlı yerlerdir. Eklentilerin de işin 

görülmesiyle az çok ilgisinin olması gerekir. Yargıtay, lojmanı aynı binada olsa sosyal 

sigorta uygulaması açısından işyeri olarak görmemiştir. 

 4. Araçlar 

 İşin yapılmasında kullanılan her türlü taşıt aracı ile sabit veya seyyar her türlü 

makine araç kavramına girer. Kamyon, otomobil, otobüs gibi her türlü taşıt araçları ile 

vinç, buldozer, forklift gibi seyyar ve sabit iş makinaları 5510 sK anlamında araçtır ve 

işyerine dâhil sayılır. 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 

 I. Genel  

 İsteğe bağlı sigortalılık, zorunlu sosyal sigorta ilişkisi bulunmayan ya da bu ilişkiyi 

yitirmiş kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle “uzun vadeli sigorta kollarına” 

ve “GSS” tabi olmaları sağlayan bir sigortalılık durumudur. Kural olarak bu tür sigortalılık 

“uzun vadeli sigorta kolları” (malullük, yaşlılık, ölüm) için kabul edilir. Böylece bir dönem 

sigortalı olarak çalışmış olup da sonradan bu niteliği kaybedenlere ya da bunların hak 

sahiplerine tekrardan “uzun vadeli sigorta kollarının” sağladığı yardımlardan yaralanma 

olanağı sağlamıştır.  

 5510 sK ile isteğe bağlı sigortalılık 506 sK göre daha kolaylaştırılmıştır. 506 sK 

isteğe bağlı sigortalılık kural olarak belirli bir süre çalışmış fakat zorunlu sigortalılık ilişkisi 

sona ermiş bulunan kişilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primleri ödeyerek 

sigortalılık ilişkisini devam ettiren bir yoldu. Ancak 5510 sK ile kapsam genişletilmiş daha 

önce belirli bir süre çalışmış olma şartı kaldırılmış, isteğe bağlı sigortalıların zorunlu 

sigorta ilişkisinin bulunmaması şartı da “kısmi süreli çalışanlar için” kaldırılmış ve ayrıca 

isteğe bağlı sigortalılara GSS primi ödemek koşuluyla bu dönemde de sağlık 

hizmetlerinden yararlanma imkânı getirilmiştir. 
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 Belirtelim ki, “sigortasız geçen sürelerin primlerini ödemek suretiyle geçmişe etkili 

olarak isteğe bağlı sigortalılık tesis etmek mümkün değildir.” 

 II. İsteğe Bağlı Sigortalılığın Koşulları 

 1. Türkiye’de İkamet Etmek 

 Kural olarak sigortalının Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Ancak ülkemiz 

ile uluslararası sosyal güvenlik anlaşması “imzalamamış” ülkelerde iş üstlenen 

işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin “uzun 

vadeli sigorta kollarına” bağlı olabilmeleri için Türkiye’de ikamet şartı aranmadığı gibi 

ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurt dışından da ülkemizde isteğe bağlı 

olarak sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmamıştır. Bir 

başka istisna ise Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış 

ülkelerdeki Türk vatandaşlarıdır. (yabancı ülkeye gitmiş ancak ikameti hala Türkiye’de) 

Ancak Türk vatandaşı dahi olsa Türkiye’de hiç ikamet etmeyenler isteğe bağlı 

sigortadan yararlanamayacaklardır. Türkiye’de ikamet eden “yabancılar” için ise ikamet 

şartı aranmadığından “isteğe bağlı sigortadan yararlanabilirler.” 

 5510 sK önceki dönemde (506 sK dönemi) Türkiye’de ikamet şartı aranmadığından, 

bu dönemde isteğe bağlı sigortalı olanların sigortalılık ilişkisi devam edecektir. 

 2. 18 Yaşını Doldurmuş Olmak 

 Kuruma başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Rüştün mahkeme 

kararı ya da evlenme ile elde edilmesi halinde Kuruma başvuru yapılması mümkün 

değildir. 

 3. Zorunlu sigortalı olmamak veya ay içinde otuz günden az çalışmak 

 Zorunlu sigortalılık ilişkisi bulunanların isteğe bağlı sigortalı olması mümkün 

değildir. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta olacak kişinin 4/1(a) (b) ve (c) ve 506 sK da 

belirtilen sandıklara tabi sigortalı olarak çalışmasının bulunmaması gerekir. Yani eylemli 

çalışmanın isteğe bağlı ile çakışmaması gerekir. Ancak bu kuralın bir istisnası vardır. Bir 

ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışamaması nedeniyle, ay içindeki gün 

sayısı 30 günden az olan sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle eksik 

sürelerini 30 güne tamamlayabilirler.  

 5510 sK 5/(a), (b) ve (e) (cezaevi atölyeleri - mesleki eğitim, çırak – İşkur meslek 

kursları) bentlerine tabi sigortalılık hali isteğe bağlı sigorta için engel oluşturmaz. Öte 

yandan cezaevinde olup 5/(a) kapsamında olmayanlar, işsizlik ödeneği alanlar, grev lokavt, 

ücretsiz izin veya mevsimlik işler nedeniyle iş sözleşmesi iş sözleşmesi askıda olanlar, harp 
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malulleri, 3713 ve 2330 sK göre vazife malullüğü aylığına bağlanmış olanlar da “isteğe 

bağlı sigortalılık talebinde”  bulunabilirler.  

 4. Kendi Sigortalılığı Nedeniyle Aylık Almamak 

 “Kendi sigortalılığı nedeniyle” malullük, yaşlılık aylığı alanlar isteğe bağlı sigortalı 

olamazlar. İsteğe bağlı sigortalılığa engel olan şey kişinin kendi sigortalılığı dolayı aylık 

almamasıdır. Bağlanan aylık kendi çalışmasından dolayı değilse veya kendi çalışmasından 

dolayı aylık değil de gelir alıyorsa, bu durum isteğe bağlı sigortalı olmaya engeldir. Kendi 

çalışmalarından dolayı “aylık değil de” “sürekli iş göremezlik” geliri alanlar ile ölen 

sigortalıdan dolayı “ölüm geliri” veya “aylığı” alanlar ile sigortalıdan dolayı “ölüm geliri 

veya aylığı” alanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalı olmak için başka 

ülke mevzuatına göre sigorta olmamak ve oradan aylık bağlanmamış olmak da gerekir. 

 

 5. Kuruma başvuru 

 İsteğe bağlı sigortalı olmak için Kuruma başvuru zorunludur. Başvurular isteklinin 

ikametgâhının ya da işyerinin bağlı bulunduğu Kurumun sosyal güvenlik il müdürlüklerine 

veya SG merkezlerine yapılır. Yargıtay’a göre yazılı başvuru yapılmasa da kişinin pirim 

ödemesi kurumunda buna ses çıkarmamasını yazılı talep olarak değerlendirmiştir. 

Bağımsız çalışanların zorunlu sigortalılığı sona erdirdikten sonra aynı statüden prim 

ödemeye devam etmesi halinde bu kayıtlar yersiz ve fazla ödeme olarak kayıtta kalır. 

Kurumun uygulamasında 01.10.2008 tarihinden önceye aitse “isteğe bağlı sigortalılık” 

olarak kabul edilir. Bu tarihten sonra ise sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez. 

 İsteğe bağlı sigorta başvurusunun esasen sigortalı olmak isteyen kişi tarafından 

yapılması gerekmekle birlikte bazı hallerde bu başvurunun başka tarafından da yapılması 

mümkündür. Şöyle ki ülkemiz ile uluslararası “sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış” 

ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen 

Türk işçilerinin isteğe bağlı sigorta başvurusu kendileri dışında “işverenleri tarafından da 

yapılabilir.”  

 Bunun gibi, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis, atölye ve benzeri 

ünitelerinde çalıştırılan hükümlülerin “isteğe bağlı sigortalılık başvuruları” mahkemece 

tayin edilecek vasileri tarafında yapılır. 

 6. Kuruma prim ödemek 

 A) İsteğe bağlı sigortada prim tutarı 

 Prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından yazılı olarak 

beyan edilen “prime esas kazançlarının %32 dir.” Bunun %20 malullük, yaşlılık ve ölüm 



 

95                     
 

(uzun vadeli sigorta kolları), %12 de GSS dır. Yurtdışında çalıştırılmak üzere götürülen 

işçiler için prime esas kazan. Üst sınırı 01.10.2014 tarihinden belirlenmiş olup, bu 

işverenler “kısa vade ve GSS” primlerini bu tutar üzerinden ödeyeceklerdir. Ancak isteğe 

balı sigortalılar için prim kendileri tarafından ödendiği için, bunlar yine asgari ücretle 6,5 

katı arasında beyan ettikleri tutar üzerinden isteğe bağlı sigorta ödemeye devam 

edeceklerdir. 

 İsteğe bağlı sigortalı he ay için 30 gün üzerinden prim öder. Eksik gün sayısını 

tamamlamak isteyen 4/1(a) bendine tabi sigortalıdan eksik gün sayılı üzerinden aynı 

esaslara göre prim alınır. Bunla bakmakla yükümlü kişi olsalar dahi GSS li sayılırlar ve 

GSS primi öderler. 

 Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça 

GSS primi alınmaz ve bu kişiler GSS li sayılmaz. 

 B. İsteğe bağlı sigorta priminin ödenmesi 

 Sigorta primi ilgili olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. İlgili olduğu aydan 

itibaren en geç 12 ay içinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi 

ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez. İsteğe bağlı sigorta primi 

ödeniş süreler “malullük, yaşlılık ve ölüm” (uzun vadeli sigorta kolları) ve GSS 

hükümlerinde dikkate alınır. Bu süreler “4/1 (b) kapsamında sigortalılık süresi olarak 

kabul edilir.” Ancak ay içerisinde 4/1 (a) bendi kapsamında eksik çalışılan süreler 

tamamlanması amacıyla yapılan isteğe bağlı sigorta ödemeler ile 5/1(a) bendine tabi 

olanların (tutuklu ve hükümlü) isteğe bağlı süreleri “4/1 (a) bendi kapsamında” sigortalılık 

sayılır. İsteğe bağlı sigortalılık için ödenen primler varsa öncelikle zorunluk sigortalılık 

nedeniyle olan borçlarına mahsup edilir. 

 6111 sK ile yurtdışında Türk müteahhit yanında çalışan Türk işçiler isteğe bağlı 

sigorta primleri 4/1(b) değil, 4/1(a) statüsünde geçen süre olarak sayılacak ve 7200 gün 

prim ödeyerek emekli olabileceklerdir. 

 III. İsteğe bağlı Sigortanın Hükümleri 

 1. İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı 

 İsteğe bağlı sigortalı giriş bildirgesinin veya tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak 

isteyenlerin talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden 

başlar. Prim ödenen tarihlerde zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu 

tespit edilenlerin zorunlu sigortalılıkla çakışan primleri iade edilir. 

 2. İsteğe bağlı sigortalının GSS den yararlanması 
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 İsteğe bağlı sigortalılar 01.10.2008 tarihinden itibaren GSS sayılmışlardır. 

Bakılmakla yükümlü kişi olsalar dahi GSS primi ödemek zorundadırlar. GSS den 

yararlanabilmek için sağlık sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde 

toplam 30 gün GSS primi ödemiş olmaması ve prim borçlarının bulunmaması gerekir. 

 İsteğe bağlı sigortalılar, bakmakla yükümlü olunan ya da hak sahibi olarak ölüm 

aylığı veya geliri yahut kendi çalışmasından dolayı gelir alan kişi olsa dahi yine de GSS 

ödeyeceklelerdir. Türkiye’de ikamet yılı bir yılı doldurmayan yabancıların GSS 

yükümlülüğü yoktur. 

 3. İsteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin sona ermesi 

 A) Sigortalının talepte bulunması 

 İsteğe bağlı sigortalılık ilişkisi yazılı taleple sona erer. Talepte bulunulan ayın primi 

ödememişse, talep tarihinden önceki primin ödenmiş ayın sonunu takip eden günden 

itibaren sona erecektir. Talepte bulunulan ayın primi ödenmişse, dilekçenin Kuruma intikal 

ettiği tarihi takip eden günden itibaren sona erdirilecektir. İlişki sona erdikten sonra hayta 

ile ödenen primler iade edilir. Sigortalılık ilişkisini sona erdirmek için talep eden sigortalı 

talep tarihi itibariyle sona erdirilir. 

 B) Aylık bağlanması için talepte bulunmak  

 Talepte bulunulan ay dâhil prim ve her türlü borcu ödenmiş olmak koşuluyla talep 

tarihinden itibaren sona erdirilir. Prim gün sayısı tamamlanmadığı için bu talep reddedilirse 

yeniden talepte olmaksızın sigortalılık ilişkisi devam eder. 

 C) Yurtdışında ikamet etmeye başlamak 

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi “imzalanmamış” ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 

çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülenler hariç olmak üzere, isteğe bağlı sigortalılık 

ilişkisinde Türkiye'de ikamet koşulu arandığı için ikametin yurtdışına taşındığı tarihten 

itibaren isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi sona erer. Ancak Türkiye’de ikamet etmekte iken 

isteğe bağlı sigortalı olanlardan, “uluslararası sosyal güvenlik anlaşması imzalamamış” 

olanların isteğe bağlı sigortalılıkları devam eder.” 

 D) Zorunlu sigortaya tabi bir işe başlamak 

 İsteğe bağlı sigortalı iken 4/1(a), (b) ve (c) bentlerinden birine tabi veya sandıklara 

bağlı işe başlanmaları halinde bu işte çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erer. 

Kısmi çalışanlar için eksik kalan kısımların tamamlanması için isteğe bağlı sigortalılık 

devam edebilir. 
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 E) Sigortalının Ölümü 

 Sigortalının ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde de isteğe bağlı 

sigortalılık ilişkisi sona erer. Prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinde sona erer. Prim 

borcu varsa 12 ay içinde gecikme cezası ve zammıyla birlikte ödenmesi halinde isteğe 

bağlı sigortalılık ilişkisi ölüm tarihi itibariyle sona erer. Borcun ödenmeyeceğinin 

bildirilmesi halinde 12 aylık süre beklenmeden primi ödenmiş ayın sonu itibariyle isteğe 

bağlı sigortalılık sona erer. 

 F. Sigortalının yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi 

 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi “imzalanmamış” ülkelerde iş üstlenen 

işverenlerce çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülen işçi “uzun vadeli sigorta kollarına” 

tabi olmak üzere isteğe bağlı sigorta yaptırmışsa yurt dışı çalışması sona ermesiyle “isteğe 

bağlı sigortalılık” ilişkisi de aynı tarihte biter. 

 G. Bir yıl prim ödememe 

 Primleri ait olduğu aydan en geç 12 ay içinde gecikme zammı ve gecikme zammıyla 

birlikte ödenmeyen süreler sigortalılıkta geçmiş hizmet olarak değerlendirilmez. Bu 

tarihten sonra ödenen primler ya iade edilir ya da doğacak borçlarına mahsup edilir. 

 4. İsteğe bağlı sigortalılık süresinin hukuki etkisi 

 İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, uzun vadeli sigorta kolları (yaşlılık, 

malullük, ölüm) ile GSS hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır. Kısa vadeli sigorta 

kollarının (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık) uygulamasında dikkate alınmaz. 

 İsteğe bağlı sigortalılıkta geçen süreler 4/1(b) bendi kapsamında sigortalılık olarak 

değerlendirilir. Bunun iki istisnası vardır. Birincisi 30 günden az olan çalışmaları 

tamamlama için yapılan isteğe bağlı sigorta 4/1(a) bendine tabi sayılır. İkincisi ise sosyal 

güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere 

yurtdışına götürülen Türk işçiler de isteğe bağlı sigorta primleri 4/1 (a) bendi kapsamında 

değerlendirilir. 

 IV. 5510 sK dan önce isteğe bağlı sigorta olanlar 

 01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olup, devam edenlerin sigortalılığı 

yeni bir talep olmaksızın ve Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın devam edilecektir. 

SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ İTİBARİYLE  

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 

 Kısa vadeli sigorta kolları “İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası”, “hastalık 

sigortası” ve “analık sigortasından” oluşur. Kısa vadede ortaya çıkan risklerden oluşur ve 

fon biriktirme esasına dayanır. 
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI 

 İş kazası ve meslek hastalığı sigortası dünyada ilk kurulan sigorta kollarındandır. 

Almanya’da 1884 de kurulmuştur.  Ülkemizde ilk defa 4772 sK ile 1945 yılında 

kurulmuştur. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası “geçici” yahut “sürekli” gelir kaybına 

uğrayan sigortalıya veya onun yakınlarına “parasal yardımlar” yapar. İş kazası ile meslek 

hastalığı iş kazasının ani bir olay sonucu meydana gelmesi, meslek hastalığının ise yavaş 

yavaş ortaya çıkması yönünden birbirinden ayrılırlar.  

 I. İş Kazası 

 Ülkemizde son yıllarda düşüş eğilimi göstermek de ise de iş kazası ve meslek 

hastalıkları sayısı yine de yüksektir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığına yakalanma 

ihtimali mavi yakalı işçilerde beyaz yakalılarla kıyaslanmayacak ölçüde yüksektir. 

Ülkemizde iş kazaları en çok işyerlerinde günün birinci ve ikinci saatiyle son saatinde 

meydana gelmektedir. Dünyada ölümle biten iş kazlarında ilk sıralar Rusya, Meksika ve 

Türkiye’ye aittir. ILO istatistiklerine göre maden iş kolunda dünyada en çok ölüm 

Malta’da, Türkiye ve Kırgızistan’ da gerçekleşmektedir. Gelişmişlik düzeyi arttıkça 

kazalarda ölüm oranı artmaktadır.  Buna sebep olarak da teknolojinin geriliği, güvenlik 

önlemlerinin yetersizliği, mevzuatın çalışanların tamamını kapsamaması, çalışanların 

eğitim düzeyinin yetersizliği, sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği sayılabilir. 

 1. Tanımı 

 6331 sK göre iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, 

ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay 

olarak tanımlanmıştır. 6331 sK göre işveren çalışanın işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü riskin önlenmesi için her türlü 

önlemin alınması gerektiğini öngörmektedir. Çalışanın da işverenin iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin aldıkları önlemlere, verilen eğitim ve talimatlara uymak, makine, araç 

ve gereçleri güvenlik kurallarına uygun kullanmakla yükümlüdür. İşverene yüklenen 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu bir kaza meydana gelecek olursa bu durum iş 

hukuku anlamında bir “iş kazası” olup işverenin işçiye karşı sorumluluğu doğar. Bu kazalar 

Sosyal Güvenlik Hukuku anlamında kazalara oranla dar kapsamlıdır. Sosyal Sigortalar 

anlamında her kaza İş Hukuku anlamında da iş kazası olarak nitelendirilmeyebilir. 

Yargıtay’a göre iş kazası denen olay, diğer koşullarda gerçekleştiğinde “doğrudan doğruya 

kanunda belli sigorta yardımlarının yapılmasını gerektirdiği halde” işveren aleyhine açılan 

tazminat davasında ise “işverenin sorumluğu için işyerinde ve işverenle ilişkili olmasıyla” 

uygun neden sonuç bağının bulunması gerekir. 
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 ** Önemle belirtelim ki “işverenin iş kazasından doğan sorumluluğu SGK’nca 

karşılanmayan zarar kısmına ilişkindir.” Kural olarak sigortalı çalışanların iş kazasından 

doğan vücut zararlarının ya da ölüm halinde geride kalanların destekten yoksun kalma 

zararlarının SGK tarafında karşılanması gerekir. Ancak zarar gören ya da geride kalanlar 

“karşılanmayan kısım için işverene başvurabilirler.” 

 İş hukuku anlamında iş kazasından bahsedebilmek için öncelikle kazaya neden 

olayın “dıştan ve idare dışı” meydana gelmesi, kaza ile zarar ve kaza ile işverence 

yürütülen iş arasında “uygun illiyet bağının” bulunması ve sonuçta da maddi bir zararın 

bulunması gerekir. Bu zarar çalışma gücünün kaybından olabileceği gibi ekonomik 

geleceğin sarsılmasından da olabilir. Bu zararlardan dolayı İş hukuku açısından işverenini 

sorumluluğu “SGK tarafında n karşılanmayan kısma ilişkin olup, zarar görev veya hak 

sahibine karşısıdır.  

 Oysa Sosyal Güvenlik Hukuku açısından iş kazasından dolayı “işverenin 

sorumluluğu, sigortalının zararını karşılayan SGK’na karşıdır.” 

 5510 sK m13 e göre iş Kazası; a)Sigortalının işyerinde bulunduğu sırda, b) İşveren 

tarafında yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına veya bağımsız çalışıyorsa 

yürütmekte olan iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli 

olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 

zamanda, d) Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 

gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. 

Yargıtay’a göre bir olayın Sosyal Sigortalar Hukuku açısından iş kazası sayılabilmesi için 

iş kazasına uğrayan kişinin m anlamında sigortalı olayında m. Anlamında meydana gelen 

bir olay olması gerekir.  

 

 2. Unsurları 

 a) Sigortalı olma 

 Kazaya uğrayanın 5510 göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında bir sigortalı 

olması gerekir. Bunlar m.4/1(a) ve 4/(b) bentlerine tabi sigortalılar ile m.5 (a,b,c,e ve g) 

tabi olup, iş kazası ve meslek hastalığının veya genel olarak kısa vadeli sigorta kollarının 

uygulanacağı belirtilen sigortalılardı. Ayrıca tarım ve orman işlerinde iş sözleşmesiyle 

süresiz çalışanlar da iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerine tabidir. MEB 

tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalışanlar, ders ücreti karşılığı görev 

yapanlar gibi “işçi benzeri” konumunda olanlar ceza infaz ve tutukevlerinde çalıştırılan 



 

100                     
 

hükümlü ve tutuklular aday çırak ve çıraklar iş kazası meslek hastaları sigortasından 

yararlanırlar. Ayrıca yabancı ülkelerde çalıştırılmak üzere Türk müteahhitler tarafından 

yurt dışına götürülen işçiler de çalışılan ülke ile TC arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 

yoksa is kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına girerler. “Ancak 4/1(c) bendine tabi 

sigortalılar yani kamu görevlileri iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının kapsamına 

alınmamıştır.” 

 Eğer çalışma ilişkisi hizmet sözleşmesine dayanıyorsa iş kazası sigortasının 

sigortalısı çalıştırılan kişi olup tüm primler onu çalıştıran işveren tarafından ödenir. Bu 

sigorta kolundan yararlanmak için sigortalının çalışmaya başlaması yeterli olup, Kuruma 

belirli bir süre prim ödenmesi ya da bildirilmiş olması da gerekmez. 

 b) Kazaya uğrama 

 İş kazasını diğer kazlardan ayıran en önemli özellik, kazanın işverenin otoritesi 

altında iken  [4/1(a)’lı ise] meydana gelmiş olmasıdır. Diğer ifade ile kazanın işle ilgili 

olması ya da kazanın olduğu yerin işverenin ekonomik çıkarlarına hizmet eden yer olması 

gerekir. Bu bağlamda iş kazası “sigortalının işveren otoritesi altında iken gördüğü iş 

veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhen 

zarar uğratan olay” olarak tanımlanabilir. 4/1(b) li olunması halinde işverenin otoritesi 

altında olma söz konusu değildir. Bu yüzden en fazla iş kazasına 4/1(a) lılar uğrar. 

 aa) Dıştan gelen bir etken: Sigortalıyı bedenen ya da ruhça zarara uğratan ya da 

öldüren olayın dıştan gelen bir etkenle meydana gelmesi gerekir. İşyerinde işçinin kronik 

kalp sonucu ya da beyin anevrizması ölmesi iş kazası olup olmadığı hususu tartışmalıdır. 

Yargıtayın bu durumu iş kazası saydığı kararları vardır. Ancak işverenin kusurlu olmaması 

nedeniyle SGK nın rücu talebini de kabul etmemiştir. 

 bb) İstenilmeyen Olay: Dıştan gelen etkenin sigortalı tarafından istenilmemiş, arzu 

edilmemiş ya da onun iradesi dışında gerçekleşmiş olması gerekir. İş kazası sigortalının 

kendi kusurlu iradesi ile dahi meydana gelebileceği gösterilmiştir. “İradi bir fiile dayandığı 

için intihar olayı iş kazası sayılmaz” İntihar olayında intiharın sebebi yapılan iş değil 

sigortalının kastı ve onun iradesidir. Buna karşılık işyerinde, kendini öldürme kastı 

olmadığı halde, yanlış bir hareket sonucu ya da bilmeden kendi ölümüne ya da 

yaralanmasına sebep olan sigortalı intihar etmiş ya da yaralanmış değil iş kazasında ölmüş 

olacaktır. 

 cc) Ani Olması: İş kazası, aniden veya çok kısa bir sürede meydana gelen bir nedenle 

ortaya çıkan olaydır. Oysa meslek hastalığı uzun bir zaman parçası içinde tekrarlanan 
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olaylar sonucu doğmaktadır. İş kazasının ani bir olay sonucu meydana gelmesi meslek 

hastalığından ayıran en önemli unsurdur. 

 c) Uygun illiyet bağı bulunması 

 Bir olayın iş kazası olarak değerlendirebilmesi iki yönden uygun illiyet bağının 

bulunmasına bağlıdır. 

 aa) Sigortalının gördüğü işle kaza olayı arasında illiyet bağı: Meydana gelen 

kazanın görülen ile uygun nedensellik bağı içinde bulunması gerekir. Yani olayların normal 

akışına ve genel hayat deneyimlerine göre meydana gelen kaza, sigortalının gördüğü işin 

bir sonucu olmalıdır. Kusurun büyük payının kazaya uğrayan sigortalıda olması da olayın 

iş kazası sayılmasını önlemez. Hukukumuzda işle kaza olayı arasında bir nedensellik bağı 

bulunup bulunmadığı hususunda belirli karineler saptanmıştır. İlliyet bağı en güçlü şekilde 

en güçlü biçimde “kazanın işçinin çalıştığı işyerinde meydana gelmesi” halinde ortaya 

çıkar. Asıl işyeri, eklentileri ve araçlar işyerinden sayılır. 

 İşyerinin malikinin işveren olması şart değildir. Öyle ki işverenin işçilerini evlerine 

götürüp getirmeleri için üçüncü kişiyle yapığı bir taşıma sözleşmesi uyarınca üçüncü 

kişinin kendi araç ve şoförüyle işçileri taşırken meydana gelen trafik kazasında işçilerin 

yaralanması iş kazasıdır. Bu bakımdan işverence sağlanan servis araçları işyeri kapsamında 

kabul edilir. İş kazasının işverenin otoritesi altında meydana gelip gelmediğini araştırmak 

gerekir. Bir başka ifade ile işle kaza arasında “işletme içi bir bağlantı varsa”  kaza iş 

kazasıdır. Bu nedenle işçi işyerinde olsa dahi işiyle ilgili olmayıp kendine ait bir işi 

gördüğü sırada kazaya uğrarsa bu olay iş kazası sayılmaz. Bunun gibi iş yeri dışında 

değişik yerlere giderek çalışanların (pazarlamacı, temizlikçi, denetçi, propagandist, satış 

temsilcisi iş başında iken uğradıkları kazalar iş kazası sayılır. 

 Yargıtay bir olayda tatil sitesi bekçisinin verilmiş bir işveren talimatı, bilgisi ve 

ehliyeti olmadığı halde elektrik arızasını gidermek amacıyla girdiği elektrik trafosunda 

cereyana kapılıp kazaya uğramasını iş kazası saymış ancak kusuru bulunmadığı için 

işvereni sorumlu tutmamıştır. İşyerinde yenen yemek, işyerinde ve iş saatlerinde verilen 

kahve-sigara molalarında işyerinde düzenlenen sosyal etkinlik kutlama töreni sırasında 

uğranılan zararlar ile belli bir program dahilinde yapılan sporlar esnasında kazalar da iş 

kazası sayılır. 

 Bu bağlamda işveren tarafından “işin gereği işyeri dışında başka yere gönderilen” 

işçinin geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanması iş kazası sayılır. Çünkü yolda dahi 

işçinin işverenin otoritesi altında olduğunu varsaymak gerekir.  
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 Yargıtay bir kararında A.Ş genel müdürünün görevli olarak başka bir yere giderken 

bindiği uçağın düşmesi sonucu ölmesini kaza le görülmekte olan iş arasında illiyet bağının 

gerçekleşmiş olması nedeniyle iş kazası saymıştır. Bir başka kararında ise düşen uçağın 

ülke dışında düşmesi nedeniyle “iş kazası nedeniyle ölüm saymamıştır.” Bu karar gereke 

olarak da ülkesellik ilkesi nedeniyle Kanunun ülke dışında uygulanamayacağını gerekçe 

göstermiştir. İşyerinde çıkan tartışma sonucu kalp krizi sonucu işyerinde ölme olayında 

Yargıtay olayı iş kazası olarak değerlendirmiştir. Yeni tarihli bir kararında da, kalp krizi ile 

ölümü, krizin sır işyerinde geçirildiği için iş kazası sayılması için yeterli olduğunu kabul 

etmektedir. 

 Buna karşılık grev esnasında grevcinin uğradığı kaza iş kazası sayılmaz. Zira kaza 

işyerinde olmuş olsa da işçi iş görmediği bir zaman içinde işle bir ilgisi yokken meydana 

gelmiştir. 

 Yıllık ücretli izinli iken işverenin çağırmasıyla ya da maaşını almak işe gelinmesi 

durumunda geçirilen kaza da iş kazası sayılmıştır. 

 Yıllık ücretli izinli iken arkadaşlarını ziyarete geldiği için geldiği işyerinde 

sigortalının kazaya uğramasını iş kazası saymıştır. 

 Sigortalının iş yerinde çalıştığı sırada teröristlerce öldürülmesini de iş kazası olarak 

saymıştır. 

 İşverenin, geceleri iş yerinde kalan sigortalılar için özel yıkanma yerleri 

hazırlamadığı gerekçesiyle işyerine yakın dereye çalışma saatleri dışında giden ve yıkanan 

işçinin boğulmasını iş kazası saymıştır. 

 İş sırasında veya işyerinde meydana gelmiş olsa dahi işten kaynaklanan bir riskten 

değil de herhangi bir zamanda herhangi bir kimsenin başına gelebilecek türde basit kazalar  

(köpek ısırması böcek sokması, ayak takılıp düşme, göze toz kaçma vs.) iş kazası sayılmaz 

çünkü uygun illiyet bağı kurulamaz. 

 Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişleri 

esnasından meydana gelen kazalar da iş kazası sayılır. Toplu taşımanın yanında bireysel 

taşımalar da iş kazası kapsamına dâhil edilmiştir. Yeter ki “taşıt işverence sağlanmış 

olsun.” Kira sözleşmesiyle zilyetliği işverende olan araçlar da buna dâhildir. Sigortalı 

işçinin işverenin otoritesi altında olması gerekir. 

 Ancak belirtelim ki, kendilerine işverence yol parası ödenmiş olsa dahi işçilerin 

dolmuş veya belediye otobüsü ile işe gelip giderken karıştıkları trafik kazaları sonucu zarar 

görmeleri iş kazası kapsamına girmez. 
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 Öte yandan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların “yürütmekte 

oldukları iş nedeniyle” uğradıkları kazalar da iş kazası sayılır. Bu kişilerin geçirdiği 

kazanın iş kazası sayılması için yürütülen iş nedeniyle uğranılmış olması gerekli ve yeterli 

olup, “kazanın işyerinde olup olmadığının bir önemi yoktur.” 

 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı ruhça ve 

bedence zarar uğratan her olay iş kazası sayılmaz. Bu olayın işle ilgisinin olması gerekir. 

Yargıtay HGK 3. Kişinin %100 kusuru sonucu meydana gelen kazayı illiyet bağı kesildiği 

için iş kazası saymamıştır. İlliyet bağı, mücbir sebep, 3. Kişinin veya zarar görenin ağır 

kusurlu eylemi ile de kesilir. “Bir olayın sırf iş kazası sayılması işverenin sorumlu 

tutulmasını gerektirmez.” 

 İşverenin yürüttüğü iş ile kaza arasında kurulan uygun “illiyet bağının kesildiği 

hallerde olay iş kazası sayılsa bile artık işverenin sorumluluğuna gidilemez.” Bu durumda 

işveren işçinin zararının tazminde sorumlu olmadığı gibi SGK da rücuen işvereni bu 

kazadan sorumlu tutamaz. 

 **Yargıtay kararlarında kabul edildiği gibi uygun illiyet bağını kesen ve işvereni 

sorumluluktan kurtaran başlıca 3 neden vardır. 1. Zarar görenin ağır kusuru 2. Üçüncü 

kişinin kusuru 3. Mücbir sebep 

 bb. Kaza olayı ile uğranılan zarar arasında illiyet bağı: Uygun nedensellik 

bağının “kaza olayı ile zarar arasında da bulunması” gerekir. Yani sigortalının bedence 

veya ruhça uğradığı zarar yahut ölümün olayların normal akışına ve genel yaşam 

deneyimlerine göre “meydana gelen olay sonucu ortaya çıktığı kanıtlanabiliyorsa bu bir iş 

kazasıdır. 

 d) Sigortalının bedence veya ruhça bir zarar uğraması 

 Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için olay sonucu sigortalının bedence veya ruhça 

bir zarar uğraması gerekir. Sigortalıyı psikolojik olarak etkileyen olay da iş kazası sayılır. 

Sigortalının kazadan bir süre sonra sağlığının bozulması ya da bu yüzden ölümü de iş 

kazasına girer. Yeter ki “olayla sağlık bozukluğu arasında nedensellik bağı bulunsun.” 

Ayrıca uğranılan zararın “Kurumca yardım yapılmasını gerektirecek önem ve derecede 

olması gerekir.” Günlük hayatta sık sık rastlanabilecek ufak tefek sıyrık, yara, bere iş 

kazası sayılmaz. Sigortalının vücut tamlığına ilişkin olamayıp eşyasına (gözlük, işitme 

cihazı, çizme vs) iş kazası kavramının dışında kalır. 
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 3. İş kazasının bildirilmesi ve tespiti 

 Kurumun denetim ve ilgili memurları tarafından ya da iş müfettişleri aracılığıyla 

olayın iş kazası olup olamayacağı ile ilgili soruşturma ve inceleme yapılır. Soruşturma 

sonunda olayın iş kazası olduğu anlaşılırsa ona göre işlem yapılır. 

 İş kazası nedeniyle işverene karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davasından 

önce kazanın iş kazası olup olmadığı belirlenmelidir. Bu nedenle kazanın öncelikle SGK na 

bildirilmesi gerekir. 

 4/1(a) kapsamında çalışanların uğradığı kazanın işverenleri tarafından o yer kolluk 

kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonra ki “üç gün içinde”, 4/(b) 

kapsamına girenler bakımından ise kendileri tarafından “bir ayı geçmemek” şartıyla 

rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden başlayarak “üç gün içinde” 

Kuruma bildirilmesini öngörülmüştür. 

 Eğer Kurum olayın iş kazası olduğunu kabul etmez ise yapılacak iş “tespit davası” 

açmaktır. 

 II. Meslek Hastalığı 

 1. Tanımı 

 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 halleridir. 

 Meslek hastalıkları esasen “çalışılan ortamda bulunan etkenlerle” meydana gelen 

hastalıkların ortak adıdır. WHO ve ILO belgelerinde meslek hastalıkları, “zararlı bir 

etkenle insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya 

konulabildiği hastalıklar grubu olarak ifade edilmektedir. WHO göre işle ilgili hastalıklar, 

oluşmasında ve gelişmesinde çalışmasında “çalışma ortamı” ve “çalışma şeklinin” diğer 

nedenler yanında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır. Bu hastalıklar mesleki zararlı 

etkenlerle ortaya çıkışı artan hastalıklardır. 1978 yılında Ankara ve İstanbul’da iki meslek 

hastalıkları kurulmuştur. 

 Meslek hastalıkları bunlara neden olan etmenlere göre ise şu şekilde sınıflandırılır 

- Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları (ağır metal, gazlar, çözücüler) 

- Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları (gürültü, titreşim, yüksek-alçak basınçta 

çalışma, soğuk ve sıcakta çalışma, tozlar, radyasyon) 

- Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları (bakteri-virüs kaynaklı olanlar) 

- Psikolojik kaynaklı meslek hastalıkları 

- Ergonomik özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları 
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 2. Unsurları 

 a. Sigortalı Olma 

 Meslek hastalığına uğrayanın her şeyden önce sigortalı [4/1(a) veya 4/1(b)] olması 

gerekir. 

 b. Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması  

 Meslek hastalığı, iş kazasından farklı olarak “bütünüyle mesleki niteliktedir.” Yani iş 

kazasının, çalışılan işle ilgisi bulunması şart olmadığı halde, meslek hastalığının yapılan 

“işin yürütümü” sonucu olarak ortaya çıkması zorunludur. Diğer anlatımla meslek hastalığı, 

belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının 

doğurduğu bir hastalık veya hastalıktır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı işyerinin 

şartları ve durumuyla da ilgili olabilir. Başka bir anlatımla meslek hastalığı “sigortalının 

çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 

şartları yüzünden” uğranılan hastalık ve sakatlıktır. Buna karşılık gürültülü bir işyerinde 

çalışırken dahi olsa bir cismin çarpması sonucu kulakta meydan gelen sağırlık o işin veya 

işyerinin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple ileri gelen bir arıza sayılmaz. Zarar 

aniden meydana geldiği için bu bir iş kazasıdır. Buna karşılık sağırlık bu tür bir işyerinde 

uzun zaman gürültüye maruz kalmaktan meydana gelmişse onun adı meslek hastalığıdır. 

 c. Belirli bir zaman parçası içinde meydana gelmesi 

 İş kazası aniden veya çok kısa zaman aralığında meydana gelen bir olay sonucu 

olduğu halde meslek hastalığı işin nitelik ve yürütüm şartları sonucu ya da iş yerinin 

durumu dolayısıyla “yavaş yavaş ortaya çıkan” sağlık bozulmasıdır. 

 d. Hastalığın Yönetmelikte yer alması ve belirtilen süre içinde meydana çıkması 

 Hangi hallerin meslek hastalığı yönetmelikle düzenlenmiştir. Sözü edilen 

yönetmelik, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 

Yönetmeliğidir. Şu halde bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için bu yönetmelikte 

bulunması gerekir. Bir hastalığı meslek hastalığı olup olmadığı ile ilgili dünyada iki sistem 

vardır. Birincisi, hastalığın yapılan işin sonucunda meydana geldiğinin “kanıtlanması” 

usulü sistemi, diğeri ise “liste” usulüdür. Gerek AB ve ILO belgelerinde her iki sistemi de 

birleştiren karma sistem uygulanmaktadır. Ülkemizde de “karma sistem” uygulanmaktadır. 

Buna göre Yönetmelikte yer alan bir hastalık tespit edildiğinde bu hastalığın işin 

niteliğinden veya yürütüm şartlarından ileri geldiği sabit olacak ve artık işçiden o hastalığın 

meslek hastalığı olduğunu ispat etmesi istenmeyecektir. Buna rağmen sigortalının uğradığı 

hastalığın listede yer almamasına rağmen meslek hastalığı olduğunun ispatı halinden ki bu 

ispat yükü sigortalıdadır bu durumda meslek hastalığı sayılabilecektir. 
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 Bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için listede adının bulunması yeterli 

değildir. Bundan başka hastalığın işçinin hastalığa neden olan işte çalışmaya 

başlamasından itibaren “belirli bir süre geçmesinden sonra” ortaya çıkması gerekir. 

Meslek hastalığı işçinin işten ayrılmasından sonra da ortaya çıkabilir. Sigortalının eski 

işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana gelmesi arasında geçen sürenin yönetmelikte 

o hastalık için belirtilmiş süreden daha fazla olmaması gerekir. Bu nokta meslek hastalığı 

ile görülen iş arasında bulunması gereken neden-sonuç ilişkisinin bir sonucudur. Bu süreye 

“yükümlülük süresi” denir. 

 Yönetmeliğe göre yükümlülük süresi (hastalığın ortaya çıkması için gereken süre) 

hastalık türlerine göre 2-25 yıl arasındandır. Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı 

olduğunun kesinleşmesi halinde yükümlülük süresi aşılmış olsa bile hastalık Kurumun ya 

da ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek 

hastalığı sayılabilir. Demek oluyor ki bir hastalığın meslek hastalığı sayılması çalışılan işin 

niteliği ile hastalık arasında uygun illiyet bağının bulunmasına bağlıdır. 

 Belirtelim ki meslek hastalığı sigortalı işyerinde çalışırken de ortaya çıkmış olabilir. 

Fakat meslekte kazanma gücünü kaybettirecek bir ağırlıkta olmayabilir. Bununla beraber 

meslek hastalığı sigortalı işten ayrıldıktan sonra meslekte kazanma gücünü kaybettiren bir 

ağırlığa ulaşabilir. 

 e. Hastalığın Kurum Sağlık Raporu ile saptanması 

 Meslek hastalığına yakalanmış sigortalının Kurum yardımlarından yararlanabilmesi 

için “onun çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun Kurumca yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen Sağlık Kurulu ve dayanağı tıbbi belgelerin 

incelenmesi ve Kurumca gerekli görülmesi halinde, işyerindeki çalışma koşullarını ve buna 

bağlı tıbbi sonuçları ortaya koyan denetim raporları sonucu Kurum Sağlık Kurulu 

tarafından tespit edilmesi gerekir.” 

 Yönetmelikte yer almayan herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp 

sayılmadığı hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunca” karara bağlanır. Yüksek sağlık kurulu kararlarına karşı iş mahkemesine 

başvurma hakkı vardır. 

 f. Sigortalının bedence veya ruhça zarar uğraması 

 Meslek hastalığının sigortalı da iş kazasında olduğu gibi bedeni veya ruhsal hastalık 

ya da sakatlığa yol açması gerekir. 
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 III. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Kuruma Bildirilmesi 

 İş kazası ve meslek hastalıklarının Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmesi veya iş 

kazaları ve meslek hastalıkları bildirim formu adı verilen matbu form le doğrudan verilmesi 

veya taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi gerekir. 

 İş kazası bildirimi “o yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal Kuruma en geç 

kazayı izleyen üç gün içerisinde bildirilmesi gerekir.” 

 İş kazasının süresi içinde işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim 

tarihe kadar geçen süre içinde sigortalıya “ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği” 

Kurumca işverene ödettirilir. Bu, işverenin bildirim yükümlülüğüne uymamasının 

yaptırımıdır. 4/1(b) bendi sigortalısının iş kazasını yukarıda belirtilen süre içerisinde 

bildirmemesi halinde, “bildirim tarihine kadar geçe süre için yapılacak geçici iş 

göremezlik ödeneği verilmez.” 

 Meslek hastalığında da 4/1(a) bendine tabi sigortalılar ile m.5 de belirtilen kısmi 

sigortalılar için meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya durum kendisine 

bildirilen işveren tarafından, 4/1(a) bendi kapsamında tarım ve orman işlerinde hizmet 

akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalının kendisi veya işvereni tarafından “bu durumun 

öğrenildiği tarihten itibaren” “üç işgünü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir.” 

 4/1(b) bendine tabi sigortalılar için ise, iş kazasının kendisi tarafından kazanın 

meydana geldiği tarihten itibaren “bir ayı geçmemek üzere” rahatsızlığın bildirim yapmaya 

engel olmadığı günü izleyen “üç gün içerisinde” meslek hastalığının da “durumu 

öğrendiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde” yine kendisi tarafından Kuruma 

bildirilmesi gerekir. Bunları kolluk kuvvetlerine bildirme zorunluluğu yoktur. 

 İş kazası olarak yapılan bildirimin gerçeğe uygun olmadığı anlaşıldığı takdirde 

Kurumca bu olay için yapılan yersin ödemeler gerçeğe aykırı bildirimde bulunandan tahsil 

edilir. 

 Meslek hastalığının süresinden bildirilmemesi veya kasten eksik yahut yanlış 

bildirim yapılması halinde,  buna neden olan işverenden yahut 4/1(b) bendi kapsamındaki 

sigortalıdan Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile “ödenmişse geçici iş 

göremezlik ödeneği tahsil edilir.” 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda da işverene “üç gün içerisinde Kuruma 

bildirim yapma zorunluluğu veren benzer bir hüküm bulunmaktadır.” Ayrıca sağlık 

sunucuları da kendilerine gelen iş kazalarını, yetkili sağlık sunucuları ise meslek hastalığı 

koydukları olayları “en geç on gün içinde” Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 
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 IV. Sigorta Yardımları 

 İş kazı ve meslek hastalığı da dâhil olmak üzere kısa vadeli sigorta kollarından 

sağlanacak sağlık yardımları 5510 sK ile GSS kapsamına alındığından “kısa vadeli sigorta 

kolları sadece parasal yardımları düzenlemiştir.” Bu yardımlar; 

- Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi veya sürekli iş göremezlik yardımı 

yapılması 

- Sigortalı ölmüşse hak sahiplerine gelir bağlanması 

- Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği 

- Ölen sigortalı için cenaze ödeneği 

1. Sigortalıya yapılacak yardımlar 

a) Geçici İş Göremezlik Ödeneği 

Geçici iş göremezlik, sigortalının geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 

“geçici olarak çalışamama halidir.” İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle geçici iş 

göremezliğe uğrayan sigortalıya, Kurum tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurullarından 

“istirahat raporu alması koşuluyla” “işe devam edilmeyen her gün için geçici iş göremezlik 

ödeneği” verilir. Bu ödeneğe hak kazanmak için “sigortalı olmaktan başka bir şart 

aranmaz” Beli bir süre çalışmış olmak ya da prim ödemiş olmak gibi şart yoktur. Bu 

ödenek sigortalının çalışmadığı süre içindeki “ücret kaybını kısmen gidermek” amacına 

yöneliktir. Sigortalının yeniden çalışabilir duruma geleceği güne kadar verilir. 

Hukukumuzda iş kazası ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği 

hastalık sigortasından farklı olarak “ilk günden başlayarak” verilir. 

Öte yandan geçmişte geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunmayan bağımsız 

çalışanlar da yani 4/1(b) sigortalıları da artık bu ödenekten yararlanabileceklerdir. 4/1(b) 

lilerin geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli bir süre sigortalı 

olmak ya da belirli süre prim ödemiş olmak koşulu aranmamışsa da “bunların prim ve 

prime ilişkin hiçbir borlarının bulunmaması” gerekir. Bu ödenek “yatarak tedavi” ve 

“sonrası istirahat raporu” süresince verilir. Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak 

çalışan sigortalılar geçici iş göremezlik ödeneği verebilmesi için “bunların iş kazasının 

olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları, sigortalılıklarının sona ermemiş 

olması ve prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun bulunmaması gerekir.”  

Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı, “sigortalının günlük kazancı” esas alınarak 

belirlenir. İş kazası ve meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği 
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sigortalının md.17 göre hesaplanacak günlük kazancın “yatarak tedavisinde yarısı”, 

“ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.” 

 

b) Sürekli iş göremezlik geliri 

Gelir, iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü 

halinde hak sahiplerine yapılan ödeme olarak tanımlanmıştır. Sigortalının süreli iş 

göremezlik gelirine hak kazanması için, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle oluşan 

hastalık ya da sakatlık nedeniyle sağlık kurulları tarafından verilen rapora istinaden 

Kurum Sağlık Kurulunca “meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış” 

bulunduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu gelir sigortalı iyileşinceye kadar ödenir, 

iyileşmez ise ömür boyu sürer. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan bir kişi “sağlık 

durumu elverişliyse tekrar çalışmaya devam edebilir.” 

Sürekli iş göremezlik hali kendi içinde ikiye ayrıldılar. Sigortalı meslekte kazanma 

gücünü “%100 oranında” kaybetmişse “sürekli tam iş göremezlik”, “%10 dan %100 e 

kadar” olan bir oranda kaybetmişse “sürekli kısmi iş göremezlik” hali vardır. 

Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya hesaplanacak aylık kazancın %70 oranın da 

gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlik durumunda ise %70 oranının iş göremezlik 

derecesi oranına tekabül eden miktar kadar ödeme yapılır. ** Sigortalı başka birinin 

sürekli bakımına muhtaçsa gelir bağlama oranı %100 dür. 

Bağımsız çalışan sigortalılar da prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenmiş 

olması koşuluyla sürekli iş göremezlik geliri alma hakkı tanımıştır. 

Yargıtay’a göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %10 

dan daha az kaybetmişse, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaz. Değişik işverenler 

yanında ve değişik zamanlarda uğranılan iş kazalarının her birinde %10 dan az ancak 

toplamda iş göremezlik oranı %10 üstüne çıkıyorsa bu sigortalıya gelir bağlanması ve 

işverenlerinde kendi kusuru oranında bağlanan gelire katılmaları gerekir. 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması durumunda sigortalının her zaman sürekli iş 

göremezlik durumunda artış olduğu gerekçesi veya sürekli bakıma muhtaç hale gediği ile 

ilgili gelir artış talebinde bulunabileceği gibi Kurum da sigortalıyı her zaman kontrol 

muayenesine tabi tutabilir. 

c) Gelir ve Ödeneğin İndirilmesi  

Bazı hallerde geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik gelirinin 

indirilmesini öngörülmüştür. Kusurlu davranışı nedeniyle sigorta yardımlarına neden olan 

sigortalıya yapılan yardımların belirli oranda indirilmesi öngörülmüştür. 
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- Kasıtlı bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan 

sigortalıya veya Kurumun yazılı olarak bildirilmesine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul 

etmeyen sigortalıya, iş göremezlik geliri veya iş göremezlik ödeneği yarısı oranında 

ödenir. 

- Sigortalının ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına 

tutulan sigortalıya bağlanan geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik 

ödeneği kusur derecesine göre “1/3 kadar indirilerek ödenir.” Ağır kusur derecesi, iş 

sağlığı ve güvenliliği mevzuatına uymaması, yetkililer tarafından verilen emirlere riayet 

edilmemesi, işi savsaması vs. sayılabilir. 

- İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan sigortalının “hekimin bildirdiği tedbir 

ve tavsiyelere uymaması nedeniyle tedavi uzarsa” geçici iş göremezlik ödeneği veya 

sürekli iş göremezlik ödeneği “1/4 kadar indirilerek ödenir.” 

- Tedavi gördüğü hekimden “tedavinin sona erdiğine ve çalışabileceğine dair 

belge almaksızın” çalışan sigortalıya “geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.” 

d) Ölen sigortalının geride kalanlarına yapılacak ödemeler 

aa) Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması 

Ölüm geliri adı verilen bu ödeme, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu veya 

sürekli iş göremezlik raporu almakta iken ölen hak sahiplerine yapılan parasal ödemedir. 

Ölen sigortalının aylık kazancının %70 i sigortalının hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

Hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için “belirli süre sigortalı olunması ya da belirli bir 

süre prim ödenmesi şartı aranmaz. Ancak 4/1(b) bendine tabi sigortalıların hak sahipleri 

için gelir bağlanabilmesinin şartı “ölenin hiçbir prim ve prim ilişkin herhangi bir borcunun 

olmamasıdır. 

Hak sahiplerine bağlanan aylıkların toplamı sigortalıya ait aylık miktarını geçemez. 

Bunun için gerekirse aylıklarından orantılı olarak indirim yapılır. İş kazası ve meslek 

hastalığı sonucu uğradığı meslekte kazanma gücünü kaybı nedeniyle “sürekli iş göremezlik 

geliri alan” sigortalı daha sonra iş kazası ve meslek hastalığı dışında bir sebeple ölmüş olsa 

dahi hak sahiplerine sonra iş kazası ve meslek hastalığı halinde sigortalının “meslekte 

kazanma gücü kaybının %50 nin üzerinde olup olmamasına” göre değişen miktarda gelir 

bağlanır. Hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmasının koşulları; 

1) Eşin hak sahipliği: Yasal evlilik ilişkisini bulunması gerekir. Eşin çalışması ve 

bunlardan aylık veya gelir alması buna engel oluşturmaz ancak gelirin miktarı azalır. 
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2) Çocukların hak sahipliği: Evlilik bağı içinde doğan çocuklar hak sahibi sayılır. 

Evlat edinilmiş, tanınmış ya da nesebi düzeltilmiş çocuklar da buna dâhildir. Ölün geliri 

kazanan çocuklar için şartlar; 

- İş sözleşmesiyle çalışmamakla birlikte,  ceza infaz kurumları ile tutukevleri 

bünyesinde oluşturulan tesis, atölye gibi ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık 

sigortası tabi çalıştırılan tutuklu ve hükümlülüler 

- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile yine iş 

kazası ve meslek hastalığına tabi meslek liseleri veya yükseköğretim kurumlarında 

okumakta iken staja tabi tutulanlar. 

- İşKur tarafından düzenlenen meslek edindirme kurlarına katılan kursiyerler 

“hariç” olmak üzere; diğer tüm çocuklarda “5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmamış olması” ortak 

koşullardır. Çocuklara ilişkin diğer koşullar; 

Erkek Çocuklar: 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya 

kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmamış olması dışında öğrenci değilse 18 

yaş, Orta öğretimin 20 yaş, yükseköğretimin 25 yaşından önce bitirilmesi halinde bu yaşlar 

beklenmeden gelir kesilir. Erkek çocukların evlenmesi halinde gelirleri kesilmez. 

Kız çocuklar: 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi 

sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmamış olması şartı dışında, “yaşları ne olursa 

olsun evli olmaması”, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. 

Gelirin kesilmesine neden olan evlilik sona ererse başvuru üzerine gelir yeniden bağlanır. 

Malul durumundaki çocuklar: 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmamış olması şartı 

dışında Kurum sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünü en az 60 oranında yatırıp malul 

olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklara gelir bağlanır. 

3) Ana ve babanın hak sahipliği: Ana ve babanın ölüm gelirinden yararlanabilmesi 

için, “her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirin asgari ücretin net tutarından 

daha az olması” diğer çocuklarından bağlanan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere 

“gelir/aylık bağlanmamış olması ve hak sahibi eş çocuklardan artan hissenin bulunması 

gerekir. (65 yaşın üzerinde olunması halinde artan hisse olup olmadığına bakılmaz). 65 yaş 

dışında eğer diğer hak sahiplerinden artan hisse yok ise ölüm geliri bağlanmaz. 

Sigortalının ölüm tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum 

değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması halinde ana ve babaya gelir bağlanır. 
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bb) Ölüm gelirinin hak sahipleri arasında paylaştırılması 

Eş, çocuklar ve ana-babanın gelirdeki hisseleri farklıdır. Eş ve çocuklara bağlanan 

gelirler toplamı, sigortalıların gelirini aşarsa bunların gelirleri hisseleriyle orantılı olarak 

indirilir. 

1) Eşe bağlanan gelirin oranı: Sigortalının dul eşine %50si; “gelir bağlanmış 

çocuğu bulunmayan” dul eşine ise 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmamış olması şartı %75 

oranında gelir bağlanır. 

2) Çocuklara bağlanan gelirin oranı: Ölen sigortalının hak sahibi durumundaki 

çocuklarına bağlanan ölüm gelirinin oranı, “her çocuk için %25” dir. Ancak çocuklardan 

sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve 

babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölüm tarihinde evlilik bağı 

bulunmakla birlikte ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan 

hak sahibi bulunmayanların “her biri için ölüm geliri oranı %50 dir.” 

3) Ana ve babaya bağlanan gelirlerin oranı: Sigortalının eşine ve çocuklarına 

bağlanması gereken gelirlerin toplamı hesaplanan ölüm gelirinden;  

- Düşük olursa, artan bölümü her türlü kazan. Ve gelirin toplamı asgari ücretin 

net tutarından az olması ve Kurumdan aylı ve gelir bağlanmamış olması kaydıyla ölüm 

gelirine hak kazanan ana ve babasına eşit paylar ödenir. Ana ve babanın her ikisinin hissesi 

ölüm gelirinin “yüzde 25 ni geçemez.” 

- Düşük değilse gelir bağlanmaz. Sonradan eş ve çocukların gelirleri kesilerek 

bunlara bağlanacak gelirler toplamı sigortalı gelirin altında kalırsa ana ve babaya tekrar 

gelir bağlanır. 

- Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisseye bakılmaksızın 

yukarıdaki şartlarda gelir bağlanır. 

*** Önemle belirtmek gerekir ki hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin toplamı 

sigortalıya ait aylığı geçemez, geçmesi halinde orantılı indirimler yapılır. 

cc) Ölüm gelirinin kesilmesi, tekrar bağlanması: Hak sahibi yaşadığı sürece 

ödenir. Ölüm dışında gelir aşağıdaki sebeplerle kesilir. 

1) Dul eşin geliri: Dul eş evlendiğinde geliri evlenme tarihini takip eden dönem 

başında kesilir. Bu evlenmenin boşanmayla sona ermesi halinde yeniden bağlanır. İkinci 

evliliğinde ölümle sona ermesi halinde nu iki gelirden tercih ettiği bağlanır. 

2) Erkek çocukların geliri: Erkek çocuklara bağlanan gelirler; 
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- 5/1 (a), (b) ve (e) bentleri hariç 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmaya başladıkları,  

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı 

- 18 yaşını, ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğretim yapması halinde 

25 yaşını doldurdukları tarihinden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

3) Kız çocukların geliri:  

- 5/1 (a), (b) ve (e) bentleri hariç 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmaya başladıkları,  

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı 

- Evlendikleri tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

*** Ölüm gelirinin kesilmesine neden olan, “sebebin ortadan kalkması” (işten ayrılma, 

evliliğin son bulması, dul kalma ve bağlanan gelirin/aylığın kesilmesi) halinde sebebin 

ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanır. Ancak, “evlenme 

ödeneği aldıktan sonra”, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından başlamak üzere 

“iki yıl içerisinde” meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde, bu süre içinde tekrar 

gelir ödenmediğinden, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm geliri “iki yıllık 

sürenin dolduğu tarihten” itibaren başlar. 

 4) Malul çocukların geliri 

- 5/1 (a), (b) ve (e) bentleri hariç 5510 sK ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmaya başladıkları,  

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı 

- Yapılan kontrol muayenesi sonucu sağlık kurulu kararıyla çalışma gücünü en az 

%60 oranında yitirmediği tespit edilmemesi 

***Malul çocuğun evlenmesi halinde geliri kesilmez. 

5) Ana ve babanın geliri 

- Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunmadığı (65 yaş hariç) 

- Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirin asgari ücretin net 

tutarından fazla olduğu tespit edildiği 

- Diğer çocuklarından hak kazanılan gelirler “hariç” olmak üzere gelir ve aylık 

bağlanması 

6) Durum değişiklikleri: Hak sahibi kişilerin durumlarının değişmesi halinde gelir 

ve aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından 

başlanarak yeni duruma göre düzeltilir. 
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dd) Evlenme Ödeneği: Evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken 

kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları gelir ve 

aylıklarının “iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere” “evlenme ödeneği” olarak 

peşin verilir. Evlenme ödeneğini aldıktan sonra boşanma veya dul kalma gibi nedenlerle 

yeniden ölüm gelir ve aylığı bağlanan kız çocuklarına “sonraki evliliklerinde evlenme 

ödeneği verilmez.” Kız çocuklarının evlenme tarihinden itibaren evlenme tarihini izleyen 

ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Durdurulduğu tarihten iki yıl sonra kesilir ve 

varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları yükseltilir. Gelir ve aylığın kesildiği tarihten 

itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olunması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve 

aylık ödenmez. Ancak iki yılın dolduğu tarihte yeniden ödeme başlar. 

ee) Cenaze Ödeneği: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalının 

hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir. Bu ödenek sırayla sigortalının eşine, yoksa 

çocuklarına, o da yoksa ana babasına onlar da yoksa kardeşlerine verilir. 

V. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Kurumun Rücu Hakkı 

Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı için yaptığı her türlü gider ve ödemeleri onun 

zarar uğramasına neden olanlardan geri isteyebilme hakkı tanınmıştır. Rücu uygulaması 

işçinin sağlığını ve can güvenliğini koruma hususunda işverenler ve 3. Kişiler üzerinde 

caydırıcı bir etki yaratacaktır. Zarar gören sigortalıya ödemede bulunan sosyal güvenlik 

kuruluşunun, zarar veren işveren veya 3. Kişiye rücuunu bu kişilerin sadece kasıtlı veya 

ağır ihmaline dayanan fiilline bağlayan sistemler çoğunluktadır. İş kazası veya meslek 

hastalığı sigortalının kendi eyleminden meydana gelmişse “Kurumun ona rücuu söz konusu 

olmaz.”  Sadece parasal yardımdan “beli bir oranda indirim” söz konusu olur. Kurum 

sigortalı için yaptığı masrafları şartlara göre iş kazası ya da meslek hastalığına neden olan 

işveren ya da üçüncü kişiden isteyebilir. 

1. İşveren sorumluluğu 

İş kazası ve meslek hastalığı, “işverenin kastı” veya “sigortalıların sağlığını koruma 

ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi” sonucu meydan gelmişse, Kurumca 

sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan ödemeler ile bağlanan gelirin 

başladığı tarihteki “ilk peşin sermaye değeri toplamı”, sigortalı veya hak sahiplerinin 

“işverenden isteyecekleri tutarla sınırlı olmak üzere” Kurumca işverene ödetilir. 

a) Kurumun işverene rücu hakkının hukuki niteliği 

Bir görüşe göre Kurumun işverene başvuru hakkı ifa ile ortadan kalkan, kanundan 

doğan basit, bağımsız bir rücu hakkıdır. Ağırlıklı başka bir görüşe göre Kurumun işverene 

başvuru hakkının hukuki niteliği kanuni halefiyettir. Nitekim başkasına ait bir borcu 
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ödeyen kimsenin, bir kanun hükmüne dayanarak alacaklının yerine geçmesine halefiyet 

denir. Halefiyet basit bir rücu hakkına oranla çok daha geniş olanaklar sağlar. Yargıtay’ın 

içtihadı birleştirme kararında bu hakkın kanundan doğan ve temelinde geri alma hakkı 

bulunan kendine özgü nitelikte bir halefiyet olduğunun altı çizilmiştir. Halefiyet ilkesi 

işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğunun sınırını çizer. Kurumun işverenden talep 

edebileceği miktarın üst sınırı sigortalının veya hak sahiplerinin zarara sebep olanlardan 

isteyebilecekleri miktar kadardır. İşveren bunun üstünde bir miktarı Kuruma ödemek 

zorunda değildir. Halefiyet ilkesi uygulanmasına zemin oluşturan 506 sK m.26 Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Ancak 5510 sK m 21 ile Anayasa Mahkemesince iptal edilen “sigortalı veya hak 

sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla sınırlı olmak üzere” yeniden yer verince 

rücu hakkının hukuki niteliği bakımından halefiyet ilkesine de dönülmüş oldu. Böylece 

Kurumca açılacak rücu davaları da eskiden olduğu gibi, özünde geri alma hakkı bulunan 

kendine özgü halefiyet hukuku temeline dayanır. 

Kurumun işverene karşı dava açma süresi 10 yıldır. Zamanaşımı başlangıç tarihi ise 

gelir bağlanmasının onaylandığı, sonraki artışlar açısından da her artışın Kurumca onay, 

giderleri için ise ödeme tarihi olduğu esası benimsenmiştir. 

Zararlandırıcı olay başka bir Kanunun uygulama alanına giriyorsa o kanunda 

belirtilen zamanaşımı uygulanacaktır. 

Faizin başlangıcı giderler açısından ödeme tarihi, bağlanmış gelirler için ilk peşin 

değerli gelir için taksitin Kurumca onay tarihidir. 

b) Kurumun işveren rücu hakkının koşulları 

Kurumun işverene rücu hakkının doğması için iş kazası ve meslek hastalığının 

“işverenin kastı veya iş sağlığı ve güvenliği mevzuatın aykırı hareketi” sonucu meydana 

gelmiş olması gerekir. 

Burada işverenin Kurum karşısında bir sorumluluğundan söz edebilmek için “olayın 

meydana gelişinde kusurunun bulunması” gereklidir. İlk olarak, işverenin iş kazası ve 

meslek hastalığının meydana gelişinde “kastı bulunduğu” takdirde urum karşısında 

sorumlu olur. İkinci olarak da iş kazası veya meslek hastalığı işverenin sigortalıların 

sağlığını koruma ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda 

oluşmuşsa bu durumda işvereni Kuruma karşı sorumlu hale getirir. Yargıtay verdiği birçok 

kararda işvereni işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yükümlülüklere aykırı hareket ettiği 

için sorumlu tutmuştur. İşverenin iş kazası veya meslek hastalığına neden olan eylemi suç 

sayılan fiil oluşturduğu için TCK kapsamında “taksirle öldürme” ya da “taksirle yaralama” 
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sayıldığı takdirde işveren Kurum karşısından yine sorumlu olur. Yargıtay’a göre her ne 

kadar iş güvenliği önlemlerinin, iş kazasının meydan geldiği iş yerinin işvereni tarafından 

alınması gerekirse de, işçisini ödünç veren işveren de “ödünç alan işçi ile birlikte (geçici iş 

ilişkisi)” iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasından birlikte sorumlu tutulur. Bu 

nedenle işçiyi ödünç veren de rücu davasına muhatap olabilir. Bütün bu hallerde Kurumun 

işverene rücu hakkının “işverenin kusurlu olması şartına bağlı olduğu ortaya” çıkmaktadır. 

Yine Yargıtay’ a göre kendisine ait bir işi başkasına (alt işveren) gördüren işveren, 

bu kişinin ve çalıştırdığı kişilerin “kusurlu fiilleri sonucu doğan zararlardan (iş kazasından) 

alt işverenle birlikte sorumlu olur. “Burada işverenin kusuru aranmaz.” 

Bununla birlikte, işveren alınabilecek tüm önlemleri almış olmasına rağmen iş 

kazasını yine de önleyemediği “kaçınılmazlık durumunda işverenin sorumlu tutulmaması” 

gerekir. İşveren alması gereken herhangi bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından 

söz edilemez. Yargıtay uygulamasına göre kaçınılmazlık yolunda işverenin hiç sorumlu 

tutulmaması yerine kaçınılmazlık oranında indirime gidilmesi yoluna gidilmektedir. 

İşverenin sorumluluğunun tespitinde “kaçınılmazlık ilkesi” dikkate alınır. 

5510sK ile Kurumun işverene rücu konusunda en önemli değişiklik işverenden talep 

konusunun kapsamına ilişkindir. 5510 sK Kurumun işverenden talep edebileceği miktar; 

- Kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselere yapılan ve ileride yapılması 

gerekli bulunan ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki “ilk peşin sermaye değeri” 

toplamına göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamıdır. Böylece sigortalı veya hak 

sahibine bağlanan gelirlerde meydana gelen artışlar nedeniyle Kurum işveren rücu 

edemeyecektir.  

Bu kanuna göre Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları, “on yıllık” 

zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı gelir ve aylık için Kurum onay tarihinden, masraf ve 

ödemeler için ödeme tarihinden itibaren başlar. 

Yine de belirtelim ki işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu bir tavanla 

sınırlandırılmıştır. İşverenin sorumluluğu “ sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden 

isteyebilecekleri tutarla” sınırlıdır. Sigortalının iş kazasının meydana gelmesinde “birlikte 

kusuru” varsa, hükmedilecek tazminattan saptanan kusur oranında bir “indirim” yapılır. 

2. Üçüncü kişilerin ve çalıştıranın sorumluluğu 

Üçüncü kişi, kazaya uğrayan sigortalı ile bunun işvereni çalıştıran dışında kalan tüm 

kişilerdir. İş kazası ya da meslek hastalığı, üçüncü bir kişinin kusuruyla meydana gelmişse, 

sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile 

bağlanan gelirin başladığı tarihteki “ilk peşin sermaye değerinin yarısı” zarar sebep olan 3. 
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Kişilere ve kusurları varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir. Kanunda “şayet kusuru varsa 

bunları çalıştıranlara rücu edilir” dendiğine göre, işverenin de “kusurlu olma şartı” aranır. 

Bunun gibi, eğer sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğramasına 3. Kişi 

kasıtlı veya ihmali eylemiyle neden olmuşsa Kurum 3. Kişiye başvurabilir. 3. Kişinin 

çalıştırılan kişi olması halinde bu kişinin işveren sorumluluğuna da gidilebilir. Ekleyelim ki 

kazaya işverenin alt işvereni de sebep olmuş olabilir. Asıl işverenin, alt işverenin fiilinden 

birlikte sorumlu tutabilmesi için  “alt işverenin de kusurlu olması” şarttır. Eğer işverenin ya 

da alt işverenin herhangi bir kusuru yoksa bunlar sorumlu tutulamaz. 3. Kişiye başvuru 

kusura dayanan bir başvurudur. Kurumca rücu edilemeyecek kişiler de sayılmıştır. İş 

kazası veya meslek hastalığı, kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından 

görevlendirilen diğer kişilerin görevleri gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana 

gelmişse, bu fillerinden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlar hariç 

Sigortalı, hak sahibi kişilere yapılan ödemeler veya bağlanan gelirle için Kuruma veya 

ilgililere rücu edilemez. 

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerde iş kazası ve meslek 

hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez. 

 

3. Sigortalının süresi içinde Kuruma bildirilmemesinden doğan sorumluluk 

Yukarıda da belirtildiği gibi, işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu, iş kazası ve 

meslek hastalığının meydana gelmesinde kastı veya sigortalının sağlığını koruma ve iş 

mevzuatına aykırı hareketi bulunmasına bağlıdır. Sigortalıların Kuruma “süresinde 

bildirilmemesi halinde” olayın meydana gelişinde kastı veya sigortalının sağlığını koruma 

ve iş mevzuatına aykırı hareketi olmasa dahi, Kurum karşısında sorumluluğu düzenlemiştir. 

Süresinde bildirimin yapılmamış olması halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya 

sigortalı çalıştırıldığının tespitinden önce gerçekleşmiş iş kazası ve meslek hastalığı halinde 

ilgilerin gelir ve ödenekleri Kurumca verilir. Ancak kurumca yapılan ve yapılacak her türlü 

masraf ve gelir bağlandığı tarihteki “ilk peşin sermaye değeri” işveren ayrıca ödetilir. Bu 

giderler halefiyet ilkesine değil basit rücu ilkesine dayanır.  Bu nedenle Kurumun işverene 

rücu edebileceği miktar, sigortalı veya hak sahibi kişilerin işverenden isteyebileceği 

tazminat miktarıyla sınırlı değildir. Buradaki sorumluluk “kusursuz sorumluluktur.” 

Yargıtay’a göre zararı meydana getiren olayın tümüyle kaçınılmaz olması halinde 

olayl işveren arasında illiyet bağı bulunmadığından Kurumun işverene rücu edemeyeceğine 

karar vermiştir. Başka bir kararda ise kaçınılmazlık halinde sadece indirim yapılmasını 

gerektiği sonucuna varmıştır. 
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Ancak işe giriş bildirgesi kanuni süre geçtikten sonra da verilse fakat sigorta olayı 

bildirge verildikten sonra olursa m23 anlamında işverene başvuru söz konusu olmaz. 

Yargıtay kural olarak, Kurumun kazadan önce sigortalı çalıştırmadan haberdar olmamasını 

aramamaktadır. 

4/1(b) bendine tabi sigortalılar için sigortalılığın süresinde bildirilmemesi, bildirimde 

bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı halinde, ilgilinin gelir ve 

ödeneklerden yararlanamaması sonucunu doğurur. 

HASTALIK SİGORTASI 

 I. Genel 

 Hastalık “geçici nitelikteki tam iş göremezlik” durumudur. 5510 Sk ile hastalık 

sigortası “sadece parasal yardım sağlayan” bir sigorta koluna dönüştürülmüştür. Hastalık 

sigortasından sigortalılara sağlanan tek yardım (edim) geçici iş göremezlik ödeneğidir. 

 II. Geçici iş göremezlik ödeneği ve yaralanma koşulları 

 1. Sigortalı sayılma ve hastalanma 

 5510 sK da “4/1(a) ve (b) bendine tabi olanlar için” hastalık, iş kazası ve meslek 

hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmıştır. 

Bu kapsama iş kazası ve meslek hastalıkları girmez. Ayrıca rahatsızlığın iş göremezliğe 

neden olması gerekir. İş göremezliğe neden olan rahatsızlığın alkol, uyuşturucu 

bağımlılığından kaynaklanması ya da ruhsal nitelikte hastalık olması hastalık kapsamına 

girmesine engel teşkil etmez. 5510 sK göre hastalık halinde geçici iş göremezlik 

ödeneğinden yararlanacakla arasında “4/1(b) sayılmadığından bağımsız çalışanlar fiilen 

hastalık sigortası dışında” kalmaktadır.  

 Madde 5(b) (Aday çırak, çırak, mesleki eğitim staj) ve (g) (sosyal güvenlik 

anlaşması olmayan ülkelerde çalışan Türk işçiler) kapsamında olanların ise geçici iş 

göremezlik ödeneğinden yararlanma hakları bulunmaktadır. 

 ** “Sonuç olarak bağımsız çalışanlar ve kamu görevlileri hastalık sigortası 

kapsamında bırakılmıştır.” 

 2. Geçici iş göremezlik halinin iki günden fazla sürmesi 

 Geçici iş göremezlik, sigortalının hastalık halinde Kurumca yetkilendirilen hekim 

veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince “geçici olarak çalışmama” 

halidir. Bu itibarla geçici iş göremezlik ödeneği “sadece sigortalıya” ödenir. Hastalığın en 

az iki gün sürmesi, diğer bir ifade ile istirahat raporunun hekim tarafından en az “üç gün ve 

daha uzun süre için” verilmiş olması gelir. O halde, geçici iş göremezlik ödeneği, “iş 

göremezliğin üçüncü gününden” itibaren başlar. 
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 İstirahat raporlarının Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi 

şarttır.  Ayaktan tedavilerde sigortalıya “ek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün” 

istirahat verilebilir. İstirahat sonrası kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 

yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları, 

sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi 

altına alındığı tarihten başlamak üzere “altı ayı geçemez.” Tedaviye devam edilmesi 

halinde malullük halinin önlenebileceği ya da önemli oranda azaltılabileceği Sağlık Kurulu 

Raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır. Yurt dışında çalışan 4/1(a), 4/1(b) ve 5(g) bendine 

tabi sigortalılar için raporun dış temsilcilikler onanması yeterlidir.  

 Kurumla sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularınca geçici iş 

göremezlik belgeleri ile sağlık kurul raporları “üç iş günü içinde” sosyal güvenlik il 

merkezlerine gönderilir. 

 ** Bakanlıkça yetkili kılınan işyeri hekimi “bir defada en fazla 2 gün istirahat” 

verebilir. 

 3. Belli bir süre prim ödemiş olmak 

 İş göremezliğin 3. gününden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödeneğinden 

yararlanabilmek için, “iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde doksan gün 

kısa vadeli prim yatırılmış olması gerekir.” Bu süreye uygulamada “bekleme süresi” (staj) 

denir. Doksan gün prim ödeme şartı birden çok işyerinde çalışırken de gerçekleştirilebilir. 

Ödeneğin miktarının hesabında sigortalının prime esas günlük kazancı esas alınır. 4/1(b) 

bendine tabi olanlar için geçici iş göremezlik ödeneğinden (hastalık, iş kazası ve meslek 

hastalığı, analık) yararlanmak için Kuruma prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun 

bulunmaması gerekir. Bunlar hastalığın 3. Gününden itibaren iş göremezlik ödeneğinden 

yararlanır. 

 Rapor süresi iki veya daha az gün olanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. 

 4. Kuruma Başvuru 

 Hastalık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için sigortalının 

“Kuruma başvurulması” gerekir. Sosyal sigorta sistemimizde talep olmadan Kurum resen 

edim sunmaz. 

 III. Ödeneğin miktarı ve ödenmesi 

 Hastalık kapsamında sigortalıya yapılacak parasal yardım sadece geçici iş 

göremezlik ödeneği verilmedir. Kural olarak işe gidemeyen sigortalıya işverenin ücret 

ödeme borcu bulunmamaktadır. Sigortalının bu ücret kaybı geçici iş göremezlik ödeneği ile 

karşılanır ve iş göremezliğin devam ettiği her gün için ödenir. Bu ödenek 7 iş günü içinde 
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sigortalının banka hesabına ödenir. Ödeneğin miktarı günlük kazancın “yatarak yapılan 

tedavilerde yarısı”, “ayakta yapılan tedavilerde üçte ikisidir.”  

 Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri ile Kamu 

idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usun ve esaslara göre Kurum adına 

sigortalılara ödenir. Daha sonra ödenen bu miktar, Kurumdan geri alınır ya da işverenin 

Kuruma olan borcuna mahsup edilir. 

 Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı 

birleşirse “geçici iş göremezlik hallerinden en yükseği ödenir.” 

 IV Geçici iş göremezlik ödeneğinin indirilmedi veya geri alınması 

 Hastalık sigortası kapsamında verilen geçici iş göremezlik ödeneği bazı hallerde 

indirilir veya geri alınır. 

- Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak 

üzere sigortalının hastalık nedeniyle tedavisini yapan “hekim tarafından bildirilen 

tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması” nedeniyle normal tedavi süresi uzamışsa ve bu 

durum hekim raporuyla tespit edilmesi halinde “uzayan tedavi süresi” veya artan iş 

göremezlik oranı esas alınarak ¼ ne kadar Kurumca eksilterek ödenir. 

- Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, “ağır kusuru yüzünden hastalanan 

sigortanın” geçici iş göremezlik ödeneği belirlenen kusur derecesinin 1/3 oranında 

Kurumca eksiltilerek verilir. 

- “Kasti bir hareketi yüzünden hastalanan” veya Kurumun yazılı bildirimine 

rağmen “teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen” sigortalıya yarısı ödenir. 

- “Çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın” belgeyle belirlenen sigortalıya 

geçici “iş göremezlik ödeneği hiç ödenmez.” Ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme 

tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. 

 Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 

ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. 

 

 V. Hastalık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı 

 Kurumun rücu hakkına hastalık sigortasında da yer verilmiştir.6331 sK işverenleri 

işçileri işe girişte, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı veya hastalık sonrası işe 

dönüşlerde, işin tehlikeli olması durumunda sağlık muayenesinden geçirilip işe uygun 

olduklarına dair  “sağlık raporu almakla yükümlü tutmuştur.”  5510 sK da usulüne uygun 

sağlık raporu alınmaması ya da sigortalının rapora aykırı işlerde çalıştırılması halinde bu 
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yüzden meydan gelecek hastalıklar için Kurumca sigortalıya ödenen “geçici iş göremezlik 

ödeneği işverene ödettirilmesi öngörülmektedir.” 

 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde işvereni sorumlu tutan iki hal 

düzenlenmiştir. 

 1. Sağlık raporu alınması gerektiği halde almadan sigortalı çalıştırmak. 

 2. Rapordaki yasağa veya olumsuz değerlendirmeye rağmen sigortalıyı 

çalıştırmaktır. 

 Bu nedenle sigortalıyı bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırarak onun 

hastalanmasına neden olan işverenin bu yüzden Kurumun sigortalı için yaptığı giderlerden 

sorumlu tutulması gerekir. Bununla birlikte hastalığın ortaya çıkmasında veya artmasında 

“sigortalının müterafık kusuru varsa işverenin tazmin sorumluluğu hafifler.”  

 Yargıtay son dönemdeki kararlarında işverenin Kurum giderlerinden sorumlu 

tutulabilmesi için sırf sağlık raporu istememiş olma olgusu yerine “sigortalıyı bünyece 

uygun olmayan işte çalıştırma” olgusunu ön plana çıkarmaya çalıştığı söylenebilir. 

 Sigortalının süresinde bildirilmemesi durumunda bir başka rücu hali de hastalık 

sigortasında düzenlenmiştir. Buna göre sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı süre içerisinde 

sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi veya çalıştırıldığının Kurumca tespit 

edilmesinden önce meydana gelen hastalık halinde, “ilgiliye geçici iş göremezlik ödeneği 

Kurumca ödenir.” Ancak Kurumca ödenen bu miktar, hastalığın meydana gelmesinde 

kusuru bulunmasa dahi işverene ödetilir. 

 Hastalık sigortasında da Kurumun “rücu edemeyeceği” bazı haller düzenlenmiştir. 

Bun göre hastalık, kamu görevlileri, 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 gelirler 

için Kuruma veya ilgililere rücu edilemez. 

 

ANALIK SİGORTASI 

 I. Genel Olarak 

 Analık da hastalık gibi geçici bir süre iş göremezlik yaratan bir sosyal sigorta 

riskidir. Öyle ki doğuran kadın sigortalı ise geçici bir süre gelir kaybına uğrar ya da ekstra 

giderlerle karşılanır. Sadece sigortalı kadının değil, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan 

karısının analık hali de hastalık da olduğu gibi sigortalıya ek yük getirir. Analık sigortası 
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sadece sigortalı ananın değil sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının da gebeliği ve 

doğum nedeniyle ve “doğum sonrası uğranılan gelir kayıplarının karşılanmasını” amaçlar. 

 II. Analık sigortası yardımlarından yararlanma şartı 

 Analık sigortasından sağlanan yardımlar “sigortalıya emzirme ödeneği” ve “sigortalı 

anaya geçici iş göremezlik ödeneği” verilmesidir. Bunlar parasal edimlerdir. 

 1. Analık Durumunun Ortaya Çıkması: Analık sigortasının uygulanmasında 

Kanunun 4/1(a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılar için “analık hali”, sigortalı kadının veya 

sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan 

kadının ya da gelir ve aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin, “gebeliğin başladığı 

tarihten itibaren” doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebeliklerde ilk on hafta 

süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık veya engellilik halleridir. 

5510 sK da analık hali, “gebelik”, “doğum” ve “lohusalık” olmak üzere üç dönemi kapsar. 

 Tüm hamilelik süresinde ortaya çıkan gebelik ve analıkla ilgili rahatsızlıklar analık 

sigortası kapsamında kabul edilmiştir. Yeter ki doğumla hastalım arasında uygun bir neden 

sonuç ilişkisi olsun. Önemli olan bebeğin mutlaka biyolojik annesinden dünyaya gelmiş 

olmasıdır. Tüp bebek yöntemi ile gerçekleşen doğumlar da analık sigortasındandır. Doğum 

sonrasında ortaya çıkan fakat doğumla ilgili hastalıklar da analık sigortası kapsamına girer. 

 2. Yararlanma hakkına sahip olanlar 

 Analık sigortasından yararlanma hakkına sahip olanlar; 

- Sigortalı kadın ve  

- Erkeğin sigortalı olmayan resmi nikahlı karısı 

- Çalışmayıp  SGK dan gelir ve aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşi 

Öte yandan “sigortalılık niteliği sona erenlerin” ve belirli koşullarla analık sigortası 

kapsamında ödenen emzirme ödeneğinden yararlanması mümkündür. 

Bundan başka kendi çalışmasından dolayı gelir ve aylık alan kadın ile gelir ve aylık 

alan erkeğin sigortalı olmayan eşi de analık sigortasından yararlanma hakkına sahiptir. 

Yani Kurumdan yaşlılık ya da mamullük aylığı alan bir kadının veya yaşlılık ya da 

malullük aylığı alan bir erkeğin sigortalı olmayan karısının da analık sigortasından 

yararlanması mümkündür. 

3. Belli bir süre prim ödenmiş olması 

 4/1(a) bendine tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin 

analık sigortası kapsamında ödenen “emzirme ödeneğinden” yararlanabilmesi için 

“doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin 

bildirilmiş” olması gerekir. 
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 4/1(b) bendine tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin 

analık sigortası kapsamında ödenen “emzirme ödeneğinden” yararlanabilmesi için 

“doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin 

yatırılmış ve GSS primi dahil ve prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması 

gerekir. 

 Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıdan “sigortalılığı sona erenlerin” sona 

erdiği tarihten başlamak üzere “300 gün içinde” çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi 

analık sigortasından yararlanacak sigortalı erkek doğum tarihinden önceki “15 ay içinde” 

içinde “en az 120 gün prim ödemiş olması şartıyla” emzirme ödeneğinden yararlanılır. 

 Analık sigortası kapsamında “geçici iş göremezlik ödeneğinden” yararlanabilmek 

için, sigortalı kadın için doğumdan önceki “bir yıl içinde en az 90 gün” kısa vadeli sigorta 

primi “bildirilmiş” olması gerekir. Yine 4/1(b) bendine tabi sigortalı analık sigortası 

kapsamında geçici iş göremezlik kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinden 

yararlanabilmek için, “prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun olmaması” gerekir.  

 Belirtelim ki analık sigortası kapsamında “geçici iş göremezlik ödeneği sadece 

kadına” verilir. Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi bu yardımdan yararlanamaz. 

 Ayrıca 4/1(a) ve 4/1(b) bentleri kapsamındaki sigortalılık hallerinin çakışması 

nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlardan (b) bendi kapsamında da 

prim ödemek isteyen sigortalılar, analık sigortasından sağlanan haklar yönünden (a) bendi 

kapsamında değerlendirilir. 

 4. Kuruma başvuru 

 Analık sigortası yardımlarından yararlanmak içi Kuruma başvurmak gerekir.  

 III. Analık sigortası yardımları 

 1. Emzirme Ödeneği 

 Emzirme ödeneği, analık sigortası kapsamında yer alan herkese (sigortalı kadın veya 

eşi doğum yapan sigortalı erkek) “her çocuk için yaşaması şartıyla” yapılan yardımdır. Bu 

ödenek bir defaya mahsus verilir. Öte yandan emzirme ödeneği, doğum tarihinden önceki 

“15 ay içinde” içinde “en az 120 gün prim ödemiş olması şartıyla” sigortalılık ilişkisi 

sona erdikten sonra da verilmektedir. Ancak çocuğun sigortalılık ilişkisi sona erdikten 

sonra en geç 300 gün içinde doğması gerekir. 

 2. Geçici iş göremezlik ödeneği 

 Günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Sigortalı kadının gelir kaybını gidermek 

amaçlanmıştır. Çünkü analık nedeniyle doğum iznine ayrılan kadın işçinin işsizleşmesi 

sona ermemekte askıya alınmaktadır.  Geçici iş göremezlik ödeneği sadece kadın 
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sigortalıya verilir. Ancak “4/1(b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan A.Ş. yönetim 

kurulu ortağı veya diğer sermaye şirketlerinin ortağı olan sigortalı kadın” bu ödenekten 

yararlanamaz. 

 Geçici iş göremezlik ödeneği “doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz 

hafta için” veya “çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftanın 

eklenmesiyle (10 hafta) bulunan süre için” verilir.  

 Kadın hekim raporuyla doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışmış ise, doğum 

sonrasına eklenen beş hafta içerisinde çalışmamış olması şartıyla doğum sonrasına eklenen 

günler için de bu ödenekten yararlanır. Bu ödenekten yararlanabilmek için yatarak tedavi 

şartı aranmaz. 

 4/1 (b) kapsamında sigortalı sayılan kadının anlık durumu nedeniyle geçici iş 

göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için GSS dâhil hiçbir prim borcunun olması 

gerekir.  

 Doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası 

kullanılmayan süreler “babaya kullandırılır.” Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen 

eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 

“sekiz hafta” analık hali izni kullandırılır. 

 ** Memur statüsünde olanlar kısa vadeli sigortalar kapsamına alınmadığı için 

bunlara “geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmez.  

 3. Yarım çalışma ödeneği 

 Kadına çocuklarına yeterince zaman ayırarak daha iyi yetiştirmelerini sağlamalarına 

yardımcı olmak amacıyla doğum sonrası kadınların “haftalık çalışma süresinin yarısı 

kadar” çalışmalarına imkân tanınmış, fakat çalışmadıkları süre esnasında da ekonomik 

sıkıntı çekmelerini önlemek amacıyla bu sürede “yarım çalışma ödeneği” ödenmesi 

öngörülmüştür. 

 Yarım çalışma ödeneğinden sadece “hizmet akdi ile çalışanlar ile özel sandık 

personeli” yararlanabilecektir. Bu ödenek işsizlik fonunda karşılanacaktır. Bunun için 

doğum veya evlat edinmeden önceki “son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi” 

bildirilmiş olması evlat edinme veya analık izin bitiminden itibaren otuz gün içinde 

Kuruma yarım çalışma belgesi ile başvurulması gerekir.  

 IV. Geçici iş göremezlik ödeneğin indirilmesi veya geri alınması 

 Analık sigortası kapsamında verilen iş göremezlik ödeneği bazı hallerde indirilir, 

bazı hallerde eksiltilerek ödenir, bazı hallerde de ödenen geri alınır. 

 Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç 

sigortalının analık nedeniyle tedavisi yapan “hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve 

yapılan tavsiyelere uymaması” nedeniyle normal tedavisi uzamış ise uzayan tedavi süresi 

esas alınarak geçici iş göremezlik ödeneği ¼ e kadar eksiltilerek ödenir. 
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 Tedavi gördüğü hekimden, tedavisi sona erdiğine ve “çalışabilir olduğuna dair belge 

almaksızın” çalıştığı belirlenen sigortalıya ödenecek “geçici iş göremezlik ödeneği 

ödenmez.”  Ödenmiş olanlar da geri alınır.  

 Geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, sigortalının istirahatli olduğu devrede 

çalışmadığının işveren veya 4/1(b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan beyan edilmesi 

gerekir. 

 V. Analık sigortasında Kurumun rücu hakkı 

 4/1(a) kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlanıldığının süresi içinde Kuruma 

bildirilmemesi halinde, bildirgenin verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit 

edildiği tarihten önce analık sigortası kolundan yararlanmayı gerektiren bir durum ortaya 

çıkması halinde ilgilinin ödenekleri ve giderleri Kurum tarafından ödenir. Ancak bu 

giderler “kusur şartı aranmaksızın” ödettirilir. 

 4/1 (b) kapsamında sigortalılara ilişkin belgeler süresinde Kuruma verilmez ise 

sonradan meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucunda 

ortaya çıkan gelir ve ödenekler Kurumca ödenmez. 

VI. Kısa vadeli sigorta kolları bakımından dikkate alınmayacak süreler 

Analık sigortası dahil, tüm kısa vadeli sigorta kolları bakımından verilecek geçici iş 

göremezlik ödeneği için riskin doğduğu tarihten önceki bir yıllık hizmet süresinin 

hesabında bazı süreler dikkate alınmaz. Bu süreler sigortalının, “askerlik”, “hükümlülükte 

sonuçlanmayan tutuklulukta” geçici süreler ile “geçici iş göremezlik ödeneği aldığı ve 

çalışmadığı” süre ve ayrıca “grev ve lokavtta esnasında geçirdiği sürelerdir.” 
 

SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ İTİBARIYLA 

UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI 

 Uzun vadeli sigorta kolları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından oluşur. 

 

MALULİYET SİGORTASI 

 Malullük, “çalışma gücünün sürekli bir biçimde” kısmen veya tamamen 

kaydedilmesi sonucunu doğuran sağlık bozukluğudur. Malullük sakatlığın belirli bir 

düzeye gelmiş halini ifade eder. Bu niteliği itibarıyla sürekli iş göremezlik halini oluşturur.  

Bu durum devam etiği sürece sigortalıya yardım sağlanır. Malullük halinde yapılan yardım 

“malullük aylığıdır”  Bu durum bir anlamda erken emekliliğe benzer, nu kapsamda 

bağlanan aylık primlerin karşılığı değildir. Bu niteliği itibarıyla yaşlılık sigortasından 

“daha kısa bir sigortalılık süresi” ve “prim ödeme gün sayısı” yeterli olmaktadır. Bu 

nedenle malullük sigortasından yapılan yardımlar “primlerden değil, vergilerden 

karşılanır.”  
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 I. Malullük aylığı ve yaralanma koşulları 

 Malullük sigortasından sunulan edim “malullük aylığının bağlanmasıdır.” Bu aylığı 

n bağlanabilmesi için kişinin; “malul olma,” “belirli bir süre sigortalı bulunma,” “belirli 

bir süre prim ödemiş olma,” “işten ayrılma” ve “Kuruma başvurma” şartlarını yerine 

getirmesi gerekir. 

 5510 sK göre 4/1(a), 4/1(b), 4/1(c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak 

çalışması veya prim ödemiş olan sigortalıların malullük aylığı bağlanmış olmasına ilişkin 

talepleri, “son sigortalılık haline göre” sonuçlandırılır. 

 1. Malullüğün meydana gelmesi ve tespiti (Adi Malullük) 

 Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık Kurullarınca düzenlenen raporlarda 

- 4/1(a) ve 4/1(b) bendine tabi sigortalılar bakımından “herhangi bir nedenle” 

(sigortalının kusurlu olup olmaması önemli değildir) çalışma gücünün veya “iş kazası 

veya meslek hastalığı sonucu” meslekte kazanma gücünün en az % 60 

- 4/1(c) kapsamındaki görevlerine devam etmekte olan sigortalılar için ise çalışma 

gücünün en az %60 nı veya vazifelerini yapamayacak derecede meslekte kazanma 

gücünü kaybettiği düzenlenen raporlarca “Kurum Sağlık Kurulunca”  tespit edilenler 

malul sayılır. 

 Personel kanuna tabi olanların hastalıklarının kanunlarında belirtilen sürelerden 

fazla sürdüğü, personel kanununa tabi olmayanların ise hastalık sebebiyle malul 

sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında 657 s DMK uygulanacaktır.  

Malullük halinin tespiti, sadece sigortalının talebi ile değil işverenin talebiyle de 

yapılır. Çalışma gücünün kaybı iş piyasasında iç iş yapmamak iken, meslekte kazanma 

gücünün kaybında sigortalının elinden iş gelmesi daha doğrusu başka bir mesleği 

yapabilmesi mümkündür. İşverenler bazı durumlarda sağlık raporundaki öneri 

doğrultusunda daha uygun ve hafif bir başka iş vermektedir. Bu konuda kamu görevlileri 

içi bazı özel hükümler getirilmiştir. 

Sigortalının çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği Kurumca yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca verilecek aporlar sonucuna “Kurum 

Sağlık Kurulunca” tespit edilir. Kurumca yetkilendirilecek sağlık hizmeti sunucuları 

dışında resmi ya da özel hiçbir sağlık hizmet sunucusu “malullük tespiti yapamaz.” Bunlar 

sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, TSK Asker Hastaneleri, 

Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerdir. 
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Sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün kaybına ilişkin son 

karar “Kurum Sağlık Kuruluna” aittir. Kurul kararına karşı “iş mahkemesine” 

başvurulabilir. 

Çalışma gücünün en az “%60 kaybetmiş haliyle ilk defa” çalışmaya başlayan ancak 

daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık veya arıza nedeniyle çalışma gücünün en az %60 

kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilenler de malul sayılacaktır. 

Sigortalı olarak ilk kez çalışmaya başladığı tarihte malullük durumu olanlar malullük 

aylığı alamamakla birlikte sakatlık vergi indirimden yaralanmaları da mümkündür. 

Sakatlık vergi indirimi sigortalının ücretinden yapılacak ise de bundan ancak çalışma 

kaybının %40 üzerinde olanlar yararlanabilir. 

4/1(c)  kapsamındakiler için getirilen baz hükümlerde bunların yazılı talepleri 

sonucu malul sayılmalarına rağmen malullüklerinin engel olmadığı başka görev ve sınıflara 

tayin edildikleri durumda eski görevlerinden istifa etmiş sayılacakları öngörülmüştür. 

Ayrıca 4/1(c) görevlerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar hastalıklarının 

“kanunlarında belirtilen sürelerden fazla sürmesi” durumunda hastalıklarının mahiyetine 

ve doğuş nedenine göre ya malul ya da vazife malulü sayılacaktır.  

Çalışma gücünün kaybından sigortalının çalışırken uğradığı bedensel ya da zihinsel 

zarar sonucu eskiye göre daha düşük bir gelir elde edebilmesi, meslekte kazanma 

gücünün kaybından ise sigortalının mesleğini ya da görmekte olduğu işi yerine getirmesi 

için gerekli olan nitelikleri kaybetmesi anlaşılmalıdır. 

2. Malullüğün ilk defa çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması 

5510 sK malul sayılmasını gerektiren halin, sigortalının “ilk defa çalışmaya 

başladığı tarihten sonra” meydana gelmesini aramıştır. Sosyal Sigortalar Kanunu 

kapsamında ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirici bir hastalığı 

veya arızası bulunanlar “bu hastalık veya malullük nedeniyle” malullük sigortasından 

yararlanamazlar. Ancak bu nedenle malullük alığından yararlanamayanlar 15 yıl 

sigortalılık ve 3960 gün (Kanundan önce çalışmaya başlamışsa 3600 gün) prim ödeme 

koşullarını yerine getirilerse “yaşlılık aylığından” yararlanabilirler. 

Dikkat edilirse burada malullük aylığı bağlanmasına engel olan hastalık veya arıza 

sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihte mevcut olan hastalık veya arızasıdır. İlk 

defa çalışmaya başladıktan sonra ve fakat çalışmaya ara verdiği bir dönemde meydana 

gelen hastalık ve arızalar ise malullük aylığının bağlanmasına engel değildir. Malullük 

aylığından yararlanabilmek için sigortalının malul olduğu tarihte sigortalılık süresi ve prim 

ödeme koşullarını da yerine getirmiş olması zorunlu değildir. Gerçekten de çalışmaya 
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başladıktan sonra malullük durumu ortaya çıkan sigortalının, daha sonra sigortalılık süresi 

ve prim ödeme koşullarını tamamlayarak malullük aylığından yararlanması mümkündür. 

3. Sigortalılık süresi ve prim koşulu 

Malullük sigortasından yararlanabilmek için en az 10 yıldan beri sigortalı olmak 

ve toplam olarak 1800 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası (uzun vadeli sigorta 

kolları) primi bildirilmiş olması gerekir. Her iki koşulun da bir arada bulunması gerekir. 

Primin ödenmiş olması şart koşulmamış sadece bildirilmiş olması yeterli görülmüştür. 

Sürekli bakıma muhtaç olanlar için sigortalılık süresi aranmamış, sadece 1800 gün 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması yeterli görülmüştür. 

4/1(b) bendine tabi sigortalılar için primin bildirilmiş olması yeterli görülmemiş, 

GSS dâhil prim ve prime dâhil her türlü borçlarının ödenmiş olması da aranmıştır. 

Malullük sigortası primi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi olarak tek bir 

primdir ve prime esas kazancın %20 si dir. Bunun %9 sigortalı, %11 işveren tarafından 

ödenir. 

On yıllık sigortalılık süresinin kesintisiz geçirilmiş olması aranmaz. Önemli olan ilk 

defa sigortalı olunan tarih ile Kuruma başvuru tarihi arasında on yıllık sürenin geçmiş 

olmasıdır. 

Kanun, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak 

geçirilen sigortalılık süresini 18 yaşın dolduğu tarihten başlamış saymış ve bu tarihten 

önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin sadece prim 

ödeme gün sayısına ekleneceği hükme bağlamıştır. 

4. İşten ayrılarak Kuruma başvurma 

Yukarıdaki şartları yerine getiren sigortalı, malullük aylığından yararlanabilmek için 

“işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan sonra Kuruma istekte bulunmalıdır.” 

II. Malullük aylığının hesaplanması ve bağlanması 

Malullük aylığı hesaplanırken, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan 

sigortalılar için “9000 gün,” 9000 günden fazla olanlar için ise prim ödeme gün sayısı 

üzerinden “yaşlılık aylığının hesaplanmasındaki usule göre” hesaplanır. Ncak bu süre 

5754 sK ile yapılan değişiklikle 4/1(a) bendine tabi sigortalılar için “7200 güne 

indirilmiştir.” Aylık balama oranı uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen her 360 gün 

için %2 olarak, 360 günden eksik süreler için de orantılı olarak hesaplanır. Sigortalı başka 

birinin bakımına muhtaç ise aylık bağlama oranı on puan artırılır. 
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III. Aylığın Başlangıcı 

4/1(a) ve 4/1(b) bendine tabi sigortalılar için rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce 

ise yazılı istek tarihini, rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, 4/1(c) 

bendi kapsamında çalışanlar için ise malullük nedeniyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi 

izleyen aybaşından itibaren başlar. 

IV. Değişen sağlık durumuna göre aylığın değişmesi (Kontrol Muayenesi) 

Sigortalının hem kendisi, hem de Kurum onun bir kontrol muayenesinden 

geçirilmesini he zaman isteyebilir. Böyle bir kontrol muayenesi sonucu yeniden 

belirlenecek duruma göre malullük aylığı yeni malullük durumuna göre artırılır, azaltılır ya 

da kesilir. Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın kontrol muayenesi yaptırmayan sigortalının 

malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından 

itibaren kesilir. 

 

V. Çalışmaya başlama nedeniyle aylığın kesilmesi 

Malullük aylığı, çalışma veya meslekte kazanma gücünü önemli ölçüde yitirenlere 

verildiği için aylığın sigortalının gelir kaybını karşıladığı varsayılır. Bu nedenle malullük 

aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya 

başladıktan sonraki izleyen döne başından itibaren kesilir. Çalışmanın bağımlı ya da 

bağımsız çalışma olması önemli değildir. 

Malullük aylığı almakta iken, 5510 sK hükümlerine göre yeniden çalışmaya 

başlayanlardan çalıştıkları süre zarfında prime esas kazançları üzerinden kısa ve uzun 

vadeli sigorta kolları ve GSS sigorta primi alınır. Bu kişiler eğer işten ayrılıp yeniden 

malullük aylığı bağlanılması talep edilirse kontrol muayenesine tabi tutulurlar. 

VI. Vazife malullüğü 

5434 s. Emekli Sandığı Kanunu ile kamu görevlilerine 3 tip malullük durumu 

öngörülmüştür. Bunlar, “adi malullük”, “vazife malullüğü” ve “harp malullüğü” dür. 5510 

sK il malullük türleri “malullük” ve “vazife malullüğü” olarak ikiye ayırmıştır. Malullük 

sigortası işçiler, bağımsız çalışanlar ve memurlar için ortak düzenlenmiş, vazife malullüğü 

ise kamu görevlilerine ilişkin hükümler ortak olarak düzenlenmiştir. 

4/1(c) bendine tabi sigortalıların “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 
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meydana gelen kazadan doğmuş olursa”, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da 

vazife malûlü denir.  

O halde bir kazanın vazife malullüğüne yol açması için şu 5 durumdan birinin varlığı 

yeterlidir. 

 Kazanın iş yerinde meydana gelmesi 

 Görevin yerine getirildiği sırada meydana gelmesi 

 Mensup olduğu kurumun çıkarlarını korurken meydana gelmesi 

 İdarelerince bir başka idarede görevlendirilmiş olarak iş görürken meydana 

gelmiş olması 

 İdarece sağlanan taşıtla işe geliş ve dönüş esnasında meydana gelmesi (görevle 

bağlantılı olma şartı yoktur.) 

 Kazanın sigortalı işyerinde iken meydana gelmiş olması gerekli ve yeterlidir. 

Bununla birlikte malullük, içki veya keyif verici maddeleri kullanmaktan, kanun, tüzük, 

emir dışı hareketten, yasak fiilleri yapmaktan, intihara teşebbüsten, kendisine veya 

başkasına çıkar sağlama ve zarar verme amacından doğmuş ise vazife malullüğü hükümleri 

uygulanmaz. 

 5510 sK da “harp malullüğü” kavramı ise vazife malullüğünün bir alt türü olarak 

düzenlenmiştir. “Harp malullüğü” TSK mensupları ile bu kurum tarafından görevlendirilen 

4/1(c) kapsamındaki sivil personel için söz konusu olur. 

 5510 sK yürürlüğünden önce 5434 sK kapsamında çalışmaya başlayanlar ise aynı 

kanunun vazife malullüğü, harp malullüğü ile ilgili hükümlerine tabi olmaya devam 

edeceklerdir. 

 VII. Diğer Yardımlar 

 Malullük aylığı almakta olanlar ayrıca herhangi bir prim ödeme koşulu aranmaksızın 

ve tescile gerek kalmaksızın GSS sayılırlar. Bunun dışında malullük aylığı alanlara 

rehabilitasyon hizmetleri de verilecektir. 5434 s. T.C. Emekli Sandığı Kanununda malullük 

ve vazife malullüğü alan ya da bağlanan sivil ve asker kamu görevlilerine özgü bir emekli 

ikramiyesi alma hakkı tanınmıştır. 

 VIII. Malullük sigortası bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 

 5510 sK ile uzun vadeli sigorta kollarından malullük ve ölüm sigortaları kapsamında 

sigortalının “üçüncü bir kişinin kastı” sonucunda malul veya vazife malulü durumuna 

düşmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ya da onun hak sahiplerine bağlanacak aylığın “ilk 

peşin sermaye değerinin yarısı” Kurum tarafından 3. Kişilere rücu edilmesi düzenlenmiştir. 
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3. Kişilerin sorumluluğu, sadece “kasıtlı” davranışa bağlanmış ve bağlanacak aylıkların ilk 

peşin sermeye değerinin yarısı ile sınırlandırılmıştır.  

 Buna karşılık malullük, vazife malullüğü veya ölüm hali kamu görevlileri, er ve 

erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin görevleri gereği olarak 

yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmişse, bu fillerinden dolayı “haklarında kesinleşmiş 

mahkûmiyet kararı olanlar hariç” olmak üzere sigortalı veya hak sahiplerine yapılan 

ödemeler veya bağlanan aylıklar Kurumca ne görev yaptığı Kuruma ne de kendilerine rücu 

edilir. Buradaki rücu hakkı halefiyet ilkesine dayanmakta ve 3. Kişinin kasıtlı fiili halinde 

mümkündür. 

 IX. Kanunun yürürlük tarihinden önce aylığa hak kazanmış olanlar 

 506 sK döneminde malullük aylığına hak kazanmış olup, işten ayrılarak yeniden 

tahsis talebinde bulunanlar için 5510 sK daki 10 yıllık sigortalılık ve 1800 gün prim şartı 

aranmaz. 

 1479 sK (Bağ-kur) ve 2926 sK (Tarımda kendi adına çalışanlar) göre malullük aylığı 

alanlardan 5510 sK yürürlük tarihinde veya sonrasında 4/1(b) veya 4/1(c) bentlerine göre 

çalışmaya başlaması halinde malullük aylıkları kesilmez. 4/1(a) bendine tabi çalışmaları 

halinde ise SGDP hükümleri uygulanır. 

 506 sK (SSK) ve 2925 sK (Tarım işçileri) göre malullük aylığı alanlardan 5510 sK 

yürürlük tarihinde veya sonrasında 4/1(a) bendine tabi çalışmaları halinde ise malullük 

aylıkları kesilir. 4/1(b) veya 4/1(c) bentlerine göre çalışmaya başlaması halinde malullük 

aylıkları kesilmez. SGDP hükümleri uygulanır. 

 506 sK göre aranan şartları taşımadığı için malullük başvurusu kabul edilmeyenler 

5510 sK daki koşulları sağlıyorsa yeniden talepte bulunmaları halinde malullük aylığından 

yararlanabilirler. 

 

YAŞLILIK SİGORTASI 

 I. Genel 

 Yaşlılık sigortası, belirli bir yaşa ulaşması dolayısıyla çalışma gücünü kaybetmedi 

nedeniyle artan gelir kaybı ve sağlık harcamalarını karşılamak amacı güder. Kamusal 

sosyal güvenlik sistem içinde en büyük gider payına “yaşlılık sigortası” sahiptir. 

 Yaşlılık sigortası da tıpkı malullük sigortası gibi “uzun vadeli yardımlar yapan” bir 

sosyal sigorta türüdür. Denebilir ki yaşlılık bir durum, emeklilik ise bu durumun olması 

gereken bir sonucudur. Yaşlılık aylığına hak kazanma sigorta kolları bakımından en 

karmaşık olanıdır. 
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 II. Yaşlılık aylığından yararlanma koşulları 

 Yaşlılık sigortasından sağlanan başlıca yardım “sigortalıya yaşlılık aylığı 

bağlanmasıdır.” Bir de istisnaen kendisine “yaşlılık aylığı bağlanmaya yeterli hizmeti ve 

ödenmiş pirimi olmayan sigortalıya isterlerse toptan ödeme” yapılır. Yaşlılık aylığı 

alabilmek için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. 

 Belli bir yaşa ulaşmış olma 

 Belli bir süre sigortalı olma 

 Belli bir süre prim ödemiş olma 

 İşten ayrılma 

 Kuruma yazılı istekte bulunma 

 Son iki koşul hariç diğer koşulların hepsi bir arada bulunmayabilir. Sosyal sigorta 

hukukumuz, “4/1(a) ve (b) bendine tabi sigortalılar için zorunlu emeklilik yaşı 

öngörmemiştir.” Bu nedenle iş sözleşmesine tabi olanlar ile bağımsız çalışanlar talep 

etmedikçe Kurum kendiliğinden yaşlılık aylığı bağlayamaz. Yaşlılık aylığı bağlanması 

sigortalının yazılı talebine bağlıdır. Oysa 4/1(c) bendine tabi sigortalılar, belli bir yaşa ve 

sigortalılık süresine ulaşınca “zorunlu olarak emekli olurlar.” 

 Hem genel koşullara hem de özel koşullara göre aylık bağlanabilmesi için 4/1(a) 

bendine tabi olanlar için çalıştığı işten ayrılması, 4/1(b) bendine tabi sigortalılar için (tarım 

işlerinde kendi nam ve hesabına çalışanlar hariç) sigortalılığa esas faaliyetine son 

vereceğini beyan ederek yazılı talepte bulunması gerekir. Bu gün itibarıyla yaşlılık aylığına 

hak kazanma koşulları bakımından üç temek dönemden söz etmek mümkündür. 

 08.09.1999 tarihine kadar dönem 

 08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasındaki dönem 

 30.08.2008 tarihi sonrası dönem 

 1. Belirli bir yaşın, prim ödeme gün sayısının ve sigortalılık süresinin 

tamamlanması 

 Dünyada ideal emeklilik yaşının ne olacağı ile ilgili bir standart uygulama yoktur. 

Bu ülkelerin mali güçlerine, demografik ve sosyal yapısına, mali güçlerine ve istihdam 

kaynaklarına göre değişir.  ILO 1952 tarihli ve 102 sayılı sözleşmesinde emeklilik 

yaşının üst sınırını 65 olarak saptamış, ancak yaşlıların çalışma güçlerini koruyabildikleri 

ülkelerde daha yüksek yaş saptanabileceği belirtilmiştir. Bugün birçok ülkede 65 yaş 

emeklilik yaşı olarak belirlenmiştir. Ancak yaşlı nüfusun artması sosyal güvenlik 

sisteminde olumsuz etki yapar. Türkiye de bugün yaşlı nüfus oranı %8 iken dir. 2050 

yılında %20 olması öngörülmektedir. 

Ortak şartlar 
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 Dünyada emeklilik yaşı 1980 li yıllarda düşme eğilimine girmesine rağmen, 1990 

yıllardan itibaren yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Bunun nedeni doğumların 

azalması yaşlı nüfusun artması, sosyal güvenlik sistemlerinin finansman sıkıntısına girmesi 

işsizliğin artmasıdır.  

 Emeklilik yaşı Türkiye’de uzun yıllar hem dünya ortalamasının hem de ülke 

koşullarının gerisinde kalmıştır. Emeklilik yaşının böyle düşük olması, bir yandan istihdam 

politikasına, öte yandan ortalama insan ömrünün kısa olmasına bağlanmıştır. Doğuş 

itibarıyla ortalama yaşam süresi ülkemizde bugün 76,3 yıla yükselmiş bulunmaktadır. 

Erkeklerde 73,7 yıl, kadınlarda 79,4 yıla yükselmiştir. Öte yandan erken emeklilik 

Kurumun aktüeryal dengesini de bozmaktadır.  

 İdeal aktif/pasif oranı 1/5 dir. Yani her 5 çalışan kişinin 1 emekliyi finanse etmesidir. 

Erken emeklilik, bazı özendirici veya zorlayıcı koşullara bağlı olarak emekli aylığı almak 

isteyen bireylere belirlenen kronolojik yaştan önce yaşlılık aylığı bağlanmasını ifade eder. 

Birçok ülke erken emekliliği istihdam aracı olarak görmektedir. Oysa genç yaşta emeklilik 

kavramı yaşa bağlı olmadan ya da yaşlanmadan veya kanun ile belirlenen düşük bir yaşa 

gelindiğinde emekli aylığı alma anlamına gelir ki bu sosyal sigorta ilkelerine ters düşen 

uygulamadır. 

 Günümüzde en önemli sorun özellikle iktisaden kalkınmış ülkelerde ortalama ömrün 

uzaması nedeniyle kişilerin emekli olduktan sonra uzun yıllar emekli aylığı almaya devam 

etmeleri sonucu özellikle kamusal sosyal güvenlik sistemlerinin iflasın eşiğine gelmiş 

olmasıdır. İnsan ömrünün çok uzaması nedeniyle emekli aylıklarını çok uzun yıllar 

ödenmesi sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengesini bozmakta bütçe açıklarını 

büyütmektedir. Çözüm emeklilik yaşının yükseltilmesi, emekli aylıklarının azaltılması ya 

da sosyal sigorta primlerinin yükseltilmesi olarak görülür. 

 Avrupa ülkelerinde ortalama aylık alma süresi erkeklerde 11-12, kadınlarda ise 17-

20 iken ülkemizde çok daha uzun süredir. Bu sürenin 20 yılı geçmemesi gerekmektedir. 

Diğer bir ifade ile “pasif sigortalılıkta geçen süre aktif sigortalılıkta geçen süresinin üçte 

birinden daha fazla olmamalıdır.”    

 Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yaşın kaç olduğunun önemli olması 

nedeniyle ülkemizde zaman zaman yaş düzeltilmesine ilişkin uyuşmazlıklar da ortaya 

çıkmaktadır. 5510 sK m.57 göre “İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine 

bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya 

sağlık kurulu raporu ile “ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan 

doğum tarihleri esas alınır.” 
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 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin 

uygulamasında sigortalının ve hak sahibi çocuklarının “ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,” 

sigortalının bu kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının 

ise nüfus kütüğüne “ilk olarak yazılan doğum tarihleri” esas alınır.  

 İş kazası, meslek hastalığı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında gelir ve aylık 

tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının 

hekim tarafından tespit edildiği veya sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihlerden 

“sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.” 

 Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar, “1 Temmuz’da” doğum 

ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar “o ayın birinde” doğmuş sayılır. 

 TSK mensuplarının 5434 sK da belirlenen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri 

doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 01 Eylül’den önce 

olanlar için “01 Eylül,” doğum günleri 01 Eylül ve daha sonra olanlar için “müteakip yılın 

01 Eylülün de” yapılır. 

 Yaşlılık aylığına hak kazanmaya ilişkin yaş, sigortalılık süresi ve pim ödeme gün 

sayısı konusundaki koşullara ilişkin aşağıdaki yer verilen bilgileri şu şekilde özetlemek 

mümkündür. 

İş sözleşmesiyle çalışanlar bakımından “ilk başlarda” kadın ve erkek için emeklilik 

yaşı ortak şekilde 60 olarak belirlenmiştir. Daha sonra 506 sK göre kadınlar için emeklilik 

yaşı önce 55 e, sonra 50, erkekler için 55 e indirilmiş ve sisteme yabancı şekilde yaş şartına 

bağlı olmayan emeklilik olanağı kabul edilmiştir.  Daha sonra radikal bir biçimde emeklilik 

aşı yeni başlayanlar için yükseltilmiş ve yaş şartına bağlı olmayan emeklilik seçeneği 

kaldırılmıştır. Bu değişiklikten önce çalışmaya başlamış olanlar ise emekliliğine 2 yıl ve 

daha az kalanlar ile 2 yıldan fazla kalanlar olarak ayrılmıştır. Emekliliğine iki yıldan fazla 

kalmış olanlar ise değişiklik tarihine kadar olan sigortalılık sürelerine göre kademeli bir 

sisteme tabi tutulmuştur. 

Nihayet ilk defa 5510 sK kapsamında “30.04.2008 tarihinden sonra çalışmaya 

başlayanlar için sadece prim ödeme gün sayısı artırılmış, yaş koşularındaki artışın ise 

2036 yılından itibaren başlaması öngörülmüştür.” 

a) 08.09.1999 tarihine kadar ki dönem 

Yaşlılık sigortası ülkemizde ilk kez 5417 sK ile kurulduğunda emeklilik yaşı kadın 

ve erkek için 60 olarak belirlenmişti. 506 sK ile hizmet akdiyle çalışanlar için bu yaş 

kadınlar için 55 e indirilmiştir. Daha sonra da kadınlar için 50 erkekler için 55 yaşa 
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düşürülmüştür. Ayrıca yaş şartı aranmayan 3. bir seçenek daha getirilmiştir. Bu seçenekte 

belli bir süre sigortalılık ve prim ödeme ile emeklilik hakkı getirilmiştir. Bu seçenekte “25 

yıldan beri sigortalı” olan ve “5000 gün prim ödeyenler” bu yaşı doldurmasalar bile 

yaşlılık aylığına hak kazanabiliyordu. Yaş şartı aramayan bu emekilik ihtimali daha sonra 

2422 sK ile bu defa kadınlarda 25 yıllık süre 20 yıla indirilmiş, erkelerdeki 25 yıllık süreye 

dokunulmamıştır. Bu uygulama ile ülkemizde kadına 38 yaşında, erkeğe de 43 yaşında 

emekli olma imkânı getirilmiştir. Bu seçenek 1985 yılında kaldırılmış olmakla birlikte 

1992 yılında yeniden açılmıştır. Ayrıca 18 yaş öncesi sigortalı çalışmaların “sigortalılık 

süresine değil, prim ödeme gün sayısına eklenmesi” öngörülmüştür. 

Bağımsız çalışanlar için 1479 sK ile kadının 20, erkeğin ise 25 yıl prim ödemiş 

olmak şartıyla yaşlılık aylığı kazanması öngörülmüştür. Böylece kadına 38 yaşında, erkeğe 

de 43 yaşında emekli olma imkânı getirilmiştir. 

Devlet memurlarına gelince 5434 sK ile önce kadınların 20, erkelerin 25 fili hizmet 

yılını doldurmaları şartıyla emekli aylığı almalarına hak kazanılması olanak tanınmıştı. 

1983 yılında bu artlara ilave olarak kadınlarda 45 yaş erkekler de ise 50 yaş şartı 

getirilmiştir. 1986 yılında ise yaş şartı kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşına çıkarılmıştır. 

b) 08.09.1999 – 30.04.2008 arasındaki dönem 

- İlk defa çalışmaya başlayanlar için 

1999 yılında 506 sK da değişiklik yapılarak 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa 

“4/1(a) kapsamında” çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için 

1. Kadın ise 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları ve en az 7000 gün yaşlılık, 

malullük ve ölüm (uzun vadeli sigorta kolları)  sigortaları primlerinin yatırılmış olması 

gerekir.  

2. Kadın ise 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları, 25 yıldan beri sigortalı 

bulunmaları ve en az 4500 gün malullük ve ölüm (uzun vadeli sigorta kolları)  sigortaları 

primlerinin yatırılmış olması gerekir.  

08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa “4/1(b) kapsamında” çalışmaya başlayanların 

yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş 

olması ve 25 yıl prim ödemiş olması gerekir. Bu sigortalıların “kısmi aylıktan” 

yararlanabilmesi için kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim 

ödemeleri gerekir 

08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa “4/1(c) kapsamında” çalışmaya başlayanların 

yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş 
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olması ve 25 yıl prim ödemiş olması gerekir. Bu sigortalıların “kısmi aylıktan” 

yararlanabilmesi için 61 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekir. 

Eğer sigortalılar, 2925 sK (Tarım işçileri) kapsamında ilk defa 08.09.1999 tarihinden 

sonra çalışmaya başlamışlar ise kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olmaları, 15 yıldan 

beri sigortalı olmalı ve 3600 gün prim ödemiş olmaları gerekir. 

- Kademeli Geçiş 

08.09.199 tarihinden çalışmaya başlayanların durumuna gelince bunlar için kademeli 

bir geçiş öngörülmüştür. Bu tarihten önce emeklilik hakkını kazanmış olanlara 

dokunulmamıştır. Aynı şekilde bu tarihte emekliğine 2 yıl ve daha az zaman kalanlar ise 

kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 38 yaş, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık 43 yaşa 

ulaşınca her ikisi de 5000 gün primi süresini doldurmaları halinde emekli, olabilecekleridir. 

Emekliliğine iki yıldan fazla kalanlar için ise kadınlarda 41-52 yaş, erkekler de ise 46-56 

yaşları arasında kademeli bir geçiş öngörülmüştür. 

Ekleyelim ki 4447 sK yürürlüğe girmesiyle 25 yıllık sigortalılık süresini dolduran 

kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 3600 gün prim ödemiş olmaları 

koşuluyla emekli olma (kısmi aylık alma) hakkı korunmuştur. 

Ancak yukarıda bahsedilen bu kademeli geçiş (geçici 81 maddenin b ve c bendi) 

Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal kararı sonrası yapılan yeni düzenleme 

ile üç gruplu karmaşık bir tablo ortaya çıkmıştır. 

1. İlk gruptakiler, 4447 sK yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde ilk çalışmaya 

başlayanlar, kadın 58 erkek 60 yaşını doldurup 7000 gün prim ödedikleri zaman yaşlılık 

aylığına hak kazanır. Diğer bir seçenek ise kadın 58, erkek 60 yaşını ve 35 yıllık 

sigortalılık süresini doldurup 4500 gün prim ödemeleri halinde yaşlılık aylığını almaya hak 

kazanabilirler.  

2. İkinci gruptakiler, AY Mahkemesince iptal edilmemiş olan a bendinde gösterilen 

ve “08.09.1999 tarihinden önce” tarihte sigortalılardır. Bu tarihten önce emekliliğe hak 

kazanılmamış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık 

süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler yine eski hükümlere göre emekli olabileceklerdir. 

Yani bunlar; 

- Kadın 50, erkek 55 yaşı doldurmuş ve 5000 gün prim 

-  Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmuş ve 15 yıldan beri sigortalılık 3600 gün prim 

- Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmamış ve kadın 20, erkek ise 25 yıldan beri 

sigortalılık 5000 gün prim ödenmiş olanlar yaşlılık aylığın hak kazanırlar. 
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3. Üçüncü gruptakiler, kademeli geçişe giren sigortalılardır. Yani erkek ise 23, 

kadın ise 18 yıldan az sigortalılığı olan kesimdir. Bu kapsama girenlere kademeli olarak 

“kadınlarda 40-56 yaş ve 20 yıl sigortalılık ve 5000-5975 gün prim şartı,” “erkeklerde ise 

44-58 yaş ve 25 yıllık sigortalılık 5000-5975 gün prim şartını” yerine getirenler yaşlılık 

aylığına hak kazanacaklardır. 

c) 30.04.2008’den sonraki dönem 

Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 5510 sK ile yeniden değişikliğe uğramıştır. 

Kanunda, yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarından yaş ve prim ödeme gün sayılı 

koşullarının “30.04.2008 tarihinde yürürlüğe girerek” 2036 yılından 2048 yılına kadar 

yıllar itibarıyla kademeli olarak artırılması öngörülmüştür. 

İlk defa 5510 sK kapsamında yani 30.04.2008 tarihinden sonra, 4/1(a) bendine tabi 

sigortalı olanlar kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmakla “7200 gün uzun vadeli 

sigorta kolları” primi ödemek koşulu ile yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Ancak, 4/1(b) ve 

4/1(c) bentlerine tabi sigortalılar için yaş koşulu aynı olmakla birlikte prim ödeme gün 

sayısı 9000 gün olarak belirlenmiştir. 

4/1(b) kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca yazlı 

talepte bulundukları tarih itibarıyla GSS primi dâhil, hiçbir prim borcunun bulunmaması 

gerekir. 

Bu koşullar 2036 yılına kadar devam edecektir. “2036 yılından itibaren yaşlılık 

aylığı için aranan yaş kademeli olarak artacak ve 2048 yılında hem kadın hem de erkek 

için 65 yaş olacaktır.” 

5510 sK bir kolaylaştırılmış emeklilik koşulu öngörmüştür. Buna göre yaş hadlerine 

65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmesi ve 5400 gün prim ödenmiş olması halinde 

yaşlılık aylığına hak kazanılması mümkündür. Burada prim azaltılmış, ancak yaşa üç yaş 

daha ilave edilmiştir. 

5510 sayılı kanundaki bir başka yenilik, belirli bir prim ödeme gün sayısı ve yaşın 

doldurulması koşulu aranmış olmasına rağmen belirli bir sigortalılık süresi 

öngörülmemiştir. 

2. İşten ayrılma ve Kuruma Başvurma 

Sosyal güvenlik sistemimizde, 4/1(a) ve (b) bentleri için zorunlu emeklilik ön 

görülmemiştir. Kendileri istemeden Kurum tarafından emekliye sevk edilemezler. 

Ülkemizde 4/1(c) (kamu görevlileri) bendine tabi olanlar hariç “zorunlu emeklilik” yoktur. 

Ancak asgari şartları yerine getiren bir kamu görevlisi yaş şartını beklemeden kendi isteği 

ile emekliğe ayrılabilir. 
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Sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, 4/1(a) bendi için çalıştığı işten 

ayrılmaları, 4/1(b) bendine tabi sigortalıların ise (tarım işlerinde kendi nam ve hesabına 

çalışanlar hariç) “sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra 

yazılı olarak Kuruma başvurmaları gerekir.” 4/1(b) kapsamındaki sigortalılara yaşlılık 

aylığı bağlanabilmesi için ayrıca yazlı talepte bulundukları tarih itibarıyla GSS primi dâhil, 

hiçbir prim borcunun bulunmaması gerekir. 

4/1(c) bendi kapsamındaki (kamu görevlileri) sigortalıların ise istekleri üzerine 

yetkili makamdan “emekliye sevk onayı” ve çalıştıkları kurumları ile ilişiklerinin kesilmesi 

gerekir. 

Yaşlılık aylığına hak kazanan 4/1(a) bendine tabi sigortalı, sözleşmesini bu nedenle 

feshedince “kıdem tazminatına da hak kazanır.”  

4/1(b bendine tabi sigortalılar için ise yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 

“faaliyetlerine son vermesi zorunlu olmayıp” sadece sigortalılığa esas olan “faaliyetlerine 

son vereceğini beyan ederek” yazılı talepte bulunmaları gerekir.  

Sosyal sigortalar hukukumuzda kamu görevlileri dışında çalışanların zorunlu ya da 

otomatik emekliliği öngörülmemiştir. TC Emekli Sandığına tabi olanlar (istisnai görevler 

dışında) ister kadın ister erkek olsun 65 yaşını doldurmaları halinde zorunlu olarak emekli 

olurlar. (Öğretim üyeleri için 67, mareşal ve büyük amiral için 68 dir) 

III. Kolaylaştırılmış emeklilik koşulları 

5510 sK ile sigortalı olarak, “işe başlamadan önce malul olan” çalışma gücü kaybı 

oranı %60 altında kalan, erken yaşlanan, maden işyerlerinin yer altında çalışan 

sigortalılar ile kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul 

çocuğu bulananlara daha kolay şartlarda emekli olma olanağı getirilmiştir. Bunlar 5510 sK 

yürürlüğe girdiği 01.10.2008 den önce ve sonra sigortalı olanlar için iki ayrı grupta 

incelenmiştir. 

1) 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar 

506 sK ile maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanların, sigortalı olarak işe 

başlamadan evvel malul olanların, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden 

yararlananların, erken yaşlanan sigortalıların, çalışmalarının en az 1800 gününü 

madenin yeraltı işlerinde geçirenler için özel koşular getirilmiştir.  

 Maden işlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar 

- En az 20 yıldan beri maden işyerlerinin yer altı işlerinde “sürekli çalışan” ve 

bu işlerde en az 5000 uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olan sigortalılar için yaş 

haddi aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır. 
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- En az 25 yıldan beri maden işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan bu 

işler de en az 4000 gün ölüm, malullük ve yaşlılık (uzun vadeli sigorta kolları) primi 

ödenmiş sigortalılar yaş şartı aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş gibi yaşlılık aylığı 

bağlanır. 

- 50 yaşını dolduran ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi 

çalışmalarının en az 1800 gününü maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçirmiş olan 

sigortalılara 

 4/1(a) kapsamında 08.09.1999-30.04.2008 arası ilk kez sigortalı olmak 

 Erkekler de 60 yaşını dolduranların 7000 gün uzun vadeli sigorta primi 

ödenmiş olmak ya da 25 yıldan beri sigortalı olup en az 4500 gün uzun vadeli sigorta 

kollarında pirim ödemiş olmak. 

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce belirtilen işlerde çalışmaya başlayan 

sigortalıların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra bu işlerde geçen 

çalışmalarının “en az 1800 gün olması halinde” bu çalışmalarının ¼ toplam prim ödeme 

gün sayısına eklenir. 

 Bunlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas 

kazancının “ %23 dür.” %9 sigortalı hissesi, %14 işveren hissesidir. 5510 sK da yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlayanlardan yeraltı ve münavebeli yeraltı işler 

için FHZ hükümleri uygulanır. 

 Sigortalı olarak işe başlamadan önce malul olanlar  

4/1(a) kapsamında olup, Kanunun yürürlük tarihinden önce “ilk defa sigortalı” 

olanlardan sigortalı olarak “ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul gerektirecek 

derecede” hastalık veya engeli bulanan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan 

sigortalılar “yaşları ne olursa olsun” en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 

gün yaşlılık, malullük, ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığından 

yararlanılır. Malullük halinin ilk defa olduktan sonra ortaya çıkması gerekir. 

 Engellilik nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar 

Çalışma gücünü en az %40 kaybetmek koşuluyla sakatlık indiriminden 

yararlanmaya hak kazanmış durumda bulunan sigortalılar en az 15 yıllık sigortalılık ve 

3600 gün yaşlılık, malullük, ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak koşuluyla yaşlılık 

aylığından yararlanılır. Bunlara “3. derece engeli” denir. 4958 sK ile sakatlığı nedeniyle 

vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığından 

yararlanmasında kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 
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1) 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar 

a) İşe başlamadan evvel malul olanlar 

- 5510 sK tabi sigortalı olarak, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 

çalışma gücünün %60 ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu 

hastalık sebebiyle “malullük aylığından” yararlanamaz. Bu kişilere yaşları ne olursa olsun 

en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 3960 gün ölüm, malullük ve yaşlılık (uzun 

vadeli sigorta kolları) primi ödenmiş sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanır. 

 b) Çalışma gücündeki kayıp oranı %60 dan az olanlar 

 Malullük oranı %60 dan az olması nedeniyle malullük aylığı bağlanamayan 

sigortalılara mevcut malullük oranlarına göre belirli şartları yerine getirmeleri halinde 

yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalılık başlangıç tarihlerine göre çeşitli kademelere tabi 

tutulmuştur. 01.01.2015 tarihinden sonra sigortalı olanlar için uygulanacak kriterler 

aşağıdadır. 

- %50-%59 en az 16 yıl sigortalılık ve 4320 gün prim 

- %40-%49 en az 18 yıl sigortalılık ve 4680 gün prim 

4/1(b) bendine tabi olanlar için herhangi bir kademelendirme öngörülmemiştir. 

c) Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar 

Yeraltı işlerinde uygulanan münavebeli (gruplu) çalışma sistemi işçilerin 1 ay 

çalışıp, 1 ay dinlenmesi esasına dayanır. Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı 

işlerinde “sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan”, “55 yaşını 

doldurmuş” ve en az 7200 gün yaşlılık, malullük, ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak 

koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanır iken Soma kazasından sonra “yaş şartı 50 olarak” 

değiştirilmiştir. 

Maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçen “her 360 gün için prim ödeme gün 

sayısına 180 gün eklenir.” (FHZ) Yine emeklilik yaş hadlerinden de “en az 1800 gün 

çalışmış olmak koşuluyla indirim yapılır.” FHZ için yeraltı işlerinde fiilen çalışmış 

olması gerekir. 

d) Erken yaşlanan sigortalılar 

5510 sK göre “55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen” 

sigortalıların “en az 5400 gün” malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri bildirilmiş 

olmaları halinde yaşlılık aylığından yararlanması öngörülmüştür. 

e) Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın 

sigortalılar 
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Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talep eden kadın sigortalılardan “başka 

birinin sürekli derecede bakımına muhtaç derecede” ağır engelli çocuğu bulunanların 

“5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼ ü prim 

ödeme gün sayılarına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş sınırından indirilir. Bu 

durum sigortalıya hem prim hem de yaş bakımından avantaj sağlamaktadır. 

IV. Farazi (Varsayılan) Hizmet Süreleri 

Sosyal güvenlik sisteminde bazı yıpratıcı, ağır ve tehlikeli işleri yapanlara ya da 

görevleri nedeniyle irade dışı hizmet kesintisi yaşayanların hizmet sürelerine, onların 

yaşlılık aylığı “yaş sınırı beklemeksizin” daha kısa sürede kavuşturmak amacıyla 

sigortalılık sürelerine fili çalışmaya dayanmayan farazi süreler eklenmiştir. Bunlar; 

- Fiili hizmet süresi zammı (FHZ) 

- İtibari hizmet süresi zammı 

a) Fili Hizmet Süresi Zammı: bazı işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan sigortalıların 

hizmet sürelerine bu işyerleri veya işlerde geçen hizmet sürelerin her 360 güne duduma 

göre 60-90-180 gün ayrıca ek hizmet süresi eklenir. 

60 gün eklenenler: Kurşun, arsenik işleri, cam fabrikaları, çimento fabrikaları, kok 

fabrikaları, termik santraller, alüminyum fabrikaları, döküm fabrikaları, itfaiye ve 

söndürme işleri 

90 gün eklenenler: TSK, Emniyet, MİT mensupları, TBMM üyeleri ve dışarıdan 

atanan bakanlar, dalgıçlar, radyoaktif radyoiyonizan maddelerle çalışanlar, asit üretimi 

yapan fabrikalarda çalışanlar, demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar,  

180 gün eklenenler: Yeraltı işyerinde çalışanlar 

FHZ (yaş haddi indiriminden) yararlanmak için belirtilen iş kollarında en az 10 yıl 

(3600 gün), yeraltı işlerinde ise en az 5 yıl çalışmış olmak (1800 gün) koşulu vardır. 

FHZ TSK ve Emniyet ve Polis teşkilatında en fazla 8 yıl, diğer iş kollarında ise en 

fazla 5 yıl olacak şekilde uygulanır. 

Yeraltında çalışanlar hariç, FHZ almaya hak kazananların çalışma sürelerinin yarısı 

3 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Yaş hadlerinden indirilebilmek 

için ölüm ve malullük halleri hariç yeraltı işlerinde en az 1800 gün, diğer işler 3600 gün 

belirtilen işyeri ve işlerde çalışılmış olması gerekir. 

FHZ amacı, bu sürelerin sigortalının pirim ödeme gün sayısını artırarak daha erken 

bir tarihte emekli olmasını sağlamaktır. Uzun vadeli sigorta kolları için alınan %20 prime 

FHZ için belli bir puan eklenmekte ve bu tutar da işverenden alınmaktadır. FHZ sadece 

yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalıya kolaylık sağlar. 
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b) İtibari hizmet zammı 

Bazı olağanüstü durumlarda “fiilen çalıştırtılmak suretiyle” geçen hizmet sürelerine 

eklenen süre olup, genelde yararlananlar TSK mensuplarıdır. Seferberlik ve çarpışmalara 

fiilen katılanlar ya da tutsaklıkta geçen süreler için de yararlanır. Bunara her yıl için 6 ay 

İHZ süresi sigortalıklarına eklenir. 

Kamu idarelerinde, pilot olan veya olmayan uçucu personel, denizaltı dalgıç, 

kurbağa adam paraşütçüler için her yıl için 3 ay İHZ eklenir. 

İHZ sadece “bağlanacak aylıkların ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında prim 

ödeme gün sayısına eklenir.” Bu süreler uzun vadeli sigorta kollarından aylık bağlanması 

için gereken “prim gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesi” hesabında dikkate alınmaz. 

V. Yaşlılık Sigortası Yardımları 

Bunlar “yaşlılık aylığı bağlanması” ve bazı durumlarda “toptan ödeme 

yapılmasıdır.” 

1. Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi, yeniden bağlanması ve hesabı 

a) Aylığın Başlangıcı 

 İş sözleşmesiyle veya bağımsız çalışanların, köy/mahalle muhtarlarının yazılı 

istek tarihini izleyen aybaşından,  

 Kamu görevlileri için emeklilik onayı üzerine görevleriyle ilişiklerinin kesildiği 

tarihi izleyen aybaşından 

 Kamu görevlisi olarak çalışmakta iken ne şekilde olursa olsun görevinden 

ayrıldıktan sonra başka bir sigortalılık ilişkisi içinde çalışmayanlar ile kontrol muayenesi 

sonucunda aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara istek tarihini izleyen 

aybaşından yaşlılık aylığı bağlanır. 

 b) Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 

 Bağımsız çalışanlar hariç (bağımsız tarımsal faaliyette bulunanlar dâhil) yaşlılık 

aylığı almakta olanlar, sonradan 5510 sK veya yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaya 

başlarsa yaşlılık aylığı çalışmaya başladıktan sonra izleyen dönem kesilir. Bu kişilerin söz 

konusu işlerden ayrılmaları halinde yeniden başvurmaları halinde yaşlılık aylıkları yeniden 

bağlanır. 

 Bağımsız çalışanlar ise, (çiftçiler hariç) yaşlılık aylığı almakta olsalar bile dilekçe 

vererek hem çalışmaya hem de hem de yaşlılık aylığı almaya devam edebilirler. Ancak 

bunların aylıklarından %10 SGDP alınır. Bunlardan ayrıca “kısa vadeli sigorta kolları 

primi alınmaz.” 
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 ** Anayasa Mahkemesi iptal kararı sonrası 5754 sK ile SGDP bağımsız çalışanlar 

için korunmuşken, işçiler ve kamu görevlileri yönünden kaldırılmıştır. Ancak 5510 sK ile 

01.10.2008 tarihinden önce; işçi, kamu görevlisi, bağımsız çalışmaya başlayanların SGDP 

ödeyerek yaşlılık aylığı almakta iken çalışmalarına olanak tanınmıştır. Ancak 2016 yılında 

6663 sK ile herhangi bir statüden emekli olup, 4/1(b) statüsünde çalışmaya devam edenler 

için SGDP tamamen kaldırılmıştır. 

 c) Aylığın hesabı 

 Yaşlılık aylığı, 4/1(a),(b) ve (c) bentlerine tabi olarak ilk defa çalışanların geçmiş 

yıllarda elde ettiği “ortalama aylık kazancı ile ”aylık bağlama oranının çarpılması” sonucu 

bulunur. Ortalama aylık kazanç, bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katıdır. “Aylık 

bağlama oranı” ise, sigortalının uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak geçen toplam prim 

ödeme gün sayısının “her 360 günü için %2 olarak” uygulanır. Bu oran “her halde %90 

geçemez.” 

 5510 sK yürürlüğünden önceki mevzuata göre hak edilmiş aylık ve gelirler o 

mevzuat hükümleri kapsamında devam olunur. Ancak ödenen aylıkların güncellenmesi 

5510 sK göre olur. BU düzenleme iş sözleşmesiyle çalışanlar 4/1(a) ve bağımsız çalışanlar 

4/1 (b) için benimsenmiş olup, 4/1(c) kamu görevlileri için ise yaşlılık aylığı artışları “maaş 

katsayısındaki” artışlara bağlanmıştır. 

 5510 sK yürürlük tarihinde önce kamu görevlisi olarak çalışıp yaşlılık aylığı almakta 

olanların yaşlılık aylıkları ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre ödenmeye devam 

olunur. Bunların yaşlılık aylıklarının artırtılması da 5434 sK hükümlerine göre yapılır. 

 En az iki yıl süre ile dışarıdan bakanlık yapanlar ile TBMM üyeliği yapanların bu 

görevlerinin sona ermesi halinde 5510 sK malullük, yaşlılık sigortasından veya 5434 sK 

hükümleri uyarınca emeklik veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazananlara 

Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin %40 esas alınarak, Cumhurbaşkanına 

bağlanacak yaşlılık aylığının “%42 si oranında emeklilik veya yaşlılık aylığı” ödenecektir. 

%42 oranı yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar %45 oranında uygulanacaktır. 

 d) Aylığın devir ve haciz yasağı 

 5510 sK göre sigortalılar ile hak sahiplerinin “gelir, aylık ve ödenekleri devir ve 

temlik edilemez.” Gelir, aylık ve ödenekler 88 md (primlerin ödenmesi) göre takip ve tahsil 

edilmesi gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. 2009 yılında 5838 sK 

ile bu durum yumuşatılmış, aylık sahibini rızası olursa aylıkların haczedilmesine olanak 

sağlanmıştır. 
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 Yaşlılık aylıklarının borçlunun rızası dışında haczedilemezliği kuralı 506 sK, ve 

5510 sK geç 20 maddesindeki sandıklar için de geçerlidir. 

 2. Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya (canlandırma) 

 Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlarda esas, sigortalıya yaşlılık aylığı 

bağlanmasıdır. Kanun koyucu, yaşlılık aylığına hak kazanma koşularından “yaş şartını 

yerine getirmesine rağmen” diğer şartların yetersizliği nedeniyle sigortalının esas yardıma 

hak kazanamadığı durumlarda ona o güne kadar ödediği primlerin bazı durumlarda toptan 

iadesi olanağı kabul edilmiştir. Yaşlılık aylığına hak kazanmış olan sigortalı toptan ödeme 

yapılmasını isteyemez. “Sosyal sigortalarda aylık bağlama esas, toptan ödeme istisna ve 

bir defalıktır.” 

 5510 sK m31 göre 4/1 (a) ve (b) üncü bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu 

Kanuna göre “ilk defa” (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle 

“çalıştığı işten ayrılan” veya “işyerini kapatan” ve “yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli 

yaş şartını doldurduğu” halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanamayan sigortalıya, 4/1 (a) ve (c) bentleri kapsamında ise “kendi adına bildirilen,” 

(b) bendi kapsamında ise “dediği “malûllük, 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 katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. 

 Yani toptan ödemeyi talep hakkının doğabilmesi için, aylık için gerekli yaşın 

doldurulmuş olmasına rağmen, diğer koşulların yerine getirilmemiş olması gerekir. 

 Eski kanuna tabi kamu görevlilerinin toptan ödemeden yararlanma haklı 

bulunmamaktadır. 

 Sigortalının toptan ödeme yapılmasını isteme hakkını 10 yıl içinde kullanması 

gerekmektedir. Sigortalıya toptan ödeme yapılması onun sonradan sigortaya tabi bir işte 

yeniden çalışmaya başlamasına engel teşkil etmez. Bu durumda sigortalılık başlangıç tarihi 

yeni işe başlama tarihidir. Bununla birlikte toptan ödeme almış sigortalılar aldıkları paraları 

ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasındaki güncelleme katsayısına göre güncelleyerek 

Kuruma iade ederlerse tasfiye edilmiş hizmetleri ihya edilerek (canlandırılarak) eski 

sigortalılık süresi dikkate alınır. 

 3. Sağlık yardımları 

 Yaşlılık aylığı almakta olanlar, herhangi bir tescile gerek kalmadan GSS kapsamına 

alınmıştır. Yaşlılık aylığı alanların ve bunların hak sahiplerinin sağlık yardımları GSS den 

karşılanır. Ancak bunlar “GSS primi ödemezler”  
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 4. Kamu görevlilerine özgü emekli ikramiyesi ödenmesi 

 5510 sK yürürlüğe girmesinden önce kamu görevlisi olarak çalışanlar 5434 sayılı 

Emekli Sandığı Kanunun m89 göre emekli ikramiyesine hak kazanır. 5510 sK ile 

yürürlükte bırakılan bu hükme göre “emekli”, “adi malullük” veya “vazife malullüğü” 

aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker, sivil tüm iştirakçilere “her tam fiili 

hizmet yılı için” aylık bağlamaya esas tutarlarının bir aylığı emekli aylığı olarak verilir. 

 5. Kanunun yürürlük tarihinden önce topluluk sigortasına tabi avukatlar ve 

noterler 

 5510 sK ile daha önce topluluk sigortasına tabi olan noterler ve serbest çalışan 

avukatlar,  4/1(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.  Kanunun yürürlük tarihinden 

önce Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya devam edenler SGDP kesilecektir. 

 6. Yaşlılık aylığı hesabında geçiş hükümleri  

 Önceki kanun dönemimde başlanmış olan sigortalıların ödenmeye başlanacak veya 

ödenmekte olan yaşlılık aylıklarının geleceği ve hesabına ilişkin kazanılmış hakların 

korunacağı doğaldır. 

 Genel olarak denilebilir ki kanun koyucu kanunun yürürlüğünden önce bağlanan 

aylıklara dokunmayarak eski mevzuata göre ödenmesine devam olunmasına izin vermiş 

kata henüz hak kazanmamış olanlar için kanunun yürürlüğe girmesinden önce uygulanan 

sistemle sonraki sistemi mezceden bir çözüm üretmiştir. Kanunun geçici 1, 2, 4, 6, 7, 8 nci 

maddeleri geçişe ilişkin hükümleri taşır. 

 

ÖLÜM SİGORTASI 

 I. Genel 

 Ölüm sigortası, sigortalının ölümü halinde geride kalanların başka bir deyişle geçimi 

sigortalı tarafından sağlanan aile bireylerinin geleceklerini güvence altına almayı amaçlar.  

 

 II. Ölüm Sigortası Yardımlarından Yararlanma Koşulları 

 1. Sigortalının Ölümü 

 Ölüm sigortasının kapsamına aslında 4/1(a), (b) ve (c) bendi kapsamında çalışanların 

geride kalanları girmektedir. Hatta ölen sigortalının pasif sigortalı (emekli) olması da 

mümkündür. Ölüm sigortasından yararlanabilmek için ölümün şekli de önemli değildir. 

Ancak sigortalının “iş kazası veya meslek hastalığı dışında kalan bir nedenle” ölmüş 

olması şart ve yeterlidir. Ölüm eğer “iş kazası veya meslek hastalığı” sonucu meydana 

gelmişse hak sahiplerine “kısa vadeli sigorta kollarından” aylık bağlanır. Normal ölüm 

halinde ise ölüm sigortasından aylık bağlanır. 
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 Ölümüne kesin gözüyle bakmayı gerektiren durum içinde kaybolan ve cesedi 

bulunamayan (ölüm karinesi)yahut gaipliğine karar verilen sigortalı da ölmüş gibi işlem 

görmelidir. 

 2. Belli bir süre sigortalı olup, prim ödemiş yahut Kurumla ilişkisi olma 

 Ölüm sigortasından yararlanma olanağı veren haller şunlardır. Sigortalının 

ölümünden önce; 

 a) En az “1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası” primi “bildirilmiş” 

olmalıdır. Belirli bir sigortalılık süresi ve primlerin ödenmiş olması şartı aranmıştır. 

 Veya 

 b) 4/1(a) bendine tabi sigortalılar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az “5 

yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün” malullük, yaşlılık, malullük, ölüm sigortası 

“bildirilmiş” olmalıdır. 4/1(a) bendi kapsamına giren sigortalılar için geçerli olan bu 

ihtimalde, hem sigortalılık süresi be hem de prim ödeme gün sayısı koşullarının birlikte 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu sürelerin yerine getirilmesinde borçlanma süreleri 

dikkaye alınmayacaktır. 

 Veya  

 c) 4/1(c) bendine tabi olup da, (görevde, görev nedeniyle, harpte, askeri harekâtta 

iken) kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya 

malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup, henüz 

işlemleri tamamlanmamış olmalıdır.  

 Veya  

 Bağlanmış olan, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı sigortalı olarak 

çalışmaya başlamaları nedeniyle kesilmiş olmalıdır. 

 Yukarıda belirtilen koşullardan birini sigortalının ölümü hallinde, diğer koşulların da 

gerçekleşmesi halinde ölüm sigortasından yararlanılabilir. 

** Şurası önemlidir ki malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığına hak kazanıp ölen  

(pasif) sigortalılar için ayrıca belirli bir prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi 

aranmaz. 

 Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmadan ölen aktif sigortalılardan kendi adına ve 

hesabına çalışanlar “4/1(b) için” “sigortalılık süresi koşulu aranmaksızın en az 1800 gün 

prim ödeme gün sayısının bulunması” tek koşuldur. 

 İş sözleşmesiyle çalışanlar 4/1 (a) bendine tabi sigortalılar için sigortalılık süresi 

koşulu aranmaksızın en az 1800 gün prim ödeme gün sayısı dışında diğer bir seçenek ise 

gerek ölen sigortalının yaptığı gerekse hak sahiplerince yapılan “tüm borçlanmalar hariç” 
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en az “5 yıldan beri sigortalılık” en az “900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm” sigortaları 

primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. 

 Sonuç olarak; 

 Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, 4/1 (b) liler için bir seçenek, 4/1(a) lılar için 2 

seçenek sunulmuştur. Bununla birlikte “5 yıl sigortalılık” ve “900 gün prim ödeme” 

koşuluyla ölüm aylığına hak kazanılması ihtimalinde her türlü “borçlanma süreleri 

dikkate alınmayacaktır.” 

 Maden kazalarına ilişkin özel hükümler 

 Maden kazaları iş kazası olduğundan geride kalan hak sahiplerinin ölüm gelirinden 

yaralanacağından tereddüt yoktur. Zira iş kazası kolunda herhangi bir bekleme süresi veya 

prim ödeme koşulu aranmamaktadır. Ancak ölüm sigortası uzun vadeli sigorta kollarında 

olup, belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının tamamlanması 

gerekir. Aynı kazada bazı hak sahiplerinin ölüm sigortasından yararlanması bazılarının ise 

koşullar taam olmadığı için yararlanması üzerine Hükümet ayrı bir düzenleme yapmıştır. 

Bu düzenlemeye göre;  

 Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında her türlü kazanç ve 

irattan elde ettikleri gelirlerinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer 

çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç gelir ve aylık bağlanmamış olması şartı 

aranmaz. 

 Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden birisi hakkından 

3713 sK istihdamla ilgili maddesi uygulanır. 

Daha sonra iş kazası sonucu ölen madencilerin GSS primi dâhil kendi sigortalılığı 

nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya 

ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. 

3. Sigortalının hak sahipleri olma 

Hak sahibi, sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife 

malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir ve aylıkların 

bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk ana ve babası olarak 

tanımlanır. Mirası reddeden kişiler de hak sahibi olarak aylıktan yararlanabilirler. Bununla 

birlikte sigortalıya karşı belirli filleri ika eden kişiler gelir ve aylıktan yaralanamazlar. 

a) Eşin hak sahipliği: Ölüm tarihinde yasal evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. 

Dul eşin aylık alabilmesi için tekrar evlenmemesi gerekli ve yeterlidir. Eşin kadın veya 

erkek olması önem taşımaz. Öte yandan, eşin 5510 sK. Veya yabancı ülke mevzuatına göre 

çalışması veya buralardan aylık gelir alması aylık bağlanmasına engel oluşturmaz. 
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b)Çocukların hak sahipliği: Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik birliği içine doğan 

çocuklar hak sahibi sayılır. Çocuğun, evlat edinilmiş, nesebi düzeltilmiş, tanınmış veya 

babalığa hükmedilmiş olması fark etmez. Ancak üvey evlat buna girmez. Şartları; 

 İş sözleşmesiyle çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri 

bünyesinde oluşturulan tesis atölye vb. ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ve analık 

sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular. 

 Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri 

uygulanan aday çırak, çırak ve mesleki eğitimleri nedeniyle staja tabi tutulanlar 

 İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan ve haklarında 

iş kazası ve meslek hastalığı uygulanan sigortalılar. 

Hariç olmak üzere 

Çocukların, 5510 sK veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi 

sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekir. 

Ancak çocukları 5/a-b-e (cezaevi tesis atölye, çırak/staj, işkur meslek kursları) 

bendine göre çalışması ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir. 

 Erkek Çocuklar: 5510 sK veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmama 

veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı dışında öğrenci 

değilse 18, ortaöğretim yapması hainde 20, yükseköğretim yapması halinde 25 yaşını 

doldurmamış olması gerekir. Öğrenimlerini bu yaşlardan önce bitirmesi halinde aylıkları 

kesilir. Ancak erkek çocukların evlenmeleri aylıklarının kesilmesine neden olmaz. 

 Kız Çocuklar: 5510 sK veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmama 

veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı dışında 

bunların yaşı ne olursa olsun evli olmaması evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya 

dul kalması şarttır. 

 Malul Durumdaki Çocuklar: 5510 sK veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı 

dışında Kurum Sağlık Kurul kararı il çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olması 

gerekir. Malul çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği ve bekâr olma şartı aranmaz. 

 c) Ana ve Babanın Hak Sahipliği 

 Ana ve babanın hak sahibi olabilmesi için her türlü kazanç ve irattan elde etmiş 

olduğu “gelirinin, asgari ücretin net tutarından daha az olması,” diğer çocuklarından 

bağlanan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve aylık bağlanmamış olması ve ölenin 

eş ve çocuklarından artan hissenin bulunması gerekir. Bununla birlikte 65 yaşın 

doldurulması halinde artan hisse bulunup bulunmadığına bakılmaz. Sigortalının ölüm 
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tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan 

hissenin bulunması halinde ana ve babaya aylık bağlanır. Buna karşılık eğer ana ve babaya 

gelir bağlanmasına yarayan koşullar ortadan kalkarsa bağlanan ölüm aylığı kesilir.  

 Maden kazalarında ölenlerin ana ve babalarına aylık bağlanmasında ise ölen 

sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında her türlü kazanç ve irattan elde 

ettikleri gelirlerinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak 

kazanılan gelir ve aylıklar hariç gelir ve aylık bağlanmamış olması şartı aranmaz. 

 4 Kuruma Başvuru 

 Hak sahiplerinin hakkın doğumundan itibaren beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  

 III. Ölüm Sigortasında Sağlanan Yardımlar 

 1. Ölüm Aylığı 

 a) Aylığın hesaplanması 

 Ölüm aylığının hesaplanması, yaşlılık aylığının hesabındaki esaslara tabidir. Sigorta 

süreleri bakımından eski, hesaplama bakımından yeni mevzuat hesapları uygulanır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4/1(a), (b), (c) 

bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışılması halinde ölüm aylığı işleminde en son 

sigortalılık hali esas alınır. Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın 

hesaplanmasında; 

 Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malullük, 

vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, 

 Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya 

başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak hesaplanacak 

aylığı, 

  En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 

4/1(a) kapsamında sigortalı sayılanlar için, “her türlü borçlanma süreleri hariç” en az 5 

yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 

bildirilmiş olanların prim ödeme gün sayısı 9000 günden az ise 9000 gün üzerinde, fazla 

ise prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan yaşlılık aylığı esas alınır. Ancak son 

değişiklikle 4/1(a) bendine tabi sigortalılar için 9000 gün şartı 7200 güne indirilmiştir. 

 b) Aylığın hak sahipleri arasında paylaştırılması 

 Ölüm aylığı, hak sahipleri arasında farklı hisselerde paylaştırılır. Eş ve çocuklara 

bağlanan aylıklar toplamı, sigortalının aylığını aştığı takdirde bunların aylıkları hisseleri 

oranında indirilir. 
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 Eşin Payı: Ölen sigortalının hesaplanan aylığın çocuklu dul eşe %50si, dul eşin 

çalışmaması (5/1 a, b, e hariç) ve çocuğunun da bulunmaması halinde %75i ölüm aylığı 

olarak verilir. Hak sahibi eşin kadı ya da erkek olması fark etmez. Ölüm aylığı çocuklu dul 

eşe %50 oranında bağlanırken herhangi bir şart aranmazken, çocuksuz dul eşe %75 

oranında bağlanabilmesi için eşin yurt içinde veya yurt dışında sigortalı olarak çalışmaması 

veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olması arandığı unutulmamalıdır. 

Eşin çalışıyor olması hak sahipliğini etkilemezken aylık bağlama oranını etkiler. 

 Çocukların Payı: ölen sigortalının hak sahibi durumundaki çocuklarına %25 

oranında aylık bağlanır. Çocuklardan, sigortalının ölümü ile “anasız ve babasız” kalan veya 

“sonradan bu duruma düşenlerle”, “ana ve babası arasında evlilik bağı bulunmayan” veya 

sigortalının ölümü anında evlilik bağı bulunmakla birlikte “ana veya babası ölümden sonra 

yeniden evlenen” çocuklar ile “kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayan 

çocuklar” için aylık oranı %50 dir. 

 Ana ve babanın payı: sigortalının hak sahibi ana ve babasına, sigortalının ölümü 

tahinde veya sonradan “eşine ve çocuklarına ödenmesi gereken aylıkların toplamı” 

hesaplanan ölüm aylığından az olduğu takdirde “artan kısım” ana ve babasına eşit olarak 

paylaştırılır. Ancak ana ve babaya bağlanan aylık toplamı %25 geçmez. Anne ve babanın 

65 yaş üstünde olması halinde artan hisseye bakılmaksızın %25 oranında aylık bağlanır. 

 Görüldüğü üzere hak sahiplerinin; 

- Medeni durumları 

- Eğitim durumları 

- Sağlık durumları 

- Kazanç durumları 

Ölüm aylığının paylaştırılmasında önem taşımaktadır. Ayrıca kurum aylık bağlanan 

kişilerin aylık bağlama kriterlerini koruyup korumadıklarını kontrol etmek için yoklama 

işlemi yapar. Yargıtay’a göre ölümünden sonra çocuğunun doğması halinde daha önce ana 

ve babaya bağlanmış olan aylık kesilir. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını 

geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı 

indirimler yapılır. Orantılı indirim eş ve çocukların birlikte hak sahibi olmaları durumunda 

söz konusu olur. 

c) Ölüm aylığının bağlanması, kesilmesi ve tekrar bağlanması 

Hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı, sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma 

niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde ise bu niteliğin kazanıldığı tarihi 
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takip eden aybaşından itibaren başlatılır ve her ay peşin ödenir. 4/1(a) (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine 4/1(b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle 

birlikte aylık bağlanacağı hallerde, 4/1(b) bendi kapsamında her türlü borcun ödendiği tarih 

itibarıyla geçerli sayılır ve aylık bu tarihi izleyen aybaşından itibaren bağlanır. 

Ölüm aylığı, tüm koşulları devam ettiği takdirde hak sahibini yaşadığı sürece ödenir. 

Ölüm tarihini izleyen ödemi dönemi başında kesilir. Hak sahibinin de ölümü halinde aldığı 

ölüm aylığı onun hak sahibi olan kişiye geçmez. Hak sahibi olma koşullarında değişiklik 

olduğu takdirde de değişiklik tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen 4/1(a) ve (b) sigortalılarından dolayı ölüm 

aylığı bağlanan hak sahiplerinin durum değişikliği nedeniyle aylıklarının artırılması, 

azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanmasında mülga kanun hükümleri uygulanır. 

1) Dul eşin aylığı: Sigortalının dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı 

evlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir. Bu evliliğin de ölüm ya da 

boşanma nedeniyle sona ermesi halinde kesilmiş bulunan aylık eşin talebi üzerine yeniden 

bağlanır. İkinci eşin de ölmesi halinde tercih ettiği aylık bağlanır. 

2) Erkek çocukların aylıkları: Erkek çocukların aylıklar, 

 Kanunun 5(a) (b) ve (e) bentleri hariç, 5510 sK kapsamında veya yabancı bir ülke 

mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,  

 Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlandığı 

 18 yaşını, ortaöğretimde 20 yaşını, yükseköğretimde 25 yaşını doldurması olması 

halinde kesilir.  

3) Kız çocukların aylıkları: Kız çocuklarına bağlanan aylıklar,  

 Kanunun 5(a) (b) ve (e) bentleri hariç, 5510 sK kapsamında veya yabancı bir ülke 

mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihte,  

 Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlandığı tarihte 

 Evlendikleri takdirde kesilir 

**Ölüm aylığının kesilmesine neden sebebin ortadan kalkması halinde talep edilmesi 

halinde sebebin ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yeniden bağlanır. 

**Kızlara bu sigorta kapsamında yapılan yardımlardan birisi de evlenme ödeneğidir. 

Evlenme ödeneği aldıktan sonra evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından 

başlamak üzere “iki yıl içerisinde” meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde, bu 

süreç içinde tekrar aylık ödenmediğinden, bu gibi durumlarda kız çocukların bağlanacak 

ölüm aylıkları  “iki yıllık sürenin dolduğu” tarihten başlar. 
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 Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık bağlanmasına kız çocuğuna tercih 

ettiği aylık bağlanır. 

 4) Malul çocukların aylıkları: Malul çocukların aylıkları; 

 Kanunun 5(a) (b) ve (e) bentleri hariç, 5510 sK kapsamında veya yabancı bir ülke 

mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihte, 

 Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlandığı tarihte,  

 Sağlık Kurulu Kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmediği tespit 

edilen çocukların rapor tarihini izleyen dönem başından itibaren kesilir. 

 Malul çocukların evlenmeleri halinde aylıkları kesilmez. 

**Sigortalının ölüm tarihinde aylık bağlanmamış ya da bağlandıktan sonra aylığı 

kesilmiş çocuklarından sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, 5510 sK veya 

yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışmamaları, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık 

bağlanmamış olması koşuluyla, malullük durumunun tespitine esas sağlık kurulu raporu ile 

aylık bağlanır.  

4) Ana ve Babanın Aylıkları: Ana ve babaya bağlanan ölüm aylıkları; 

 Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunmadığı (65 yaşın üstündeki ana ve babalar 

hariç) 

 Her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelirin asgari ücretin net tutarından daha 

fazla olduğu tespit edildiği 

 Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve 

aylık bağlandığı, 

Tarihi takip eden ayda kesilir. 

 

2) Ölüm toptan ödemesi ve ihya (canlandırma) 

Ölüm toptan ödeme yapabilmesi için hak sahiplerinin Kuruma yazılı başvuru 

yapması gerekir. Ölüm toptan ödemesi, sigortalının ölümü ile ölüm aylığı bağlanmasına 

ilişkin şartların oluşmaması durumunda, 4/1(a) bendine tabi sigortalı ise “kendi adına 

bildirilen”, (b) bendi kapsamına giren sigortalı ise “ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigorta primlerinin” güncellenerek hak sahiplerine ödenmesi işlemidir. Toptan ödeme 

tutarına hizmet borçlanması ve isteğe bağlı sigorta primler eklenir. 

Ölen sigortalıların “hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda”  ölüm 

tarihi esas alınmak kaydıyla, ödenen bu tutar sigortalını eşine ve çocuklarına hisseleri 

oranında paylaştırılır. **Ancak, aylık bağlanacak hak sahibi varsa hiç kimseye toptan 
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ödeme yapılamaz.  Sigortalının öldüğü sırada eşi hamile ise doğumu, açılmış bir babalık 

davası varsa dava sonucu beklenmelidir. 

Sigortalının ödediği MYÖ sigorta primlerinin her yıla ait tutarları, yazılı istek 

tarihine kadar güncellenir. Kısa vadeli sigorta kolları ve GSS primleri toptan ödeme 

yoluyla ödenmez. 

Toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurtdışı 

hizmetleri birleştirilerek veya hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesiyle 

ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli olan 1800 prim gün sayısının tamamlanması 

halinde alınan toptan ödemenin güncelleme katsayısıyla güncellenerek Kuruma ödenmesi 

halinde hizmetler (canlandırılır) ihya edilir. 

3) Evlenme ödeneği verilmesi 

Evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına 

evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde “almakta oldukları gelir ve aylıklarının iki yıllık 

tutarı” bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin olarak verilir. 

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerini aylık ve gelirleri evlenme 

ödeneği verilen sürenin (iki yılın) bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden 

belirlenir. Evlenme ödeneği alan kız çocuğu iki yıl geçmeden yeniden hak sahibi olursa, iki 

yıllık geliri peşin almış olması sebebiyle iki yıl geçmeden yenden gelir veya aylık 

alamayacak ancak GSS den yararlanabilecektir. 

4) Cenaze Giderlerini Ödenmesi 

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta 

iken ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca belirlenip, ÇSGB tarafından onaylanan 

tarife üzerinden cenaze ödeneği verilir. Cenaze gideri ölüm iş kazası, meslek hastalığından 

ileri gelmişse bu sigorta kolundan herhangi bir başka nedenle olmuşsa ölüm sigortasından 

ödenir. 

Cenaze ödeneğinin belirtilen kişilere ödenememesi ve cenazenin gerçek ve tüzel 

kişilerce kaldırılması halinde masrafı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

  4/1(c) kapsamında iken ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili 

mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri gibi bir ödemenin 

yapılması halinde Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez. Ntekim kamu görevlilerine 

bir maaş tutarında ölüm ödeneği verilir bu tutar 628 TL geçmez. 

 5) Kamu görevlilerine özgü emeklilik ikramiyesi  

 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli, adi malul veya vazife malulü 

aylığı bağlanan yahut toptan ödeme alan asker sivil tüm iştirakçilere her tam fiili hizmet 
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yılı için alık bağlanma esas tutarlarının bir aylığı kadar emekli ikramiyesi ama hakkı 

tanımıştır. Ancak aylık bağlanmadan ya da toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçilerin 

ikramiyesinin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere hisseleri 

oranında paylaştırılır. Emekli ikramiyesindeki 30 yıllık sınır Anayasa Mahkemesi 

tarafından kaldırılmıştır. 

 6) Sağlık Yardımı Yapılması 

 Ölüm aylığı almakta olanlar herhangi bir prim ödeme yükümlüğü olmaksızın ve 

ayrıca GSS olarak tescile gerek olmadan GSS sayılırlar. 

 III. Ölüm sigortasında Rücu 

 Sigortalının ölümü veya malul kalması 3. Bir kişinin kastı sonucunda meydana 

gelmesi halinde, hak sahiplerine bağlanan aylığın başlangıçtaki peşin sermaye giderinin 

yarısı Kurum tarafından zarara sebep olan kişilerden rücuen tahsil edilir. Eğer sigortalının 

ölümü kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer 

kişilerin görevleri gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmişse, bu fillerinden 

dolayı haklarında “kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlar hariç” Sigortalı, hak sahibi 

kişilere yapılan ödemeler veya bağlanan gelirle için Kuruma veya ilgililere rücu edilemez 

 

GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ, GELİR VE AYLIK 

BAĞLANMASINI ENGELLEYEN HALLER, YERSİZ ÖDEMELER 

 

 I. Gelir ve aylıkların birleşmesi 
 

 Sosyal Sigorta uygulamasında aralarında çok fark yoksa da, Gelir iş kazası ya da 

meslek hastalığı halinde sigortalıya ya da sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine 

yapılan sürekli ödemeyi ifade eder. Aylık ise, malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile vazife 

malullüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade eder. 

 Zaman zaman bir sigortalı ya da hak sahibi birden çok aylığa ve gelire sahip 

olabilir. Birden çok dosyadan gelir ve aylık hakkının doğduğu tarihteki sosyal sigorta 

statüsünün tabi olduğu mevzuata göre farklılık göstermektedir. Birden çok dosyadan hak 

edilen gelir ve/veya aylık aynı sigortalılık statüsünden doğmuş ise hesaplanan gelir ve aylık 

karşılaştırılarak “yüksek olan iki dosyadan ödeme yapılmakta” diğer dosyalar kapsam dışı 

kalmaktadır. 

 1. 5510 sK yürürlük tarihinden sonra gelir/aylık hakkı doğması 

5510 sK yürürlüğe girdiği Ekim 2008 ayı başından önceki mevzuat hükümlerine 

göre birden çok dosyadan gelir ve aylık alanların, bu aylık veya gelirlerin ödenmesine 

devam edilecektir. Ancak yeni bir dosyadan daha gelir veya aylık alma hakları da doğarsa, 



 

155                     
 

aynı sigortalılık statüsünden doğan aylık veya gelirin hesaplanarak almakta olduğu aylık 

veya gelirlerle karşılaştırılıp “en düşük olan dosya işlemden kaldırılır.” En yüksek olan iki 

dosyadan aylık ve gelir ödemeye devam edilir. 

Ekim 2008 tarihinden evvel sürekli iş göremezlik geliri veya aylığı almakta iken, bu 

tarihten sonra 5510 sK göre yeni bir dosyadan gelir ve aylık hakkı doğan kimsenin almakta 

olduğu aylık ve geliri ile yeni hak ettiği aylık ve gelirin “aynı sigortalılık statüsünden” 

doğmuş ise hesaplanan gelir ve aylıklar “karşılaştırılarak” ödenecek aylık veya gelir 

bulunur. Ancak farklı sigortalılık statüsünden doğmuş ise karşılaştırma yapılmadan farklı 

statüden doğan aylık ve gelirler birlikte ödenir. 

a) Aylıkların Birleşmesi 

 Malullük + Yaşlılık = En yüksek olan, eşitse eğer yaşlılık aylığı 

 Malullük/Vazife malullüğü/Yaşlılık + Ölen eşinden dolayı = Her iki aylık 

 Anadan kazanılan aylık + Babadan kazanılan aylık= Yüksek olanın tamamı + 

Düşük olanın yarısı 

 Birden fazla çocuğundan aylık kazanan ana ve baba en fazla ödemeye imkân 

veren ilk iki dosyadan yüksek olanın tamamı, düşük olan aylığı yarısı 

 Eşinden + Ana/Babadan = Tercihine göre ikisinden biri 

 Vazife malulü aylığı almakta iken tekrar sigortalı olanlardan hem vazife 

malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazanana “bu aylıklarından en yüksek olan,” 

eşitse yalnızca “vazife malullüğü aylığı,” bunlarda hem vazife malullüğü, hem de yaşlılık 

aylığına hak kazanırlarsa “bu aylıkların her ikisi” 

 Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak 

kazananlara “tercih ettiği aylık” bağlanır. 

b) Gelirlerin Birleşmesi 

 Sürekli iş göremezlik geliri + Ölen eşinden dolayı gelir = Her ikisi de 

 Ana ve babadan ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuğa yüksek olanın tamamı, 

düşük olanın yarısı  

 Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya en fazla ödeme 

imkânı veren ilk iki dosyadan yüksek olanın tamamı, düşük olan gelirin yarısı 

 Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara 

tercihine göre eşinden ya da anave7veya babasından bağlanacak gelir 

 Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak 

kazananlara tercih ettiği geliri bağlanır. 
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c) Gelir ve aylıkların birleşmesi 

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortasından kazanılan aylık ve gelirle birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu 

aylık ve gelirden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve 

meslek hastalığında sağlanan gelirin tamamı, malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarından 

sağlanan aylığın yarısı bağlanır. 

Bir kişi de ikiden fazla aylık ve gelir birleşirse bu gelir ve aylıklardan “en fazla 

ödemeye imkân veren iki dosya üzerinden” gelir ve aylık bağlanır. 

 2. 5510 sK yürürlük tarihinden önce bir veya birden fazla dosyadan gelir/aylık 

alanlar 

 5510 sK yürürlüğe girdiği tarihten önce ki kanunlara göre birden fazla dosyadan 

gelir veya aylık alınması durumunda bu gelir ve aylıklar ödenmeye devam olunur. 

Ancak 5510 sK yürürlük tarihinden sonra bu dosyalara ek yeni bir dosya gelir veya 

aylığa hak kazanılması halinde en düşük kapsamlı dosya kapsamdan çıkarılır. En yüksek 

miktarlı iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanır. 

 

3. Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi ve alt sınır 

Gelir ve aylıkların düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir ve 

aylık tutarları değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından 

itibaren yeni duruma göre düzeltilir. 

II. Gelir ve aylık bağlanmasını engelleyen haller 

1. Miras ve aile hukukundan doğan haller 

 Kendisinden aylık veya gelir bağlanacak sigortalıyı kasten öldüren veya 

öldürmeye teşebbüs eden veya sürekli iş göremez hale getirilmesi halinde 

 Kendisinden aylık veya gelir bağlanacak sigortalıya karşı ağır bir suç işlediği 

veya aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle 

mirasçılıktan çıkarılması konusunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kimselere gelir ve 

aylık ödenmez. Ödenmiş olanlar ise geri alınır.  

**Madde metninde sadece kasten öldürmeden söz ettiği için kastı aşan, fiil sonucu 

ya da taksirle öldürme durumunda aylık ve gelir bağlanacaktır. 

**Mirasın reddi ise hak sahipliğini etkilememekte, mirası reddeden kişiler 

sigortalının ölümü halinde hak sahibi olarak aylık alabileceklerdir. 
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2. Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşama hali 

Eşinden boşandığı halde, babasından ya da anasından ölüm aylığı alan kişinin 

boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve 

aylıklar kesilir. Yargıtay bu hususun belirlenmesinde eylemli, olarak birlikte yaşama 

olgusunun tüm açıklığı ile taraflar arasında uyuşmazlık olduğu dönem itibarıyla çok 

ayrıntılı olarak araştırılması ve ortaya konulmasını aramıştır. 

III. Yersiz Ödemelerin Geri Alınması 

Bu ödemelerin, iyiniyetli ya da kötü niyetli olarak yapılmasına bağlı olarak faizli 

veya faizsiz olarak geri alınır. 

 Kişinin kasıtlı veya kusurlu davranışından doğmuş ise hatalı işlemin tespit 

tarihinde geriye doğru “en fazla on yıllık sürede” yapılan ödemeler, bu ödememin yapıldığı 

tarihten itibaren kanuni faiziyle,  

 Kurumun hatalı işleminden kaynaklanmışsa hatalı işlemin tespit edildiği tarihten 

itibaren en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten 

itibaren “24 ay içinde yapılacak ödemelerde” faizsiz bu sürenin dolduğu tarihten sonra 

yapılacak ödemelerde yasal faiziyle geri alınır ya da varsa alacaklarına mahsup edilir. 

Bu süreler zaman aşımı süreleri değildir. Zaman aşımı süresi hakkında Borçlar 

Kanununun z-sebepsiz zenginleşme kuralları uygulanır. O halde Kurumun geri almaya 

hakkı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, herhalde 10 geçmesiyle alacak hakkı 

zaman aşımına uğrar. 

Alacakların yersiz ödemelere borçları, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır.  

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE İŞSİZLİK SİGORTASI 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 

 

 I. Genel Olarak 

 Ülkemizde kamu sağlık sunucularından sağlanan sağlık hizmetleri genelde kalitesiz 

ve yetersiz olup toplum kesimleri arasında eşit ve rasyonel olmayan bir biçimde 

dağıtılmaktadır. Bu nedenle birinci basamak yerine daha pahalı olan ikinci ve üçüncü 

basamak sağlık sunucularının kullanılması israfı artırmaktadır. Ülkemizde yıllarca genel bir 

sağlık politikası oluşturulamamıştır. Devletin sağlık kurumları, uzun yıllar dağınık halde 

(SSK, Askeri hastane, belediye hastanesi, üniversite hastaneleri vb) bulunmaktaydı. 

 Ülkemiz kişi başı sağlık harcaması kişi başı milli gelirin %5 oranında olup OECD 

ülkelerinin son sırasındadır. Sosyalizm ile yönetilen Küba devleti sağlık ve eğitime 

dünyada en çok önem veren ülke olup bu hizmetler vatandaşa ücretsiz sunulmaktadır. 
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 Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sosyal adalete uygun biçimde vatandaşlara 

sağlanabilmesi için 1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 

Hakkında Kanun çıkartılarak “ vatandaşların sağlık hizmetlerinden ödedikleri primler 

karşılığında ya da kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden sağlık hizmetlerine ayrılan 

paylarla sınırlı ve ücretsiz olarak ve sınırlı ücretsiz olarak veya hizmete belli bir katkıda 

bulunarak eşit şekilde yaralanmaları öngörülmüştür. Bu kanun sadece sosyalleştirilmiş 

bölgeler de kullanılabilmiş özellikle kırsal alanda uygulanamamıştır. 

 1987 yılında 3359 sayılı Temel sağlık Hizmetleri Kanunu “GSS yürürlüğe girene 

kadar hiçbir sosyal güvencesi olmayanların talepleri halinde her yıl prim ödemek kaydıyla 

sağlık hizmetlerinden yararlanmaları öngörülmüştür.” 

 Ülkemizde uzun süre Sosyal Güvenlik Kurumları sadece emeklilik işleriyle değil 

hastane işletmeciliğiyle de uğraşmaları eleştiri konusu olmuştur. Bu durum 5283 sayılı 

Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilmiş ve 

tek elden yönetilmesi sağlanmıştır.  PTT ve SSK hastaneleri Dağlık Bakanlığına 

devredilmiştir. 

 Genel sağlık sigortasına aşamalı olarak geçebilmek için 1992 yılında ilk adım olarak, 

“yeşil kart” uygulaması başlatılmıştır. Bununla hiçbir sosyal güvenli koruması altında 

olmayan, yoksul ve düşük gelirli vatandaşların sağlık sigortası DSS geçinceye kadar 

“devlet tarafından” karşılanması öngörülmüştür. Yeşil kart hiçbir sosyal güvenlik 

kurumuna bağlı olmayan, aylık geliri veya aile içindeki gelir payı yürürlükte asgari ücretin 

1/3 nden az olan ve Türkiye’de oturan Türk vatandaşlarıdır. Usulsüz kullanım nedeniyle 

2012 yılında kaldırılmıştır. 

 

 II. Dünyada Sağlık Hizmetleri Yöntemleri ve Sistemler 

 Sağlık hizmetleri dünyada başlıca dört ana sistem içinde gerçekleştirilmektedir. 

Bunlar; 

 1) Halkın finansmanına vergi, özel sigorta pirimi gibi ödemelerle katkıda bulunduğu 

ve dünya nüfusunun %18 ni kapsayan sistemdir. Bayı Avrupa, Kuzey Amerika, 

Avustralya, Yeni Zelanda, Breilya, İsrail gibi refah devletlerinde uygulanan ve “liberal” ya 

da “serbest piyasa tipi sağlık sistemi”  denen bu sistem özellikle özel sağlık hizmetlerine 

ağırlık vermektedir. Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü özel sağlık sigortaları 

tarafından verilir. Kamusal sağlık yardımları önemsizdir. Teşhis ve tedavi giderleri 

pahalıdır. 
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 Türkiye’nin ‘ esas itibarıyla içinde bulunduğu “hastalık sigortası sistemi” dünyanın 

yaklaşık %44 ünde uygulanmaktadır. Bu modele “Bismarck Modeli de” denir. Bu sistem 

de halk genellikle devletin kuruduğu sağlık birimlerinden ulaşılabildiği oranda yararlanır. 

Bu sistemde sağlık hizmetleri bireylerin zorunlu olarak ödedikleri primlerle ve devletin 

genel bütçesinden yapılan katkılarıyla karşılanır. Bu sistemde yoksullar, devlet 

hastanelerinde ücretsiz, varlıklılar az bir bedel ödeyerek tedavi görürler. 

 Üçüncü tip sağlık örgütlenmesi sistemi ise “sosyalist tip” sağlık örgütlenmesidir. 

Dünya nüfusunun yaklaşık %28 nde uygulanmaktadır. Bu modelde sağlık hizmetlerinin 

tümü “devlet tarafından finanse edilir, bir ülkede yaşayan bütün insanları kapsar ve 

genellikle hizmetler çok ucuz ya da az bir ücret karşılığında sunulur. 

 Dördüncü sistem ise “genel sağlık hizmetidir.” Birleşik Krallık, Norveç, 

Finlandiya, Danimarka, Avustralya, İtalya ve İspanya’ da uygulanır. Bu sistemde tüm 

vatandaşlara ücretsiz ya da çok az bir katılım payı ile tüm sağlık hizmetleri sunulur.  Özel 

sektörün burada rolü azdır. Bu hizmetlerin finansmanı genelde devlet tarafından karşılanır. 

 Türkiye her ne kadar hastalık sistemi içinde olsa da “genel sağlık hizmetine” doğru 

yöneliş olduğu söylenebilir. 

 III. Tanım ve amacı 

 2008 yılından geçerli olmak üzere ülkemiz GSS na geçilmiştir. 5510 sK ile kurulan 

GSS, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşması halinde 

oluşan harcamaların finansmanı sağlayan bir sigorta kolu olup, “yabancılar da dâhil 

ülkede yaşayan herkesi” belli şartlarda sağlık güvencesine kavuşturmayı hedeflemektedir. 

Sisteme üyelik zorunlu olup, sistem prime dayalıdır. 

 GSS, sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından doğrudan aldıkları sağlık 

hizmetlerinin bedellerini belirli usul ve şartlarda sağlık hizmeti sunucularına ödeyen bir 

sistemdir. 

 GSS, kişilerin ekonomi gücüne ve isteğini bakılmaksızın ortaya çıkacak hastalık 

riskine karşı toplumun tüm bireylerinin sağlık hizmetlerinden eşit, kolay ulaşılır ve etkin 

bir biçimde yaralanmalarını sağlayan sağlık sigortasıdır. 5510 sK GSS finansal bir temele 

oturtulmuş, sağlık hizmetini ikinci plana itmiştir. Yani GSS bizatihi sağlık hizmeti veren 

değil, sağlık hizmetini finanse eden sigorta koludur. GSS sağlık hizmetlerini “dışarıdan 

satın alma” yoluyla finanse eder. Bu sistem çalışsın çalışmasın, zengin ya da fakir 

“toplumun tüm bireylerine” sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. 
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 Sisteme dâhil olanlar sunulacak sağlık hizmetleri için “belli oranda prim 

ödeyecekler” prim ödeme gücü olmayanların primini ise devlet ödeyecektir. Sisteme 

katılım zorunludur.  

 İş sözleşmesine bağlı çalışanlar ile bağımsız çalışanlar ve kamu görevlileri 

kendiliğinden GSS kapsamında sayılırlar. 

 Bu sigorta kolunun temel özelliklerinden biri de yüksek gelir gruplarının düşük gelir 

gruplarını, sağlıklı olanların hasta olanları, bekâr olanların evli ve çocuklu olanları finanse 

etmesi sebebiyle böylece gelirin yeniden dağıtılmasına sağlık hizmetlerinin dayanışma 

ilkesi içinde yürütülmesine yardımcı olmaktır. GSS kapsamında kişilere sağlanacak sağlık 

hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz. 

Yani hizmet herkese eşit verilir. 5510sK ile getirilen GSS kendine özgü bir sağlık 

sistemidir. GSS, kişilerin özel sağlık sigortası yaptırmalarına engel değildir. Genel sağlık 

sigortasına yön veren birbaşka düzenleme de Kurum tarafından sık sık değiştirilen (SUT) 

Sağlık Uygulama Tebliğleridir. 

 IV. Kapsama alınan kişiler 

 1. Genel Sağlı Sigortalısı sayılanlar 

 GSS li olmanın birinci şartı “Türkiye’de ikamet ediyor” olmaktır. Diğer şartlar ise; 

 a) 5754 sayılı Kanun uyarınca 

 - İş Sözleşmesiyle çalışanlar 

 - Kendi adına bağımsız çalışanlar (Bunlar ticari kazanç ve serbest meslek kazancı 

nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf 

olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, AŞ kurucu ve yönetici ortakları, SPBKŞ 

lerin komandite ortakları, diğer ticari şirketlerin ve donatma iştirakinin tüm ortakları) 

 - Köy ve mahalle muhtarları 

 - İsteğe bağlı sigortalılar 

 - Kamu idarelerinde iş sözleşmesiyle değil kadrolu çalışanlar, sözleşmeli çalışanlar 

ve açıktan vekil olarak atananlar 

 - İşçi sendikası ve konfederasyonları ile şubelerinin başkan ve yönetim kurulu 

üyeleri 

 - Birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro sanatçısı, gösteri ses ve saz 

sanatçıları, müzik, resim, heykel, sanatı ile uğraşları içine alan düşünürler yazarlar 

 - İş sözleşmesi ile çalışan yabancı uyruklular 

 - MEB tarafından düzenlenen kurslarda çalıştırılan usta öğreticiler 

 - Genel Kadınlar 
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 - 4081 sK göre Çiftçi mallarını koruyan bekçiler 

 Ayrıca yukarıdaki sayılanlar hariç 

 Düşük gelir sahipleri de GSS kapsamına alınmıştır. Bunlar daha önce yeşil kart 

uygulamasına dâhil edilmişlerdi. Bunların primleri devlet tarafından karşılanır. 

 Vatansız sığınmacılar 

 65 yaş aylığı alanlar 

 İstiklal madalyası ve şeref aylığı alanlar 

 Vatani hizmet terbinden aylık alanlar 

 Ücretsiz korunan ve rehabilite edilen ana ve babası olmayan Türk çocukları 

 Harp malullüğü aylığı ve terör mağduru aylığı alanlar 

 Mütekabiliyet esasına göre ülkede oturma izni almış yabancılardan yabancı ülke 

mevzuatına göre sigortalı olmayanlar 

 Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu sporcular 

 İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alanlar 

 5510 sK öncesi mevzuata göre gelir ve aylık bağlanmış kişiler ile bu sayılanların 

kapsamı dışında kalıp yabancı ülke mevzuatına göre de sğlık sigortasından yararlanma 

hakkı bulunmayanlar da GSS kapsamına alınmıştır. 

 GSS Tescil, Prim ve Müstahaklık Yönetmeliği de yukarıda sayılan kişiler dışında 

aşağıda sayılan kişileri de GSS kapsamına almıştır. 

 Kamu idarisine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda 

kalanlar, sözleşmenin askıda kaldığı süre boyunca 

 Özelleştirme uygulamaları kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar 

 Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerden iş üstlenen Türk 

müteahhitlerce yurt dışına götürülen Türk İşçileri 

 GSS kapsamındaki kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

 18 yaşından küçük evli kişiler  

 Evlenme ödeneği alan kız çocuklarından eşleri tarafından bakmakla yükümlü 

olunmayanlar ile iki yıl içinde boşanan kız çocukları da gelir ve aylığın kesildiği tarihten 

itibaren iki yıllık sürenin sonuna kadar GSS li sayılır. 

5434 sayılı kanuna tabi olup aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinin GSS primleri 

ve muvazzaf askerlik nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay 

okulunda geçen öğrencilik süresi de dâhil olmak üzere aylıksız izinli sayıldıkları süre 

boyunca izinli sayıldıkları Kurumlarınca SGK ya ödenir.  

**GSS prim oranı %12 dir 
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 b) 6111 sayılı Kanun uyarınca 

 6111 sK ile GSS dan yararlanacakların kapsamı genişletilmiş bulunmaktadır. 

Nitekim; 

 Aday çırak, çırak ve mesleki okullarda staja tabi tutulan öğrenciler  

 YÖK kanuna göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, 

 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen mesleki kurslara katılanlar 

 Ülkemizde öğrenim gören yabancı öğrenciler karşılılık şartı ile Türkiyede bir yıl 

oturma şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde dilekçeyle Kurum 

başvurmaları halinde 

 Avukatlık stajı yapanların GSS primleri Türkiye Barolar birliğince yatırılır. 

 Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki toplu taşıma araçlarında bir veya birden 

fazla işveren tarafından kısmi süreli iş sözleşmesiyle on günden az çalıştırılanlar kendileri 

30 günlük primleri kendileri tarafından ödenmek şartıyla 

 Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda bir ay içerisinde on günden az çalışan 

sanatçılar kendileri tarafından 30 gün üzerinden primleri ödenmek koşuluyla 

 Vatandaşlıktan izin alarak çıkanlar, bir yıl Türkiye’de ikamet artı aranmaksızın 

talepleri halinde 

 Kamu iareleri hariç tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar ile 

hiçbir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlar 

GSS kapsamına alınmıştır. 

c) 6191 sayılı Kanun uyarınca 

 Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli er ve erbaşların ön sözleşmesi yapılmasıyla 

birlikte 4/1(c) kapsamında sigortalı sayılacakları öngörülmüştür. Bunların herhangi bir 

nedenle sözleşmeleri sona erdirilenler, yenilemeyenler, kadrosu kaldırılanlar, bir yıl içinde 

üç aydan fazla hava değişimine gönderilenler “hizmet ettikleri sürenin yarısı kadar GSS 

sayılmaya devam eder.” Sözleşmesi sona erdirildiği, yenilenmediği için GSS li sayılmaya 

deva edenlerin GSS primleri sigortalı hissesi de dâhil olmak üzere prime esas günlük 

kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden MSB ve İçişleri Bakanlığı tarafından ödenir. 

 d) 665 sayılı KHK 

 İşkur tarafından toplum yararına çalışan programlar da GSS kapsamına alınmıştır. 
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 e) 6486 sayılı Kanun uyarınca 

Koruyucu tedbir kararı verilen kadınlardan GSS kapsamına girmeyen, bakmakla 

yükümlü olan kişi sayılmayan, GSS li olduğu halde sağlık yardımlarından yararlanmayan 

kişier gelir testine tabi tutulmadan GSS li sayılmışlardır. 

** Bakmakla yükümlü olunan kişi olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşından 

küçük Türkleri de GSS kapsamına almıştır. 

f) 6494 sayılı Kanun uyarınca 

Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kapsamına göre 

hizmet öncesi eğitine alınanla bu süre içinde GSS li sayılmışlardır. 

g) 6663 sayılı Kanun uyarınca 

Orta ve yükseköğretim Kurumlarından mezun olan kişilerin orta öğretimde 20, 

yükseköğretimde 25 yaşla sınırlı olarak mezuniyetlerinden itibaren 2 yıl boyunca GSS li 

sayılırlar. 

h) Gelir Testi 

01.12.2012 tarihi itibariyle GSS kapsamına alınan birçok kişi ödeyecekleri primini 

miktarını belirleme açısından gelir testine tabi tutulması zorunlu hale gelmiştir. Gelir testi 

yöntemi bir finansman yöntemi olarak düşünülmüştür. İlgililerin ödeme gücüne göre 

belirlenecek primlerle GSS finansmanı sağlanacaktır. Yani herkes kendi primini kendi 

gücüne göre kendi ödeyecek, gücü olmayanlarınkini ise onun yerine devlet ödeyecektir. 

Gelir testinin amacı ailelerin GSS primlerinin kim tarafından ve ne kadar ödeneceğini 

belirlemektir. 

Gelir tespitinde aile olarak aynı ev içinde yaşayan eşler, bunların yaşlarına 

bakılmaksızın evli olmayan çocukları ve anne babası esas alınır. Ayı evde yaşayan fakat 

öğrenim görmesi nedeniyle başka bir yerde yaşayan evli olmayan ve 25 yaşını 

doldurmayan çocuklar da ile içinde değerlendirilir. 

aa) Başvuru: 

Yeşil kartlılar vize süresi dolana kadar bu kartları kullanmaya devam edeceklerdir. 

Ancak vize süresinin dolmasından itibaren bir ay içerinde sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakfına başvurularak gelir testi yaptıracaklardır. Yani yeşil kartı sona erenler 

GSS sigortalısı sayılacaktır.  

Gelir testinde ailenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3 den az olanlar SGK 

ya hiçbir şey ödemeyeceklerdir. Bu miktarın üstünde olanlar ise gelirin yüksekliğine göre 

değişen bir tutarı her ay ödemek zorunda kalacaktır. Sınıflandırma ise; 

- Gelir seviyesi asgari ücretin 1/3 den asgari ücretin brüt tutarından az olanlar 
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- Asgari ücretin brüt tutarı ile bunun iki katı arasında olanlar 

Süresinde başvuru yapmayanlar, asgari ücretin iki mislinin %12 si oranın da prim 

ödeyeceklelerdir. Gelir testi yaptırmaya davet yazısının tebliğinden itibaren bir ay içinde 

yaptırılmazsa yukarıdaki yaptırıma tabi olur. Gelir testi uygulamasına geçildikten sonra 9 

milyon olan yeşil kartlı sayısı 4 milyona inmiştir.  

01.01.2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler Kurum 

tarafından resen GSS li olarak tescil edilmişlerdir. Gelir esti yaptırmak istemeyenlerin ise 

aylık gelirlerinin asgari ücretin iki katı olduğu kabul edilerek prim tahsil edilecektir. Gelir 

testine tabi tutulacak kişiler gelirlerini asgari ücretin iki katından fazla olduğunu beyan 

ederlerse gelir testi işlemi yapılmaz. 

Zorunlu sigortalılığı sona erenler “on gün içinde” yeniden sigorta kapsamına 

girmezlerse otomatikman GSS li sayılırlar. 18 yaş altı çocuklar, ana ve babaları GSSli olup 

olmadığına bakılmaksızın GSS li sayılırlar bunların primleri devlet tarafından ödenir. Aile 

içinde yaşayan, tahsilde bulunan çocuklar bakmakla yükümlü olan çocuk sayıldığından 

bunların ne gelir testi yaptırmaları ne de GSS primi ödemeleri söz konusudur. 

** Gelir tespiti aynı hanede yaşayan bir aile esas alınarak yapılır. 

Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde lise ve dengi okullarda okuyup mezun 

olan öğrenciler 20, yükseköğretimden mezun olan öğrenciler 25 yaşını geçmemek kaydıyla 

mezuniyetlerinden itibaren iki yıl boyunca GSS li sayılır. 

Ayda otuz günden az çalışan kısmi süreli çalışanlar da ay sonuna kadar kendileri 

eksik günlerini tamamlarlarsa GSS kapsamına alınırlar. 

bb) Tespit İşlemleri: 

Gelir tespiti belirlenen bazı kriterlere göre ya ilgilinin evlerine gidilerek, ya da 

ilgililer vakfa çağrılarak yapılacaktır. Gelir tespiti yapıldıktan sonra gelir durumu 

değişenler aile durumunda ölüm, evlenme, boşanma gibi nedenlerle değişiklik meydana 

gelenler bu durunu bir ay içinde Kuruma veya vakfa bildirmek zorundadır. 

cc) Tespite İtiraz 

Gelir tespiti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gelir 

tespitini yapan vakfa yazılır. Heyetin kararına itiraz mümkün ise de prim tahakkuk ve 

tahsilat işlemlerini durdurmaz. İtiraz vakfın bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılır. 

2. GSS lısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

Yukarıda sayılan kişiler doğrudan GSS li sayılmış, fakat bu kişilerin bakmakla 

yükümlü olduğu kişiler “bağımlı sigortalı olarak” genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. Bu 

kişiler aslında “eş, çocuk, ana ve babadır.” 
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 Eş 

 18 yaşını, ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğretim yapması halinde 

25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşa bakılmaksızın malul olduğu 

kanunca tespit edilen çocukları,  

 Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre 

tespit edilen ana ve babasıdır. 

Belirtmek gerekir ki “bağımlı sigortalığın bağımlısı olmaz.” Ana ve babası boşanmış 

olan çocuklar için velayet hakkı kime verilmiş ise sigorta yükümlülüğü o kişiye aittir. 

Ana ve babanın, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılabilmesi için 

geçimini GSS lısı tarafından sağlanması gerekir. 

Kişilerin GSS mensubunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ise tescili 

yapılmayacak değilse durumlarına uygun bende göre GSS lısı sayılacak ve tescilleri 

yapılacaktır. Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından başka bir ülke mevzuatına 

göre yararlanma hakkı bulunmayanlardan evli olanlar için hangi eşin GSS li olacağı kendi 

tercihlerine bırakılmıştır. 

V. Kapsam dışında Kalanlar 

  1) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu 

öğrencileri, 

             2) 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 

belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt 

dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 

             3) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin 

bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk 

uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı 

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, işverenleri 

tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, 

             4) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 

             5) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke 

vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Kanunun 4 

üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa 

süreyle yerleşik olanlar, 
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             6) Yurt dışı hizmet borçlanması aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet 

etmeyenler, 

             7) İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik 

olma hâli bir yılı doldurmayanlar, 

 8) Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamamış ülkelerde çalışan ve çalıştığı 

ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan 

 9) Milletvekilleri ile yasama organı üyeliği sona erenler ile AY. Mah başkan üyeleri 

ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ne GSS ne de bu kişinin bakmakla 

yükümlü olduğu kişi sayılır. 

 *** O halde ne Türkiye’de ne de dışarıda hiçbir sosyal güvenliği bulunmayanlar, 

part-time çalışanlar ve zorunlu sigortalılığı sona erenler ile aile içindeki geliri asgari ücretin 

üçte birinden az olanları bir iş dolayısıyla geçici olarak Türkiye’ye gönderilen yabancılar, 

kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalıştırılan ve işverenleri tarafından zorunlu olarak 

bulundukları ülkenin sosyal sigortalı yapılanlar GSS kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 ** Türkiye’de yaşayan yabancıların GSS den yararlanmaları ise Türkiye’de bir 

yıldan daha uzun oturmaları şartına bağlanmıştır. 

 ** 01.10.2008 tarihinden önce kamu kurumlarında çalışmaya başlayanlar yani kamu 

personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri 15.01.2010 tarihinden 

itibaren GSS kapsamına alınmıştır. 

 VI. Zorunluluk İlkesi ve Tescil 

 GSS na katılım zorunludur. 5510 sK da GSS ile sağlanacak hizmetlerden 

yararlanmanın hak sahibi kişiler için bir hak, hakları sağlamının da kurum için bir hizmet 

ve yükümlülük olduğu vurgulanmıştır. 

5510 sK sigorta hak ve yükümlüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek 

veya başkasına devretmek için yapılacak sözleşmelerin geçersiz olacağı belirtilmiştir. 

1. Kendiliğinden tescilli sayılanlar 

Sosyal sigortaların kapsamına zorunlu olarak giren kişiler GSS kapsamına 

otomatikman dahil olurlar. Bunların GSS li sayılmaları için ayrıca bildirilmeleri gerekmez. 

GSS lısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yani eş çocuk, ana ve baba da bildirim söz 

konusu olmadan kendiliğinden tescil edilmiş sayılır. Ayrıca GSS lısı sayılanların 18 yaşına 

kadar olan çocukları, ana ya da babasının tescil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın 

kendiliğinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak GSS kapsamına girerler. 
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2. Tescili gerekenler 

Bazı grupların GGS den yararlanabilmeleri için belli bir statüye tabi olmaları ve bu 

hususta Kuruma yazılı başvuruda bulunmaları ve tescil yapılması gerekmektedir. Bu 

kişiler; 

 Kişi başına aylık aile içi geliri asgari ücretin 1/3 den az olanlar 

 Vatansızlar ve sığınmacılar 

 Koruma, bakım ve rehabilitasyondan ücretsiz yararlananlar 

 Köy korucuları ve geçici köy korucuları 

 Karşılılık esasına göre Türkiye’de oturma izni almış ve yabancı ülkede sigortalı 

olmayan ve zorunlu sigortalı da sayılmayan yabancılar Türkiye’de yerleşim süresi bir yılı 

geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları halinde 

 İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar 

 60/1 kapsamında GSS li olup, bu kapsamda GSS lığı sona erip hiçbir ülkede 

sağlık güvencesi olmayanlar statüsüne girdikten itibaren bir ay içinde GSS bildirgesi 

verirler. 

 Avukatlık stajına başlayanların tescili TBB tarafından yapılır. 

 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri memur adaylarının bildirimi Adalet 

Bakanlığı tarafından yapılır. 

  Mesleki eğitim gören öğrenciler ile staj yapan öğrenciler bu statüye girdikleri 

andan itibaren GSS li sayılır Bunların bildirimi MEB ve okulları tarafından bir gün önce 

yapılır. 

 Askeri okul öğrenciler ve Emniyet Genel Müdürlüğü öğrencileri de eğitime 

başladıkları tarihten itibaren GSS li sayılır. 

 Öğrenim görmek için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler de üç ay içinde 

talepte bulunmaları halinde GSS li sayılırlar. 

Bu kişilerin GSS kapsamına alınmaları için belirli sürede GSS giriş bildirgesi 

vermeleri gerekir. 

Ayrıca 65 yaş aylığı alanlar, 3292 sK uyarınca nakdi tazminat alanlar, harp malulü 

ve terör mağduru aylığı alanlar, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olanlar “ayrıca 

bildirme gerek kalmaksızın” GSS li sayılırlar. 

3. Sigortalılığın Sona Ermesi 

Genel Sağlık Sigortalılığı, sigortalı sayılma şartlarının sona erdiği, herhalde yerleşim 

yerinin Türkiye dışına taşındığı tarihten itibaren veya ölüm ile sona erer. Kanun 

kapsamında prim ödeme yükümlülüğü veya Kurumdan gelir ve aylık alma hakları devam 
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ettiği sürece ikametgâhını yurtdışına taşıyan sigortalıların yurt içinde ikamet eden ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS li statüsü devam eder. GSS li kişilerin ölümleri 

halinde bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS durumu ölümü izleyen ay sonuna 

kadar devam eder. 

**4/1 (a) bendine tabi sigortalılar ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten 

itibaren “on gün süreyle” GSS den yararlanırlar. Eğer bu kişilerin sigortalılıklarını 

yitirdikleri tarihten “geriye bir yıl içinde 90 gün sigortalıkları varsa,” sigortalılıklarını 

yitirdikleri tarihten itibaren “90 gün boyunca,” zorunlu sigortalılıklarından sonraki GSS 

lılıklarından dolayı prim ödeme borcu bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın “bakmakla 

yükümlü olduğu kişiler dahil” sağlık hizmetlerinden yaralanmamaya devam ederler. 4/1 (a) 

bendine tabi olanlara 90 gün yarar sağlar.  

Lise ve dengi okullarda öğrenim gören bakmakla yükümlü kişi ya da hak sıfatıyla 

sağlık hizmetinden yararlanan çocuklar, “20 yaşını doldurdukları tarihi aşmamak kaydıyla 

öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün boyunca” aynı kapsamda sağlık 

hizmetlerine devam ederler. 

İş kanunları kapsamında sigortalı olanların ücretsiz izinli sayılan günleri haricinde 

kalan bir takvim yılındaki ücretsiz izin süreleri toplamı bir ayı aştığında bu süre sonunda,  

4/1(c) kapsamına girenlerden aylıksız izinli sayılanlar izin süreleri sona erdiğinde  

Aile içi geliri asgari ücretin 1/3 den daha fazla olduğu tespit edilenler 

Geçici köy koruculuğu görevi bitenler 

Türkiye’de oturma izni sona erenler ya da yabancı ülke mevzuatı kapsamında 

sigortalı olanlar 

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği kesilenler 

Kurumdan gelir ve aylık alma hakkını kaybedenler 

Tutuklanan veya hüküm giyenler 

Askerliğini er veya erbaş olarak yapmaya başlayanlar 

İş kaybı tazminatı ödemesi bitenler 

Meslek eğitimi, staj veya avukatlık stajı bitenler 

Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışması sona erenler 

Ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin “GSS likleri o tarihten itibaren 

sona erer.” 

GSS 4/1 (b) ce (c) liler için ise “zorunlu sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten 

itibaren” sona erer. 
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** Zorunlu sigortalılığı sona erenler “on gün içinde” herhangi bir sosyal sigorta 

ilişkisine girmedikleri takdirde “otomatikman” GSS kapsamına alınırlar. 

VII. Kurumca sağlanan hizmetler 

1) Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

Kişilerin hasta olup olmalarına bakılmaksızın hastalanmalarını önleyici, kişilerin 

hastalıktan korunmasını, sağlıklı olma durumlarının sürdürülmesi amacıyla kişiye yönelik 

olarak finansmanı sağlanan her türlü sağlık hizmetini ifade eder. İnsan sağlığına zararlı 

madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de buna eklenmiştir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık kontrolü, üreme sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetleri, sağlık eğitimi ve sosyal çalışmaları da kapsar. Sağlık Bakanlığı aşıları da 

koruyucu sağlık hizmetlerini kapsar. 

2) Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Kişilerin hastalanmaları halinde onları iyileştirmeye yönelik her türlü sağlık 

hizmetini kapsar. Kanunda bu hizmetler, kişilerin hastalanmaları halinde tekrar sağlıklarına 

kavuşmaları amacıyla ya da iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben 

gerekli görülen sağlık hizmetleri, yardımcı üreme teknikleri, ağız ve diş hastalıklarının 

muayene ve tedavi edici sağlık hizmetleri olarak belirtilmiştir. Ayakta ve yatarak olabilir. 

- Tıbbi muayene, müdahale, tedavi, organ nakli, tetkik ve tahliller: Hastalığın 

nedeninin kişinin kusurlu davranışı olması sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel 

olmaz. Alkol, uyuşturucu bağımlığı sebebiyle çıkan hastalıklar da bu kapsamda 

değerlendirilir. 

- Analıktan doğan hastalıkların tedavisi 

- Ağız ve diş muayene ve tedavisi 

- Yardımcı Üreme Teknikleri: Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan, 23 

yaşından büyük, 39 yaşında küçük sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin karısına yardımcı 

üreme tekniklerinin uygulanması sonucu bazı koşulların yerine getirilmesi şatıyla çocuk 

sahibi olma imkânı getirilmiştir. 

 Ancak yardımcı üreme teknikleriyle çocuk sahibi olunabileceğinin Sağlık Kurul 

Kararı ile mümkün görünmesi 

 Evli ve 23-39 yaş aralığında olmak 

 Son üç yıl içind diğer tedavi yöntemleri ile sonuçlanmamış olduğunun Sağlık 

Kurullarında belgelendirilebilmesi 

 Uygulamanın yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunun Kurumla sözleşmesinin 

bulunması 
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 En az 5 yıldır GSS sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 

gün GSS primi ödenmiş olması 

“En çok üç deneme ile sınırlıdır.” 

Kendileri ve eşleri üç yıl tedavi görmüş ve 5 yıldır GSS li olup 900 gün prim 

ödemiş olma şartı, harp malullüğü kapsamında olanlarla, 2330 sK gereği Nakdi Tazminat 

ve Aylık Bağlanması hakkında kanuna tabi olanlarda aranmaz. 

- Tıbbi Araç ve Gereç Sağlama: Yukarıda sayılan sağlık hizmetleri ile ilgili teşhis ve 

tedaviler için gerekli olan kan, kemik ürünleri, ve iliği, aşı, ilaç, protez, sair tıbbi cihaz ve 

malzemelerin takılması, bakılması yenilenmesi hizmetleri de tedavi hizmetleri arasındadır. 

Kanunda kişinin GSS sayılma şartlarının yitirilmesi halinde devam eden tedavinin ve 

sağlık hizmetlerinin “hastanın iyileşmesine kadar” kadar süreceği  

Yurt Dışında Tedavi: 3 durumda yurtdışında tedavi öngörülmüştür. 

 Geçici görevle yurt dışına gönderilen işçilerin ve kamu görevlilerinin acil 

hallerdeki tedavileri 

 Sürekli Görevle yurt dışına görevlendirilenler işçilerin kamu görevlilerinin ve 

bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının 

tedavileri. Sürekli görev 6 aydan fazla süren görev olarak değerlendirilir. 

 Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit 

edilen kişilerin tedavileri de yurt dışında yapılabilir. Kurumca belirlenecek, sağlık hizmeti 

sunucusu sağlık kurulu tarafından onaylandıktan sonra, “yurt içinde tedavilerinin 

yapılmadığının” Sağlık Bakanlığınca onaylanması gerekir. Bu halde tedavi giderleri 

Kurumca ödenir. Yurt dışına tedavi amaçlı gönderilen kişiler için Kurum “sınırlı olarak 

gündelik ve refakatçi gideri de” öder. Yurt dışında tedavi edilen hastanın ölmesi halinde 

cenazenin ülkeye getirilmesi masaraları da Kurumca ödenir. 

Geçici ve sürekli görevlerde işvereni tarafından yurt dışına gönderilip de orada 

tedavi altına alınan sigortalı için “yurt dışında ödenecek tedavi giderleri” yurt içinde 

sözleşmeli sağlık sunucularına ödenen tutarı geçemez. 

Ancak “yurt içinde tedavisi mümkün olmadığından” yurt dışına tedaviye 

gönderilenlerin masraflarının tümü GSS karşılanır. Burada artık giderleri karşılamanın bir 

sınırı yoktur. 

Ülkemizle sosyal güvenlik anlaşması olan bir ülkeye tedavi amaçlı gönderilmesi 

halinde, “tedavi süreci altı ayı geçmemek kaydıyla” Kurumca yetkili kılınan sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedavi süresi raporda 

belirtilen süreyi aşamaz. Bu süre Kurum onayı ile altı ayı geçmeyen süreler de uzatılabilir. 



 

171                     
 

Belirlenen ya da uzatılan sürenin aşılması halinde tedavi giderleri gündelik ve refakatçi 

ücreti ödenmez. Yurtdışında tedavi olup dönenlerin kontrol muayeneleri yurt içinde yapılır. 

Bununla beraber tedavilerinin yurt dışında devam zorunluluğu ortaya çıkarsa “ilk tedavi 

başlama tarihinden itibaren dört yıldan sonra” her tedavi için yeni bir sağlık kurulu raporu 

düzenlenmelidir. 

3) Rehabilite edici sağlık hizmetleri 

Hastalık sonrası fizyolojik ve anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan 

kişiye fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden olabildiğince destek vermeyi amaçlayan hizmettir. 

4. Diğer giderlerin hesaplanması 

GSS da yukarıda açıklanan sağlık raporları dışında “yol giderleri”, “gündelik” ve 

“refakatçi giderleri” ödenmesi de öngörülmüştür. 

Hekim GSS lısını muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışında başka bir yere 

gönderirse, ayakta tedavilerde “kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olarak refakatçisinin gidiş 

dönüşleri için yol giderleri ve gündelik ödeyecektir. Hastanın sevk edildiği yerde yatarak 

tedavi edilmeleri halinde “gidiş ve dönüş yol giderleri ve gündelikleri de” Kurumca 

karşılanır. Kişilerin yatarak tedavileri sırasında sadece bir kişi ile sınırlı olmak üzere 

refakatçinin de yatak ve yemek giderlerinin Kurumca karşılanması öngörülmüştür. 

Sağlık hizmet sunucusuna yapılan sevkler nedeniyle ödenecek tedavi muayene gider, 

gündelik/yol giderleri ve refakatçi giderleri uzun vadeli sigorta kollarından sağlanır. 

6. Trafik Kazalarında sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanması 

SGK esas itibariyle sigortalılar ve hak sahiplerinin sağlık giderlerini karşılar 

Bununla birlikte 2011 yılında 2918 sK m.98 de “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere 

bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları 

sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel 

sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları 

çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” Hükmü getirilmiştir. 

Şu halde değişiklikten önce zorunlu mali sorumluluk sigortası tarafından sağlanan 

tedavi masrafları artık kazalının sosyal güvenceli olup olmadığına bakılmaksızın SGK 

tarafında karşılanacaktır. Belirtelim ki sigorta şirketinin sorumluluğu dışında bırakılan tutar 

“sadece tedavi masraflarıdır.” Trafik kazası nedeniyle ödenmesi gereken “geçici iş 

göremezlik ödeneğinin” işletenden, şoföründen ve zorunlu mali trafik sigortasından 

karşılanması gerekmektedir. SGK nın bu kişilere rücu hakkı vardır. 
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VIII. Kurumca karşılanmayan sağlık hizmetleri 

Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık harcamaları üç grupta toplanır. Bunlar, 

hastalık, kaza, iş kazası, meslek hastalığı veya konjenital (doğumsal) nedenlere bağlı olarak 

ortaya çıkan ve “vücut bütünlüğünün sağlanmasına yönelik sağlık hizmetleri  dışında 

kalan” estetik amaçlı sağlık hizmetleriyle, “estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri” ve 

Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmeyen “tıbben sağlık hizmeti sayılmayan geleneksel tıp 

sağlık hizmetleri/tamamlayıcı tıp alternatif tıp” tedavi hizmetleridir. 

Ayrıca GSS lı yabancı ülke vatandaşlarının ve onların bakmakla yükümlü oldukları 

kişilerin daha önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanı kutumca karşılanmaz. 

IX Sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 

Bunlar, “belirli bir süre prim ödeme koşulu”, “katılım payı alınması” ve “sevk 

zincirine uyulmasıdır.” 

1. GSS pirimi ödemiş olma 

Sağlık yardımlarından yararlanacak olanların (GSS lı ve bakmakla yükümlü 

oldukları) sağlık sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde topla otuz gün 

GSS primi ödenmiş olması şartı aranır. Kurumdan veya daha önceki kurumundan aylık 

veya gelir alanlar, 65 yaşından büyükler, vatansızlar ve sığınmacılar, düşük gelirliler, terör 

mağduru sıfatıyla aylık alanlar, anasız babasız 18 yaşında küçük çocuklar “bu koşula tabi 

değildir.” 

Ayrıca, bağımsız çalışanlar, muhtarlar, isteğe bağlı sigortalılar, başka bir ülkede 

sigortası bulunmayan kişilerle, Türkiye’de oturma izni almış yabancıların (bir yıldan daha 

uzun) “prime ilişkin borcunun bulunmaması şarttır.” 

İsteğe bağlı sigortalıların, m60/c de sayılan (2022, 1005, 3292, 2330, 3713 sK) 

primsiz rejime ilişkin kanunlardan aylık alanlar, harp malulü aylığı alanlar, korunan ve 

bakılan kişiler, vatansızlar ve sığınmacılar, düşük gelirliler, köy korucuları, şampiyon 

sporcular, Türkiye’de oturan başka ülkede sigortalı sayılmayan yabancılar ile ne 

Türkiye’de ne de yabancı ülkelerde bulunanların “her ay 30 tam gün GSS primi” 

yatırmaları şarttır. 

Prim ödeme yükümlüleri, yerine göre işçi, kamu görevlisi, işveren, kamu idaresi, 

üniversite, Adalet Bakanlığı, TBB, buna karşılık isteğe bağlı sigortalıların, bağımsız 

çalışanların, Türkiye’de bir yılı aşkın süredir oturanların kendileri, işsizlik ve kısa çalışma 

ödeneği alanlar için ise “İşkur’dur.” 

 Prim Ödeme yükümlülüğünden muaf kişi ve durumlar 

- 18 yaşından küçükler 
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- Tıbben başkasına muhtaç durumda olanlar 

- Acil durumlar 

- İş kazası ve meslek hastalığı durumları 

- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 

- Koruyucu sağlık hizmetleri 

- Analık durumu 

- Doğal afet, savaş, grev ve lokavt 

 Yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı kesilir ve 

çalıştıkları süre boyunca kendilerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primleri GSS 

primleri alınır. Ancak 5510 sk yürürlüğe girmeden önce emekli olup yaşlılık aylığı almakta 

olanlar SGDP ödeyerek çalışmaya devam edebilecekleridir. 

 Ancak daha önce de belirtildiği gibi, 2016 yılında yapılan değişiklikle 4/1(a), (b) ve 

(c) kapsamında çalışırken emekli olup, “4/1(b) kapsamında yeniden çalışamaya başlaması 

halinde SGDP kaldırılmıştır.” Ancak SGDP yaşlılık aylığı almakta iken 4/1(a) bendine tabi 

çalışanlar için devam etmektedir. SGDP uygulaması, 5434 sK tabi iken vazife malullüğü 

bağlandıktan sonra 4/1(b) kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında da geçerli olacak 

ve bunlar da GSS primi kesilecektir. 

 Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile GSS giderlerini karşılamak üzere Kurumca prim 

alınır. GSS primi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas 

kazancın “%12,5” dur. Yalnızca GSS tabi olanların primi ise prime esas kazancın 

“%12” dir. 

 YÖK kanuna göre üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, prime esas 

günlük kazanç alt sınırının (asgari ücretin) 1/3 ünün 30 günlü tutarı üzerinden GSS 

ödemeleri gerekir. 

 Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı sırasından prime esas günlük kazanç alt 

sınırının %6 TBB tarafından karşılanır. 

 Mesleki eğitim gören aday çırak, çırak meslek öğrencileri için Kurumları işkur 

kursiyerleri için İşkur, taksi dolmuş gibi part time çalışan şoförler, part time çalışan 

sanatçılar da kendileri primlerini 30 güne çıkarıp öderlerse GSS li kapsamına alınacağını 

tekrar hatırlayalım. 

 Kanun devletin de GSS ye katılımını öngörmüştür. Devlet katkısı Kurumun ay 

itibariyle tahsil ettiği uzun vadeli primler ile GSS primlerinin ¼ dür. Olarak hesaplanır. 
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 2.Sağlık Kuruluşlarına başvuru ve kimlik bildirimi 

 GSS lısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin acil haller dışında sağlık 

hizmeti sunucularına başvurmaları durumunda “kimlik bildiriminde bulunmalarını zorunlu 

tutmuştur.” 

 3. Katılım payı ödenmesi 

 5510 sK sağlık hizmetlerinden yararlananların da ayrıca parasal katkıda bulunmasını 

öngörmüştür. Bu parasal katkıya katılım payı denir. Katılım payı sağlık hizmeti 

sunucularından yaralanacak sigortalı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından 

ödenecek tutarı ifade eder.  

 a) Katılım payı ödenecek durumlar 

 Katılım payı, ayakta tedavi için hekim ve diş ekimine muayenede, vücut dışı ortez, 

protez, iyileştirme araç ve gereçlerinde ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, gözlük cam ve 

çerçevesi alımında, ağız protezinde, yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasında 

Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık 

hizmetlerinde alınır. 

 b) Katılım Payı Tutarları 

 Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenecek katılım payı tutarı:  

- Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi 

muayenelerinden katılım payı alınmaz. 

- 2. Ve 3. Basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 TL 

- Özel sağlık hizmeti sunucularında 12 TL 

** Acil başvurularda hekim hastalığın “yeşil alan” kapsamına girdiğine karar verir ise 

katılım payı yine alınır. 

Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç on gün içerisinde aynı 

branştan farklı sağlık sunucularına yapılan başvurularda katılım payı tutarı 5 TL artırılarak 

uygulanır. 

 Ayakta tedavilerde sağlanan ilaçlar:  

Bunlar için ödenecek katılım payı tutarı, Kurumdan gelir ve aylık alan emeklilerden, 

bunların geçindirmekte yükümlü oldukları aile bireylerinden, dul ve yetimlerden, ayaktan 

tedavilerde verilen ve Kurumca karşılanan ilaçların bedelinin %10, GSS lıları ile bunların 

bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine verilen ilaçların bedelinin %20 tutarında 

katılım payı alınmaktadır. 

Ayrıca her bir reçete için 3 TL, her reçeteye yazılan 3 kutudan fazla yazılan her bir 

kutu ilaç 1 TL daha ilave katılım payı alınır.  
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 Tıbbi Malzemeler 

Tıbbi malzemeler için ödenecek katılım payı tutarı da aynen ilaçlarda olduğu gibi 

Kurumdan gelir ve aylık alan emeklilerden, bunların geçindirmekte yükümlü oldukları aile 

bireylerinden, dul ve yetimlerden, ayaktan tedavilerde verilen ve Kurumca karşılanan 

ilaçların bedelinin %10 u, GSS lıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile 

bireylerine verilen ilaçların bedelinin %20 sidir. Alınacak katılım payı tutarı vücut dışı 

protez ve ortezin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin %75 ni geçmeyecektir. Bu üst sınır 

her bir protez ve ortez için ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Sağlık raporu ile hayati öenem haiz olduğu belirtilen protezler ve ortezlerden katılı 

payı alınmamaktadır. Harp ve vazife malulleri ile gazilere diş implant tedavilerinde diğer 

sigortalılardan farklı olarak implant başına 700 TL kadar ödeme yapılabilecektir. 

 Yardımcı Üreme Yöntemi 

Gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavilerinden 

üç kez yararlanmak mümkündür. Birinci denemede %30, ikinci denemede %25 ve üçüncü 

denemede %20 oranında katılım payı ödeyecektir. 

 Yatarak Tedavide 

Katılım payı, yatarak tedavilerde sağlanan belirlenecek hastalık gruplarına göre, 

“yatarak tedavilerde sağlanan sağlık hizmetleri bedelinin yüzde birine kadar” hastalardan 

katılım payı alınması öngörülmüştür. Hastalardan yatarak tedavilerde alınacak katılım payı 

tutarı, bir takvim yılında asgari ücretin tutarını geçmemek kaydıyla, her bir yatarak tedavi 

için asgari ücretin ¼ geçmeyecektir. 

5TL, 10 TL, ve 12 TL tutarında katılma paylarını yeniden değerleme oranı kadar her 

yıl artırmaya yetkilidir. 

İş kazası, meslek hastalığı, afet ve savaş hali ile acil durumlar dışında sevk zincirine 

uyulmaması halinde sağlık hizmetleri bedelleri, yol giderleri, refakatçi gideri ve gündelik 

ödenmez. 

Aile içi geliri asgari ücretin 1/3 den az olanlar, vatansızlar ve sığınmacılar, muhtaç 

ve güçsüz olup 65 yaş aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

ödedikleri katılım paylarını vakıftan talep ederlerse geri alabilirler. 

c) Katılım payının tahsili 

Katılım paylarını, gelir ve aylık alan kişilerin gelir ve aylıklarından, çalışanların 

ücret ve maaşlarında kesilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar ile 

tahsile Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tahsil ettikleri katılım payı 

düşüldükten sonra kalan tutar ödenir. 
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4. Katılım Payı Alınmayacak Durumlar 

Katılım payı, alınmayacak durum ve sağlık hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı 

halleri, askeri tatbikat ve manevralarda afet ve savaş durumlarında sağlanan sağlık 

hizmetleri, Kurumca finanse edilen koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalıklar, hayati 

önemi haiz sağlık hizmetleri, organ doku ve kök hücre nakli ve kontrol muayenesi 

durumlarıdır. Ayrıca; 

 İstiklal madalyası sahibi olup şeref aylığı alanlar ve eşleri, vatan hizmet 

tertibinden şeref aylığı alanlar, korunan bakılan rehabilite edilen kişiler, vazife malulleri, 

harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda TSK hesabına okuyan ve kendi hesabına 

okurken askeri öğrenci statüsüne geçenler, Polis Akademisi fakülte ve yüksekokullarda 

EGM hesabına okuyanlardan katılım payı alınmaz. Terör olaylarına maruz kalarak 

yaralananlara sağlana tedaviler sonuçlanıncaya kadar sağlık yardımları bedel ve katılım 

payı alınmaz. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna göre aylık bağlanmış maluller ile aynı Kanun 

kapsamına giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü aylığı alan kişiler, başkasının yardım 

ve desteği olmadan yaşaması gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların 

ihtiyaç duydukları ortez/protez ve diğer iyileştirme araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama 

getirilmeksizin Kurumca karşılanacak ve bedelleri Kurumca ödenecektir. 

5. Hizmet basamakları ve sevk zincirine uyma 

Kanun GSS kapsamında sağlık sigortası kapsamında olan kişilere sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak için hizmet basamaklarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Bu 

uygulama sayesinde sigortalılara sağlık hizmetlerinin en etkin, en verimli ve ekonomik 

şekilde sunulmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi, “iş kazası, 

meslek hastalığı, afet ve savaş hali ile acil hallerde” sevk zincirine uyulmayabilir. Sevk 

zincirine uyulmaması halinde sağlık hizmet bedelleri, gündelik ve refakatçi giderleri 

Kurumca ödenmez. 

Sağlık hizmetleri, 1. basamak, 2. basamak ve 3. basamak olarak sınıflandırılmıştır. 

Aile hekimleri 1. basamak sağlık hizmeti sunucuları arasında yer almaktadır.  Aile 

hekimi tedaviyi sağlayamazsa 2. ya da 3. basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edebilir. 

Ancak aile hekiminin sevk yetkisi Sadece Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti 

sunucuları ile sınırlıdır. 

Acil durumlarda ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda doğruda 2 ya da 3. 

basamağa başvurulabilir.  
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01.11.2010 tarihinden itibaren sevk zinciri uygulaması başladığından aile 

hekimliğine geçen tüm illerde ilk başvurunun aile hekimliğine yapılması zorunludur. TSK 

mensuplarının başka bir sağlık hizmeti sunucularına başvurulması için öncelikle TSK 

birinci basamak sağlık hizmeti ünitelerine başvurma zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 

 

a) Aile hekimliği uygulaması 

Aile hekimleri birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları içinde yer alır ve 

ücretsizdir. Aile hekimi, kişilere, hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetlerini, 

yaş, cinsiyet, hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir 

yerde ve gerektiğinde gezici olarak, hizmet vermekle yükümlü, tam gün esasına göre 

çalışan hekimdir. Sözleşmeli çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları kurumda 

aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları saklı sayılır. Aile hekimleri ve 

diğer sağlık personeliyle yapılacak “sözleşmelerin süresi iki mali yılıdır” Tam gün 

esasına göre çalışırlar 

Merkezde her üç aile hekimi için ilave bir sağlık personeli (tıbbi sekreter, ebe, 

hemşire, sağlık personeli) görevlendirilir. Bir aile hekimine en az 1000 en çok 4000 kişi 

kayıt yaptırabilir. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışına çıktıkları belge ya da kayıtlarla 

tespit edilenlerin kayıtları silinir. Aile hekimliği ücretleri “ücretsizdir” Ancak acil haller 

ve mücbir sebepler aile hekiminden sevk almadan sağlık kurum ve kuruluşlarına 

başvuranlardan “katılım payı alınır”  

Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı halk sağlığı müdürlüğü tarafından ikamet 

ettikleri bölge göz önüne alınarak yapılır. “Kişiler bölge sınırlaması olmaksızın aile 

hekimini serbestçe seçebilirler.” Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce 

değiştirilemez. Herhangi bir şekilde ile hekimine kaydı yapılmayan kişi en yakın aile 

hekimine eklenir. Sürekli olarak ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak olan kişi veya geçici 

bir süre için kendisine en yakın konumdaki aile hekiminden misafir olarak hizmet alır. Aile 

hekimleri bulundukları yerlerde görev yapabilecekleri gibi sağlık hizmetlerine ulaşmanın 

zor olduğu mezra, köy,  gibi yerlere de gezici sağlık hizmeti de veririler. Cezaevi, çocuk 

ıslahevi, huzur evi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı yerler de kurumun talebi 

üzerine aile hekimi yerinde hizmet verebilir. Aile hekimlerinin göreve başlamasıyla sağlık 

ocakları kapatılmıştır. 

SGK yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ile Kurumca finansmanı sağlanan 

sağlık hizmetlerini, teşhis ve tedavi yöntemleri ile ödeme usul ve esaslarını, bunların 
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finansmanın nasıl sağlanacağına ilişkin usulleri belirlemektedir. SUT ile sağlık kurumları 

yeniden basamaklandırmıştır. SUT, basamakları resmi sağlık kuruluşları ve özel sağlık 

kuruluşları olarak ikiye ayrılarak sınıflandırılmıştır. 

b) Birinci basamak sağlık Kuruluşları 

- Resmi Sağlık Kuruluşları 

- Özel Sağlık Kuruluşları 

 

c) İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları 

- Resmi Sağlık Kuruluşları 

- Özel Sağlık Kuruluşları 

d) Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları 

Bunların hepsi, resmi sağlık kurumları olup, özel sağlık kurumları bu basamakta 

sayılmamıştır. Bunlar sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal 

eğitim ve araştırma hastaneleri, bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite 

hastaneleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği 

fakülteleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba eğitim hastanesi ve eğitim araştırma 

hastaneleridir. TSK ya bağlı tıp fakülteleri ve eğitim araştırma hastaneleri de buraya girer. 

Diyaliz merkezleri, özel tedavi merkezleri, Refik Saydam Hıfzısıhha 

Laboratuvarları, tanı, tetkik, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, tıbbı cihaz malzeme 

tedarikçileri, kaplıcalar sınıflandırılmayan sağlık kurumları arasında yer alır. Bugün için 

ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında muayenede 5 TL, özel sağlık 

hizmetlerinde ise 12 TL alınmaktadır. 

e) İstirahat Raporları 

SUT ne göre istirahat raporları, Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları 

tarafından düzenlenmesi şarttır. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunularından alınan ve istirahat 

süresi on günü geçmeyen raporlar, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu tarafından, “on günü 

aşan” raporlar ise, “sözleşmeli sağlık kuruluşlarının sağlık kurulu tarafından onandığı” 

takdirde geçerli olur. 

Hizmet akdiyle çalışan sigortalıya, tek hekim tarafından bir defa da en çok on gün 

istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi raporda belirtilmek şartıyla, bu süre toplam 

yirmi güne kadar uzatılabilir. “Yirmi günü aşan raporlar ise Sağlık Kurulunca verilir.” 

Sağlık kurulunun vereceği istirahat süresi “altı ayı geçemez.” Kurumca yetkilendirilen iş 

yeri hekimleri ise bir kerede “en çok iki gün” istirahat veremez. 
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GGS lısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucuları arasından 

dilediğini seçme hakkına sahiptir. 

X. Sağlık Hizmeti Sunucularına İlişkin Kurallar 

1. Sağlık Hizmeti Sunucularının kimlik tespit yükümlülüğü 

Sağlık hizmeti sunucuları, GSS ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere hizmet 

sunarken, (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) biometrik yöntemlerle kimlik 

doğrulamasını yapar ya da nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı ve pasaport 

ibraz edilir. 

a) Sağlık hizmetlerinin sağlanması yöntemi 

Sağlık hizmetleri, Kurumca sağlık hizmeti sunucularından “satın alma” yöntemi ile 

sağlanır. Yoksa GSS hiçbir şekilde sağlık hizmeti sunmaz. GSS nin maliki olduğu ya da 

işlettiği bir sağlık hizmeti sunucusu yoktur. 

Sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu 

ve özel hukuk tüzel kişileri ve bunların şubeleri olarak tanımlanmıştır. Bunlar ister kamuya 

ister özel sektöre ait olsunlar gerçek veya tüzel kişilerce işletilen hastane, poliklinik, 

üniversite hastanesi, uygulama ve araştırma merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, dispanser 

ve doğum evi gibi kuruluşlardır. “Asıl olan sağlık hizmetlerinin sözleşmeli sağlık 

kuruluşlarından satın alınması” ise de bazı şartlar da sözleşmesiz kuruluşlardan da satın 

alma işlemi yapılabilir. 

 

b) Sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve bildirim zorunluluğu 

Kendilerinden sağlık hizmeti satın alınacak yurt içindeki veya yurt dışındaki 

sözleşmeli sağlık sunucuları, Kurumca elektronik ortamda veya diğer yöntemlerle 

duyurulur. Bu listeden gerek sigortalılar gerekse bakmakla yükümlü oldukları kişiler 

diledikleri sağlık kuruluşunu seçme hakkına sahiptirler. 

Sağlım hizmeti sunucuları hizmet sunduğu kişilere ait istemem bilgileri Kuruma 

göndermek zorundadır. Bu yapılmadan sağlık hizmet sunucularına herhangi bir ücret 

ödenmez. 

c) Sağlık hizmet bedellerinin belirlenmesi 

Sağlanan hizmetlerinin ve Kurumca ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek 

giderlerinin bedelleri “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” tarafından belirlenir. 

Bu komisyon çeşitli bakanlılardan, üniversite ve özel sağlık sunucuları temsilcilerinden 

oluşur. Sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini ise, sağlık hizmetinin 

sunulduğu il ve basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, Devletin doğrudan veya 
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dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla 

hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, teşhis ve tedavi 

maliyetini esas alan maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate 

alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırılarak “Sağlık Hizmetleri 

Fiyatlandırma Komisyonu” tarafından belirlenir. 

d) Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularına Fark Ücreti Ödenmesi 

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki, vakıf üniversiteleri dâhil 

sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının SHFK tarafından belirlenen sağlık hizmeti 

bedellerine ek olarak “bu bedelin iki katına kadar” alınabilecek ilave ücretin tavasını 

belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu ek ücretin tavanın SHFK ca 

belirlenen sağlık hizmetlerinin en çok %30 olarak belirlemiştir. Bununla beraber; şeref 

aylığı alanlar, 2330 sK göre nakdi tazminat alanlar, har malulü aylığı alan Terörle 

Mücadele Kanunu uyarınca aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ek 

ücret alınmaz. 

Talep edilebilecek k ücretler aşağıdaki gibidir. 

- Otelcilik Hizmetleri: Yatarak tedavilerde hasta ve refakatinde Kurumca belirlenen 

standartların üzerinde sunulan yatak, yemek, temizlik vs hizmetleri ifade eder. Sözleşmeli 

sağlık hizmet sunucuları otelcilik ve istisnai sağlık hizmetleri için SHFK ca belirlenen 

sağlık hizmeti fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ek ücret alabilir. 

- Öğretim Üyesi farkı: Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, otelcilik hizmeti ve 

istisnai sağlık hizmetleri dışında sağladıkları sağlık hizmetleri için GGS lı ve bakmakla 

yükümlü oldukları kişilerden ek ücret isteyemezler. Ancak kamu idaresi sağlık hizmeti 

sunucuları dışında kalan vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli tüm sağlı hizmeti 

sunucularında çalışan öğretim üyeleri tarafından bizzat sunulan sağlık hizmetleri için 

urumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelini poliklinik muayenelerinde diğer hizmetler 

için belirlenen oranları geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim 

üyelerinin akademik unvanları dikkate alınarak ek ücret talep edebilirler. Alınacak ek ücret 

asgari ücretin iki katını geçemez. 

- İstisnai Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmeti sunucuları, otelcilik hizmetleri ile 

istisnai sağlık hizmetleri için GSS lısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SHFK 

tarafından belirlenen sağlık hizmeti fiyatlarının üç katını geçmemek üzere fark ücreti 

isteyebileceklerdir. Bir hizmetin istisnai sağlık hizmeti olarak değerlendirebilmesi için 

hayati öneme haiz olmaması ve alternatif tedavi yönteminin bulunmaması gibi huşular göz 

önüne alınır. GSS lısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talepleri doğrultusunda sağlık 
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hizmeti sunucuları tarafından istisnai sağlık hizmetinin sunulması halinde bu hizmetler için 

bedeli en düşük alternatifi üzerinden ödeme yapılır. 

- Ek ücret alınmayacak kişiler ve durumlar: Acil durumlar dışınsa sözleşmesi 

olmayan sağlık hizmeti sunucularında satın alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca 

ödenmez. Acil durumlarda ise sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık kuruluşları kişilerden ek 

ücret talep edemez. Acil durumlarda sözleşmesiz sağlık hizmetleri sunucusuna sigortalı 

önce ödemeyi yapar sonra bunu kurumdan ister. 

Vatan hizmet tertibi şeref aylığı alanlar, nakdi tazminat ve aylık alanlar, harp 

malullüğü aylığı alanlar, Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alanlar vr bunların 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ek ücret alınmaz. Öğretim üyeleri tarafından sunulan 

sağlık hizmetleri bu sınırlamaya tabi değildir. 

XI. İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu 

İş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan ya da hastalanan GSS lısı zarar 

uğramasına neden olan işveren veya üçüncü kişilere, sigortalı için yaptığı giderlerin geri 

alınması için Kurumun rücu hakkı vardır. 

1. Genel Olarak 

Kuruma, sigortalının zarar görmesine neden olan işverene veya 3. Kişiye rücu hakkı 

tanıyan düzenlemenin amacı, bir yandan işveren ve 3. Kişileri GSS lısının hayatına ve 

sağlığına özem göstermeye zorlamak, öte yandan sigortalıya yaptığı giderler dolayısıyla 

eksilen Kurum malvarlığının telafisini sağlamaktır. Yargıtay’ın yerleşik görüşüne göre de 

bu rücu hakkının kaynağını dayanağını kanuni halefiyet hakkı olarak değerlendirmektedir. 

Anayasa Mahkemesi 2006 yılında verdiği bir kararında Kurumun rücu hakkının sigortalı 

veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olduğuna ilişkin 

kısmını iptal edince bunun kanuni halefiyete değil, kanuni rücu hakkına dayandığı kabul 

edilmektedir.  

2. İşverenin sağlık yardımlarından sorumluluğu 

a) İş kazası ve meslek hastalığından dolayı 

İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan GSS lısına gereken 

sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve 

belgelendirilen sağlık hizmeti, yol, gündelikçi ve refakatçi giderleri SHF komisyonunca 

belirlenen tutarı geçmemek Kurum tarafından karşılanır. İşverenin bu tür bir ihmal 

yüzünden tedavi uzar, maluliyet artarsa Kurum bu nedenle fazladan yaptığı her türlü sağlık 

giderini işveren ödemekle yükümlü olur. Burada “kusur sorumluluğu” söz konusudur ve 

kusurun derecesi ile sınırlıdır. 
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b) Sağlık Raporu almadan çalıştırmadan dolayı sorumluluk 

İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gereken hallerde alınmaması ya da 

alınan rapora rağmen söz konusu işte çalışması tıbbi yönden uygun olamayan işlerde 

sigortalıyı çalıştıran işveren bu nedenle Kurumun yapacağı sağlık hizmeti giderlerini (yol 

gideri, gündelik ve refakatçi gideri dahil) ödemek zorunda kalırlar. Burada her iki halde de 

“kendine özgü kusur esasına dayanan” bir sorumluluk söz konusudur. İşverenin bu 

davranışı tam sorumluluk oluşturacağından bunda indirim olmaz. Kurumun tüm gider ve 

zararı işverene tazmin ettirilir. 

Sağlık kurulu raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenen işçileri çalıştırmak 

yasaktır. Bunları çalıştıran işveren GSS lısının aynı hastalığa yeniden yakalanması halinde 

Kurumca yapılacak sağlık harcamalarını da öder. Hatta GSS lısının tedavini sona erdiğine 

ve çalışabilir durumda olduğuna dair belge almadan başka bir işverene ait işyerinde 

çalışmış ve aynı hastalığa tutulmuş ise bu nedenle yapılan tedavi giderleri “kendisinden” 

alınır. 

c) Kasıt veya mevzuata aykırı davranıştan dolayı 

İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya GSS lısının iş sağlığını koruma 

ve iş güvenliği mevzuatına aykırı davranışı sonucu ortaya çıkmışsa Kurumca yapılan sağlık 

giderleri” işverene tazmin ettirilir.” Kurumca yapılan giderler arasına yol gideri, gündelik 

ve refakatçi giderleri de girer. Burada da işverenin sorumluluğu “kusur sorumluluğudur.” 

Ancak kaçınılmazlık ilkesi getirilerek işverene kurtuluş delili getirme olanağı sağlanmıştır. 

Kaçınılmazlık ilkesi sosyal sigortalar hukukunda olayın meydana geldiği tarihte geçerli 

tüm bilimsel ve teknik önlemlere rağmen zararın meydana gediği ve önlenemediği 

durumları anlatan bir durum olarak tanımlanır. İşte olayın kaçınılmazlığı tespit edilirse 

işveren Kurumca sigortalıya yapılan sağlık giderlerini Kuruma geri ödemekle sorumlu 

tutulmaz. 

3.) Üçüncü kişilerin sorumluluğu  

GGS lısı veya 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. Ancak 3. Kişinin sorumluluğu, kesinleşmiş yargı kararıyla kişinin kastı, suç 

sayılır davranışı veya savsamasından kaynaklandığının tespitine bağlıdır. 

Kurum 2918 sK gereğince yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası veya 

gönüllü sorumluluk sigortası poliçesindeki limitler dahilinde halefiyet ilkesine dayanarak, 
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ödediği sağlık hizmeti tutarını sigorta şirketinden veya Karayolları Trafik garanti 

sigortasından rücuen tazminini talep eder. 

4. Kişilerin kendi sorumluluğu 

Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca 

yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel 

sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları ise kendisinden 

alınır. Bu hüküm istirahat esnasında sigortalıları gizlice çalışmaktan caydırmayı 

amaçlamaktadır. 

 

XII. Geçiş ve Yürürlük Hükümleri 

5510 sK uygulamasında sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık kontrolü ve diğer 

provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli altyapının 

kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına devam edilir.  

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık 

hizmetleri, bu Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya 

kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlanmaya devam edilir.  

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karşılanır. 

Yeşil kart uygulaması kaldırılmış bunun yerine düşük gelirli vatandaş (aile içi geliri 

asgari ücretin 1/3 den az olan) tanımı getirilerek bunların GSS sı olması sağlanmıştır. 

Türkiye’de oturan yabancılar ile Türk vatandaşı olup, ne Türkiye’de ne de yabancı 

ülkede sigortalı sayılanlar 2 yıl içerisinde Kuruma bildirim yapmak zorunda 

bırakılmışlardır. 

 

İŞSİZLİK SİGORTASI 

 I. Genel Olarak 

 Yakın zaman kadar, Türkiye’nin taraf olduğu 1952 tarihli 102 sayılı ILO 

Sözleşmesinde sayılan dokuz riskten ikisine Hukukumuzda yer verilmemişti. Bunlar 

“işsizlik sigortası” ve “aile ödenekleridir.” Bugün ise düzenlemeyen tek alan kalmıştır. O 

da “aile ödenekleridir.” 1999 yılında 4447 sK ile “İşsizlik Sigortası” kurulmuştur. 

 1. İşsizlik 

 İşsizlik, çağımızın en önemli sosyo ekonomik sorunlarından biri olma özelliğin 

korumaktadır. Her türlü alınan tedbire rağmen tüm dünyada artmakta ve kronik bir 

hastalığa dönüşmektedir. On yıl öncesine kadar nisbi olarak azalan işsizlik 2008 krizinden 
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sonra yeniden bu hastalık ortaya çıkmıştır. AB ülkelerinde de altı yedi yıldır işsizlik artış 

trendine girmiştir. 

 İşsizliğin bir ülke ekonomisi ve halkı üzerinde ciddi olumsuz sonuçları varır. Halkın 

satın alma gücü ve buna paralel olarak ülkenin üretim kapasitesi azalır. İşçinin yaşam 

standardı düşer, psikolojik bunalıma girer. AB nde işsizlere parasal yardımlar dışında 

“sosyal dışlanmanın önlenmesi” adı verilen özel yardım programları vardır. İşsizlikle 

birlikte kayıt dışı ekonomi büyür ve köyden kente göç artar. Bütçe gelirlerinin azalması 

nedeniyle devlet yeni vergiler koyar ya da vergi oranlarını yükseltmek zorunda kalırlar. 

 İşsizlikten en fazla, niteliksiz işçiler, kadın ve yabancı işçiler etkilenmektedir. 

Toplum açısından işsizlik, üretim kaynaklarının en önemlisi olan insan kaynağının 

kullanılmaması boşa harcanması anlamına gelir. İşsizliği değişik tür ve nedenleri vardır. 

- Mevsimlik İşsizlik: Doğa ve mevsim koşullarına bağlı olan işlerde bu koşulların 

elvermemesinden doğan işsizliktir. Tarım, inşaat, turizm gibi. 

- Konjonktürel İşsizlik: Kapitalist sistemin zorunlu sonucu olarak orya çıkan 

işsizliktir. Talep yetersizliğinden doğar. Konjonktürden etkilenen girişimci iş piyasasında 

emek gücü talep etmez, hatta mevcut iş kadrolarında azaltmaya gider. Bu tür işsizliğe kriz 

zamanlarında rastlanır. 1929 krizinde ABD de işsizlik %25 e ulaşılır. 

- Friksiyonel İşsizlik: Her toplumda görünür. İşçilerin yer ve iş değiştirmeleri 

sonucu bir süre işsiz kalmalarına yol açar. 

- Teknolojik İşsizlik: Gelişen teknoloji iş gücünün yerini almaya başlamıştır. 

- Yapısal İşsizlik: Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan işsizlik türüdür. Niteliksiz iş 

gücü arzının talepten fazla, nüfus artış hızının yüksek olduğu, erken emekliliğinin bir 

sosyal politika olarak tercih edildiği ülkelerde görülür. 

- Kısmi İşsizlik: Özellikle ekonomik faaliyetin yavaşladığı kitle halinde dönemsel 

işsizliğin yayılma tehlikesi baş gösterdiği zamanlarda işçileri haftanın belli günlerinde veya 

günün bazı saatlerinde çalıştırmak gereği ortaya çıkınca görülür. 

- Gizli İşsizlik: Bir işin yeterli sayının çok üstünde kişi tarafından görüldüğü, 

emeğin marjinal verimliliğinin sıfır ya da sıfıra yakın olduğu haller de söz konusudur. Gizli 

işsizlerde görünürde işsiz yoktur. Geri kalmış ülkelerin pek çoğunda görülen hastalıktır. 

2. İşsizlik Sigortası Kavramı 

İşsizlik sigortasının amacı, işsizliğin olumsuz sonuçlarını giderilmesine yöneliktir. 

Hastalık, yaşlılık, analık veya ölüm risklerinin doğal özelliklerinden “farklı” olarak, 

işsizlik olgusu esas itibariyle ekonomik güçlerinden değişkenliğinden kaynaklanır. 



 

185                     
 

İşsizlik sigortası, çalışma arzu, yetenek ve iradesine sahip olmasına rağmen işini 

kendi isteği ve kusuru dışında kaybeden çalışanlara uğradıkları gelir kaybını kısmen ve 

geçici olarak telafi amacı güden ve primlerle desteklenen bir sosyal sigorta koludur. 

İşsizlik yardımı ile işsizlik sigortası aynı şeyler değildir. İşsizlik sigortası işsizlik 

ödeneği almak için “işçi ve işverenin sisteme primle katkısı esasına” dayanırken, işsizlik 

yardımı kişinin herhangi bir katkısı olmadan devlet bütçesinden yapılan yardımları içerir.  

Dünyada zorunlu ilk işsizlik sigortası, 1911 yılında Birleşik Krallıkta kurulmuştur. 

Daha sonra 1911 yılında İrlanda, 1919 yılında İtalya ve İspanya, 1920 yılında Avusturya ve 

Belçika,, 1927 yılında Almanya ve 1945 yılında Yunanistan’ da kurulmuştur. 

3. İşsizlik Sigortasının genel çizgileri 

a) Kapsam 

İş sözleşmesinin kapsamına dünyada büyük çoğunlukla iş sözleşmesiyle bağımlı 

çalışanlar girmektedir. Bunların beden ya da fikir işçisi olmaları önemli değildir. Bağımlı 

çalışanlar grubuna giren kamu görevlileri ve memurlar işsizlik sigortasının kapsamı dışında 

bırakılmışlardır. Çünkü memurların İdare Hukuku prensibine göre yaşam boyu işe 

alındıkları için işçilerden daha fazla iş güvencesine sahip oldukları düşünülür. Buna 

karşılık iş sözleşmesiyle çalışıyor olsalar bile çalışma koşullarının mevsimsel şartlara bağlı 

olması nedeniyle “tarım sektöründe” sürekli veya geçici çalışanlar da genelde işsizlik 

sigortasına dâhil edilmezler. Kısmi süreli çalışanların da işsizlik sigortasından 

yaralanabilmeleri için asgari bir çalışma süresi ve gelir düzeyini aşmaları gerekir. 

Yüksek ücretli gurupların ve bağımsız çalışanların işsizlik sigortasına dâhil 

edilmeleri pek düşünülmemektedir. Bunun nedeni, bağımsız çalışanların gerçekten işsiz 

olmalarının tespitinin çok zor olmasıdır. Bir de yüksek ücretli grupların işsizlik durumunda 

bu durumu az çok göğüsleyebilecek ekonomik olanaklarına sahip olduğu düşünülür. 

İşsizlik sigortası kısa dönemli sigorta kollarından biridir. Zira geçici gelir kayıplarını 

telafi etmeye yarayan bir sigorta koludur.  

b) Yararlanmanın temel esasları 

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için sigortalı her şeyden önce “iradesi dışında 

işsiz olmalıdır.” Ama bu yetmez. İşçinin çalışma arzusu ve iradesinin de bulunması gerekir. 

Aracılık servisinin uygun iş teklifinin reddi işsizlik ödeneği alma hakkından yararlanmayı 

engeller.  Ayrıca belli bir bekleme süresinin geçirilmesi ve prim ödenmiş olması da gerekir. 

Tüm ülkelerde bekleme süresi beş aydan bir yıla kadar değişmektedir.  
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Ayrıca işsizlik halini ilgili kuruma bildirme, bildirimden itibaren belirli bir süre 

bekleme, işsizlik ödeneği talebinde bulunma, işsizlik ödeneği alırken iş aramaya devam 

etmesi gibi bazı koşulları da vardır. 

c) İşsizlik sigortasında sağlana yararlar 

İşsizlik sigortası işçiye iş bulmaya çalışmaz. İşsizlik döneminde işsizlere periyodik 

işsizlik ödeneği ile onlara mesleki eğitim vermeye çalışır. İşsizlik ödeneği, işçinin yaşamını 

asgari ölçüde sürdürmesi için verilir. İşsizin son aldığı ücretin %40-%80 arasında değişerek 

ödenir. İşsizlik ödeneği sonsuza kadar verilmez. Genelde 8-36 hafta arasında değişir. Bazı 

ülkelerde 62 haftaya kadar uzar. 

d) İdari Örgütlenme 

İşsizlik sigortası genelde sigortalıların işverenlerin ve devletin temsil edildiği (üçlü)  

ve istihdam piyasasını düzenlemekle, çalışanlara iş bulmakla görevli Kurum tarafından 

yönetilir. Türkiye’de bu görev Türkiye İş Kurumuna verilmiştir. 

e) Finansman 

İşsizlik yardımı şeklinde yapılan ödeme devlet bütçesinden yapılır. İşsizlik 

sigortasının finansmanı ise bazı ülkelerde sadece işveren, bazı ülkelerde işçi-işveren bazı 

ülkelerde ise işçi, işveren ve devlet katılımıyla olur. 

4. İşsizlik sigortasının yararları ve sakıncaları 

a) Yararları 

İşçilerin talep gücünü artırarak ekonomide talep hacminin gerilemesine engel olur. 

Ekonomi canlı tutulmuş olur. İşsizlerin hayatlarını insanca devam etmelerine olanak tanır. 

İşsizlik fonları doğru yönetilebilirse ülke ekonomisine de katkı sağlar. İşsizlik sigortası AY 

göre sosyal devlet ilkesinin ve devletin işsizliği önlemesi yükümlülüğünün gereğidir. 

b) Sakıncaları 

Sadece çalışırken işsiz kalanlara ödenek sağlaması nedeniyle hiç çalışmamış olanlara 

haksızlık olarak değerlendirilebilir. Yapısal işsizliğin (iş gücü arzı talepten fazla –

gelişmekte olan ülkeler) olduğu ülkelerde pek yarar sağlamaz. Kaynaklar israf edilmiş olur. 

Prim ödeyecekleri için işverenin yükü artar. Maliyetleri yükseltir işçinin net geliri azalır. 

İşe yerleştirmede öncelik işsizlik ödeneği alanlar olacağından hiç iş bulamamışlar 

dezavantajlı hale gelir. İşçileri tembelliğe sevk eder. 

5. Ülkemizde İşsizlik Sigortasının Kurulması 

Ülkemizde işsizlik sigortası 1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 
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II. İşsizlik Sigortasının Tanımı ve Kapsamı 

447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 01.06.2000 tarihi olarak belirlenmiştir. Sadece 

belli şartları yerine getiren ve çalışırken işsiz kalan işçilere işsizlik sigortasından 

yararlanma hakkı sağlayan bu kanun “zorunlu sigortalılık ilkesini” benimsemiştir. 

Tekrar etmek gerekir ki işsizlik sigortasının amacı işsizliğin önlenmesi ya da 

azaltılması değildir. Bunun amacı işsizliğin meydana getirdiği zararları bir ölçüde 

azaltmak, işsiz kalınan sürede sigortalının uğradığı gelir kaybını bir ölçüde telafi etmek, 

ona iş bulmaya çalışmaktır.  

1. Tanımı 

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.” Demek oluyor ki işsizlik sigortası zorunlu 

ancak kapsamı dar bir sigortadır. 

2. Kapsam 

a) Kapsama dahil olanlar 

- İşsizlik kapsamına giren kişiler öncelikle 4/1(a) bendi kapsamında bir veya birden 

fazla işverene tabi olarak iş sözleşmesi ile çalışanlar, 

- 4/II bendi kapsamına girip de iş sözleşmesi ile çalışanlar 

-Türkiye ile arasında sosyal sigortalar sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın 

Türkiye’de oturan ve çalışan yabancılar 

- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması kanunu gereği çalışan bekçiler 

- İş Kanununa göre kısmi süreli sözleşmeli çalışanlar 

- İşsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar 

- MEB tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalışanlar 

- Kamu kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapanlar, 

- Bir veya birden fazla işveren tarafından çalışan ses, saz ve sahne sanatçıları ile 

müzik, resim, heykel sanatçıları 

- Ticari taksi, dolmuş, ve benzeri nitelikte şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi 

süreli çalışanlar 

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi iş sözleşmesiyle bir 

veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılacak sanatçı, düşünür ve yazarlar. Belirtelim ki 

bunlar 10 günde daha az çalışmalıdırlar. 
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- Yurtdışında Türk müteahhitlerin yanında çalışanlar 5/g kapsama girmekle beraber 

bu kişilere isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde uzun vadeli sigortaya tabi olma 

olanağı sağlamıştır. Bu durumda da 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bu 

nedenle bunlar da işsizlik sigortasından yararlanabilirler. 

b) Kapsama dahil olmayanlar 

- 4/1(b) ve (c) bendine tabi çalışanlar 

- 4/1(a) bendine tabi çalışmasına rağmen bir iş sözleşmesine dayanmadan çalışanlar 

- SGDP ödeyerek çalışanlar 

- Sadece kısmen sigortalı olarak çalışanlar 

- At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi jokey ve antrenörler 

- Genel Kadınlar 

- Sendika ve Konfederasyonların Başkan ve yöneticileri 

- 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli çalışanlar 

- 926 sayılı TSK Personel Kanuna tabi çalışanlar 

- Uzman Erbaşlar 

- Uzman Janmadarmalar 

- YÖK tabi sözleşmeli çalışanlar 

- 657 sDMK tabi sözleşmeli olarak çalışanlar 

III. İşsizlik Sigortası Yönetimi 

Kanun koyucu bu sigortanın yönetimini Türkiye İş Kurumuna bırakmıştır. Ancak 

işsizlik sigortası primlerini tahsilini SGK ya bırakılmıştır. Bu amaçla İşkur bünyesinde 

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. Bu dairenin görevleri İşsizlik fonuna 

aktarılan işçi, işveren ve devlet katkılarının Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda 

değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, primlerin kişi bazında kaydını tutmak, 

işsizlik ödeneğine ilişkin her türlü işlemi yapmak, hastalık ve analık sigorta primlerini SGK 

ya veya ilgili sandıklara aktarmak, işsizlere yönelik mesleki eğitim tedbirleri almaktır. 

IV. İşsizlik fonunun finansmanı 

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri yönetim ve hizmet giderlerini karşılamak 

üzere “sigortalı, işveren ve devletin” prim ödemesi esası getirilmiştir. İşsizlik sigortasının 

finansmanı üçlü katkıya dayanmaktadır. 

a) İşsizlik sigortası primi 

İşsizlik sigortasına işçi ve işveren yanında devletin de pirim ödeyeceğini belirtmiştik. 

Devletin primlere katılımı ilk defa “İşsizlik Sigortası” ile olmuştur. Bu primde diğer 

pirimle gibi prime esas kazanç miktarı üzerinden hesaplanır. İşsizlik sigortası primi oranı 
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sigortalının pirime esas aylık brüt kazancın, sigortalı için %1, işveren için %2 ve devlet içi 

%1 dir. Korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına hazırlanmaları güç olan 

zihinsel ve ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı devlet tarafından karşılanır. 

İşsizlik sigortası primleri gelir vergisi matrahından indirilir ve gider olarak 

gösterilebilir. İşverenler prim yükümlülüğü nedeniyle sigortalının ücretinden herhangi bir 

indirim yapamazlar. İşsizlik sigortası primleri sigortalının ücretinde kesip yatırmakla 

görevli kişi “işverendir.” Bununla birlikte 10 günde daha az kısmi süreli çalışanlar işsizlik 

sigortasına tabi olmak isterlerse işsizlik sigortası primini işveren ve sigortalı hissesinin 

toplamını “%3 kendisi yatırır.” Sigortalılığın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde 

pirimler iade edilmez. 

İşsizlik sigorta primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyerleri bazında kayıtların 

tutulmasından, alınan faiz ve gecikme zamlarının İşsizlik sigorta fonuna aktarılmasından, 

yersin primlerin iadesinden SGK sorumludur. 

SGK tahsil ettiği prim, faiz, gecikme zammı ve İPC larını tahsil edildiği ayı izleyen 

ayın 15 kadar fona aktarmakla yükümlüdür. 

b) İdari Para Cezası 

İşsizlik sigortası finansmanında yer alan kalemlerden biri de 4447 sK na aykırılık 

nedeniyle verilen idari para cezalarıdır. İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülüğü nedeniyle 

sigortalıların ücretlerinden indirim ya da kesinti yapan işverenlere her sigortalı için 500 TL 

ve işten ayrılma bildirgesi vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı 1000 TL tutarında 

İPC verilir 

c) İşsizlik Sigortası Fonu 

4447 sK nun getirdiği görev ve hizmetleri yerine getirmek için mali kaynak 

sağlamak, bunları piyasa şartlarında değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde 

bulunmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu kurulmuştur. Toplanan bu gelirler bu fonda devlet 

garantisindedir. Fonun giderleri, işsizlik fonu giderleri, bina kiralaması, hizmet satın 

alınması bilgisayar yazılım, donanım alınmasıdır. Ayrıca, sigortalılara doğum ve evlenme 

sonrası ödenecek “yarım çalışma ödeneği” aktif iş gücü hizmetleri kapsamında işsizlere 

ve öğrencilere verilecek “iş başı eğitim program giderleri” de eklenmiştir. 

Bunun yanı sıra, 4447 sK na eklenen madde ile işverenin konkordato ilan etmesi, 

işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin 

ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan 

üç aylık ücret alacaklarını karşılamak üzere İşsizlik Fonu kapsamında ayrı bir “Ücret 
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Garanti Fonu” oluşturulacağı öngörülmüştür. Ücret garanti fonu işverenlerce işsizlik 

sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. 

İşsizlik Sigortası Fonu Sayıştay’ın vize ve tesciline tabi olmamakla birlikte Sayıştay 

tarafından denetlenir.  

Fonun gelirleri, işsizlik sigortası primleri, bu primlerin değerlendirilmesinden oluşan 

kazanç ve gelirlerden, sigortalı ve işverenlerden alınan ceza, gecikme zammı ve faizlerden 

fonun açık vermesi halinde devletçe sağlanan katkılardan, diğer gelir kazanç ve bağışlardan 

oluşur. 

Ülkemizde işsizlik ödeneğinden yararlanma olanakları nispeten zor, ödenekten 

yararlanma süresi de kısa olduğu için işsizlik fonunda Mayıs 2016 itibarıyla 96 Milyar TL 

para birikmiştir. 

Fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde 

kesinti yapılamaz ve genel bütçeye gelir kaydedilemez. Ancak hükümet fondan yaklaşık 

10,2 TL yi GAP ve istihdamı teşvik programlarında kullanmak üzere borç almıştır. 

4447 sK da işsizlik gelirlerinin vergiye tabi olmadığı, bunlardan vergi resim harç 

kesintisi yapılamayacağı hükmü yer alıyordu. Ancak, yapılan son kanuni düzenleme ile 

bundan böyle fon kurumlar vergisi ve gelir vergisine tabi olacaktır. 

 d) Fondan işsizliği önleme amacıyla kaynak aktarımı 

 Fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin %30 unun, iş gücünün istihdam edilebilirliğini 

artırmak, çalışanların niteliğin yükselterek, işsizlik riskini azaltmak ve teknoloji, gelişmeler 

nedeniyle, işsiz kalması gereken başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı 

artırıcı tedbirler alma ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek 

iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak amacıyla kullanılabileceği 

öngörülmüştür. Bu oranı %50 ye kadar artırmaya BK yetkilidir. Bakanla Kurulu bu yetkiyi 

kullanarak 2015 yılında aktif i gücü programları ve 6 aylık toplum yararına programlarda 

kullanılmak üzere %50 ye çıkarmıştır. 

 V. İşsizlik Sigortası Yardımları  

 İşsizlik sigortası yardımları, , 

- İşsizlik Ödeneği (En önemli yardım) 

- Yeni iş bulma,  

- Meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme hizmetleri ve  

- Yarım çalışma ödeneğidir.  

- Aktif iş gücü kapsamında kurs ve programlar 
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- Vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunların 

mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmaya devam eden personelin 

mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek 

1. İşsizlik Ödeneği 

a) Hak kazanma koşulları 

- Belirli bir süre sigortalı olarak çalışma ve prim ödeme: Her şeyden önce bu 

kanuna göre sigortalı olarak çalışan kişinin iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki üç yıl 

içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş ve ayrıca işten 

ayrılmadan önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışarak prim ödeyerek geçirmiş olması 

gerekir. İşsizlik sigortası primlerinin işverence ödenmemiş olması işsizlik ödeneğinden 

yararlanmaya engel değildir.  İsteğe bağlı sigortalılıkta işsizlik sigortası primi ödemek 

isteyenler, toplam %3 oranındaki primi kendileri öderler. Ancak takip eden ayın sonuna 

kadar ödeme yapmadıkları takdirde işsizlik sigortası primi ödeme hakları düşer. 

- İş Sözleşmesinin belirli nedenlerle sigortalının isteği ya da kusuru dışında 

sona ermesi: İşsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı olan kişiler “iş sözleşmesiyle 

çalışırken işsiz kalan” kişilerdir. İş sözleşmesinin de belirli nedenle sona ermesi gerekir. İş 

sözleşmesinin ”işveren tarafından olağan fesih yoluyla sona erdirilmiş olması gerekir.” Ya 

da sigortalı tarafından haklı nedenle feshi halinde de işsizlik ödeneğine hak kazanılır. 

Üçüncü olarak, ister belirli süreli ister belirsiz süreli olsun iş sözleşmelerinin sigortalının 

ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı bir davranışı olmadığı halde, süresinden önce veya 

bildirim önelini beklemeksizin “işveren tarafından feshi de”  işsizlik ödeneği alma hakkı 

kazandırır. Demek ki “iş sözleşmesi işveren tarafından haksız biçimde sona erdirilen işçi 

işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanabilir.”  

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde o kişi kendi isteğiyle işten ayrıldığı için 

işsizlik ödeneğine hak kazanması mümkün değildir. İşçi askerlik nedeniyle de iş 

sözleşmesini feshettiği zaman işsizlik ödeneğine hak kazanamaz. Ancak kişi askerden 

döndükten sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurduğu takdir de süresinden başvurmuş 

sayılır ve askerlik sonrası işsiz kaldığı dönem için işsizlik sigortasından yararlanır. 

Bundan başka sigortalının “belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması halinde 

sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalması” ya da Deniz İş Kanuna göre geminin kayba 

uğraması, belirli sefer için iş sözleşmesi yapılması halinde seferin bitimi nedeniyle işsiz 

kalınması, işyerinin kapanması, başkasına devri, işin ve işyerinin niteliğinin değişmesi, 

geminin terk edilmesi, savaşta ele geçirilesi, özelleştirme uygulamaları kapsamında işsiz 

kalması da işsizlik ödeneğine hak kazandırır.  
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Buna karşılık grev ve lokavt durumunda, kanundan doğan bir ödevin yerine 

getirilmesi durumunda doğal afet seferberlik kısa süreli askerlik nedeniyle çalışmaması 

halinde işsizlik ödeneği ödenmez. 

Belirtelim ki tam süreli çalışanlar gibi kısmi süreli çalışanlar da koşulları 

gerçekleştiği takdirde işsizlik ödeneğinden yararlanır. 

- Kuruma başvuru: İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için iş sözleşmesinin 

sona erdiği tarihi izleyen otuz gün içinde sigortalının İşkur’a başvurması gerekir. Avukat 

aracılığıyla yapılan başvuru Yargıtay tarafından geçersiz sayılmıştır. Mücbir sebepler 

dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya engel değilse de gecikilen süre 

hak kazanılan toplam süreden düşülür. 

SGK’na yapılacak bildirim yeterli sayılmakta ayrıca İşkur’a bildirim aranmayacaktır. 

Bu yükümlülüğe uymayan işverene idari para cezası uygulanır. Sigortalının işsizlik 

ödeneğinden geç yararlanması işverenin sorumluluğunu doğuran bir nedenden 

kaynaklanmış olabilir. Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı gibi, sigortalının iş sözleşmesi 

işverence haklı nedenle feshedilmekte ancak mahkeme tarafından feshin haksız olduğuna 

hükmedilmedi halinde fesihten itibaren süresinde başvurmuş olsa dahi, “Kurum kendisine 

bildirilen fesih sebebiyle bağlı olduğu için” dava sona erinceye kadar işsizlik aylığı 

bağlamamaktadır. Bu durumda işsizlik ödeneğine geç kavuşan işçi geçmiş dönem zararını 

işverenden talep edebilir. 

- Çalışmaya elverişli ve istekli olma: Bu şart kanunda açıkça yer almamıştır. Ancak 

amacı göz önüne alındığında işsizlik ödeneğinde yararlanmak için uygun bir iş elde etmesi 

makul bir olasılık içinde bulunan sigortalı işsizin çalışmaya elverişli ve istekli olması 

gerekir. Nitekim kanunun 51. Maddesinde de “Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan 

hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma 

süresi içinde şahsen başvurarak “yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri” ve bu 

Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği 

almaya hak kazanırlar. Aynı şekilde 47/c maddesinde de “ Bir işyerinde çalışırken, 

“çalışma, istek, yetenek ve yeterliliğinde olmasına rağmen” herhang bir kasıt ve kusuru 

olmaksızın işini kaybeden sigortalılardan söz ederek bu koşulu dile getirmiştir. 

Çalışmaya elverişli olmak, Kuruma başvuran işsiz sigortalının normal iş gücü 

piyasası koşullarında yapabileceği uygun bir işin kendisine sunulması halinde kabul edecek 

güçte ve hazır durumda bulunmasını ifade eder. Bu durumu kanıtlama sigortalıya düşer. 

İşsiz sigortalı kendisine iş teklif edildiğinde bunu hemen kabul edebilecek güç ve 

arzusunda olduğunu da kanıtlamalıdır. Yeni iş arayanın sağlıklı da olması gerekir. Eğer 
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işsiz kişi işsizlik ödeneği almakta iken iş ararken hasta, doğum yapmış, ya da sakatsa ve bu 

konuda talepte bulunmuşsa artık işsizlik sigortasından değil “hastalık, analık ve malullük” 

sigortasından yararlanacaktır. Oturduğu yerden tatil yapmak için ya da daha başka bir 

sebeple uzunca bir süre uzaklaşarak iş olanaklarından haberdar edilme şansını kaybeden 

veya çok zayıflatan işsiz sigortalı da çalışma güç ve arzusundan yoksun bırakmış sayılır. 

b) İşsizlik ödeneğinin miktarı ve ödeme süresi 

İşsizlik ödeneği “günlük olarak” belirlenir. Günlük işsizlik ödeneği miktarı son dört 

aylık prime esas kazanç dikkate alınarak hesaplanan “günlük ortalama brüt kazancın 

%40 dır” Ancak bu suretle hesaplanan günlük işsizlik ödeneği yürürlükteki aylık asgari 

ücretin (16 yaşından büyük) brüt tutarının %80 geçemez. İşsizlik ödeneğinin verilesi süresi 

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; 

 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsize 

180 gün 

 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsize 

240 gün 

 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsize 

300 gün işsizlik ödeneği verilir.  

Ödenek her ayın sonunda verilir. İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hariç herhangi 

bir vergi ve kesinti yapılmaz. Nafaka borçları dışında haciz ve temlik yapılamaz. 

Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen yersiz ödemeler faiziyle geri alınır. Ölen 

işsizlere ait fazla ve yersi ödemeler geri alınmaz. 

Sigortalı işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve 

işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını yerine getirmeden yani kesintisiz 120 gün 

çalışmadan yeniden işsiz kalırsa bu haktan yararlanmaya devam eder. Ancak yeni hak 

sahipliğinden doğan süre kadar kullanır.  

İşsizlik ödeneği süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin 

miktarı işsizlik ödeneğinden fazla olamaz. 

Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara iş kaybı tazminatı ve işsizlik ödeneğine 

birlikte hak kazanılması halinde öncelikle “iş kaybı tazminatı” ödenir. İş kaybı tazminatı 

alma süresi içinde kendisi İşkur tarafından bir işe yerleştirilmeyen veya kendisi bir iş 

bulamayanlara işsizlik ödeneği verilir. 
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c) Ödeneğin kesilmesi ve geri alınması 

Sigortalının işsizlik ödeneği alması sırasında gelir getirici bir işte çalıştığı (önemsiz 

ve çok kısa süreli olanlar hariç) veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir ve 

aylık aldığının tespit edilmesi, Kurumca önerilen işi reddetmesi halinde işsizlik ödeneği 

kesilir. Ayrıca Kurum tarafından önerilen eğitimi haklı bir neden göstermeden reddetmesi, 

kabul etmesine rağmen devam etmemesi, Kurum tarafından yapılan çağrılara cevap 

vermemesi, istenen bilgi ve belgeleri süresinde vermemesi halinde de işsizlik ödeneği 

kesilir. Son iki halde yükümlülükleri geç de olsa yerine getirilmesi halinde ödenek yeniden 

bağlanır. Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silahaltına alınanlarla hastalık ve 

analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işçilerin 

ödenekleri durdurulur. 

Sigortalı işe iade davası açıp geriye doğru 4 aylık ücrete hak kazanmışsa, işsizlik 

sigortası bakımından hak sahipliği durumu bu dört aylık sürenin sonundaki duruma göre 

belirlenir. 

2. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 

a) Genel Olarak 

İşletmenin ekonomik rizikosu aslında işverene aittir. Ancak kanunda sayılan 

nedenlerle ekonomik açıdan sor duruma düşen işletmelerde çalışmanın geçici ya da kısmen 

durdurulması ya da çalışma süresinin indirilmesi bir anlamda ekonomik riskin işverenle 

işçi arasında paylaştırılması anlamına gelir. Ekonomik güçlük dönemlerinde işletmelere 

destek sağlamak amacıyla öngörülen çözümlerden biri de “kısa çalışmadır.” Kısa çalışma 

ile uygulamasıyla işletmelerin işçi çıkarmaktan vazgeçerek işsizlik oranının artmaması, 

ekonominin az da olsa canlı tutulması sağlanmış olur. 

İşyerinde kısa çalışma yapılması ve işçilerin kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanmasına ilişkin düzenleme 4857 sK yer almıştır. 2008 yılı ortalarından itibaren 

kendini hissettirmeye başlayan ekonomik kriz kısa çalışmayı yeniden gündeme getirmiştir. 

b) Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları 

4447 sK göre ekonomik sıkıntı dönemlerinde işletmelerde kısa çalışma 

yapılabilmedir.  

aa) Kısa çalışmayı gerektiren bir halin ortaya çıkması: 4447 sK na göre “Genel 

ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 

sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya 

kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa 

çalışma yapılabilir.” Kanun ve yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde demek oluyor ki 
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kısa çalışmadan bahsedebilmek için işin eski düzenleme de olduğu gibi gene de en az 4 

hafta süreyle tamamen veya kısmen durması aranacak  fakat bu durumda süreklilik 

aranmayacaktır. 

- Genel Ekonomik Kriz: Ulusal ve uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların 

ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerlerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. 

- Bölgesel Kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bil il veya 

bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı 

durumlardır 

- Sektörel Kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan 

doğrudan etkilenen sektörler ve buna bağlı sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda 

sarsıldığı durumlardır. 

- Zorlayıcı Sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, 

önceden kestirilemeyen, bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden meydana 

gelen geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya durdurulması ile sonuçlanan deprem, 

yangın, su baskını salgın hastalık gibi olayları ifade eder. 

 bb) Kısa çalışma ödeneği ve yararlanma 

- Ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle işin tamamen veya kısmen durması 

yahut çalışma süresinin azalması: İlk koşul sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı 

sebeplerin meydana gelmesidir Ancak bunun meydana gelmesi tek başına kısa çalışma için 

yeterli değildir. Ayrıca işletmede belli bir yoğunlukta etki göstermesi de gerekmektedir. 

Bunlar; 

 İşyerinde uygulanan çalışma süresinin geçici olarak en az 1/3 oranında 

azaltılması veya 

 Süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetin 

tamamen veya kısmen durdurulmasıdır.  

Ancak bu durumların geçici olması gerekir. Faaliyetin tamamen veya kısmen 

durması tüm işyerinde olabileceği gibi kısmen de olabilir. 

- İşverenin İşKur’a başvurusu sendikaya bildirimi: Kısa çalışma başvurusunun 

İşKur’a yapılması ve varsa bu durumun sendikaya bildirilmesi gerekir. 

- Talebin Kurulca Değerlendirilmesi: İşverenin kısa çalışma talebi öncelikle 

Kurum tarafından şekil ve sebep yönünden değerlendirilir. Buna uygunluk tespiti denir. 

Yönetim Kurulunun bu yönde bir kararı olmadan, kriz ve zorlayıcı nedenlerle 

bağdaşmayan, sadece nakit darlığı, ödeme güçlüğü, Pazar daralması nedenler yapılan 

başvuru reddedilir. Başvuruların uygunluk tespiti Kurumca ivedilikle sonuçlandırılır. Kısa 
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çalışma talebi uygun bulunan işverene kısa çalışma kapsamına giren işçilerin listesi de 

gönderilir. İşveren bunu ilan eder ve sendikaya da bildirir. İşveren kısa çalışma 

başvurusunda bulunduktan sonra “kısa çalışma koşullarında değişiklik meydana gelmesi 

mümkündür. Kısa çalışma ödeneğinin süresinden önce erken sona ermesi de mümkündür. 

Bu durumda 6 gün önceden durum sendikaya ve Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğüne 

bildirilir. 

c) Kısa Çalışmanın Hükümleri 

aa) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olanlar 

Belirtelim ki kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olan işveren değil 

işçinin kendisidir. Öte yandan işverenin kısa çalışma talebi Kurumca uygun bulunsa dahi, 

kısa çalışma ödeneği alabilmesi için “iş sözleşmesinin sona ermesi hariç” işsizlik 

sigortasından yararlanma koşullarını yerine getirmiş olması gerekir. Buna göre; 

İlk Koşul: İşçinin işsizlik sigortası kapsamında olmasıdır. Örneğin SGDP 

kapsamında olanlar işsizlik sigortası kapsamında olmadığından kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanamazlar. 

İkinci Koşul: Kısa çalışmanın başladığı tarihte pim ödeme gün sayısı itibariyle de 

işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek durumda bulunması yani geriye doğru üç yıllık süre 

içinde 600 gün ve yine geriye doğru eksiksiz 120 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması 

gerekir. 

Kısa çalışma uygulamasının kapsamına işyerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle 

çalışanlar girmez. 

bb) Yararlanma Süresi 

Kanunda kısa çalışma uygulaması ve dolayısıyla ödeneğinden yararlanma süresi “en 

çok üç ay olarak” belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu kısa çalışma ödeneğini altı aya kadar 

uzatmaya ve işsizlik mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye yetkili kılınmıştır. Kısa 

çalışma için öngörülen sürenin bir defada kullanılması gerekmez. Gerçekten bir süre kısa 

çalışma yapıldıktan sonra, işlerde meydana gelen değişiklik nedeniyle kısa çalışmanın 

uygunluk tespiti yapılan süreden önce durdurulmasına engel yoktur. Kullanılmayan sürenin 

de daha sonra kullanılmasına engel olmamak gerekir. Ekonomik kriz nedeniyle kısa 

çalışma uygulamasından yararlanan işyeri ileri de başka bir ekonomik kriz ya da zorlayıcı 

durumun ortaya çıkması halinde bu yeni duruma bağlı olarak bir kez daha kısa çalışma 

uygulamasından yararlanabilir. 

Kısa çalışma ödeneğinin ödenmesine bir hafta süre geçtikten sonra başlanır. Nihayet 

belirtelim ki üç aylık azami yararlanma süresinin işletmeyle ilgili olduğunun da kabulü 
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gereklidir. Aynı içinin genel ekonomik kiriz nedeniyle kısa çalışma ödeneği alırken iş 

değiştirmesi ve bir diğer işyerinden de aynı ödeneği alması mümkündür. Yeter ki 120 gün 

çalışma şartı yerine getirilsin. 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik kalırsa kısa çalışma ödeneği 

düştükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresi doluncaya kadar işsizlik 

ödeneğinden yararlanır. 

cc) Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi 

Günlük kısas çalışma ödeneği, sigortalının son on iki prime esas kazancı dikkate 

alınarak hesaplanan “günlük ortalama brüt kazancın %60 dır” Bu hesaplanan tutar 16 

yaşından küçükler için uygulanan asgari ücret brüt tutarının %150 ni geçemez. Kısa 

çalışma ödeneğinin süresi üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma süresi kadardır. Kısa 

çalışma ödeneği işçinin kendisine aylık olarak her ayın sonunda verilir. Bu ödenek nafaka 

borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Kısa çalışma ödeneği başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür. 

Zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma yapılması halinde kısa çalışma ödeneği yarım ücret 

ödenecek olan bir haftalık süreden sonra başlar. 

dd) Kısa çalışma döneminde sigorta primlerinin Kuruma aktarılması 

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı sürede ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası 

Fonu tarafından SGK na aktarılır. Bununla birlikte 5510 sK uyarınca, kısa çalışma 

ödeneğinden yararlananlar GSS lısı sayılırlar. Kısa çalışma ödeneği ödenen günler için 

GSS primi İşsizlik Sigortası fonu tarafından SGK na aktarılır. 

ee) Kısa çalışma ödeneğinin durdurulması, kesilmesi ve geri alınması 

Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerine yapılan inceleme sırasında 

işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verildiğinin 

tespit edilmesi halinde kısa çalışma ödeneği durdurulur. İşverenin hatalı bilgi ve belge 

vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden işçinin 

kusurundan kaynaklananlar ise işçiden tahsil edilir. Kısa çalışma ödeneği alanların, işe 

girmesi, yaşlılık aylığı almaya çalışması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi 

bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik 

ödeneğinin başlaması halinde kısa çalışma ödeneği kesilir. 

ff) Kısa çalışmanın iş sözleşmesine etkisi 

Kısa çalışma uygulanan sürede işçilerin iş sözleşmeleri sona ermemek de fakat 

askıda kalmaktadır. Bu esnada işçi çalışma, işveren de ona ücret ödeme borcunu yerine 

getirme zorunluluğundan kurtulur. Maksimum üç ay sürecek olsa da bu sürede sözleşme 
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devam etmekte ve bu süre kıdemden sayılmaktadır. Bu nedenle kısa çalışma süresi kıdem 

tazminatı ve yıllık ücretli izin hakkının belirlenmesinde göz önünde tutulacaktır. 

Askı süresi içinde tarafların sözleşmeyi haklı nedenle feshetme olanağı mevcuttur.  

3. Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi 

İşsizlik ödeneği alanlar da GSS lıdır. Bu kişilerin tescili, ödenekten yararlanmaya 

başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde İşKur tarafından GSS giriş bildirgesi ile yapılır. 

Bu kişilerin primleri İşkur tarafından ödenir. Miktarı, prime esas kazancın %12 sidir. Bu 

dönemde sadece GSS primi yatırıldığı için bu süre uzun vadeli sigorta kolları bakımından 

dikkate alınmaz. 

Öte yandan 5510 sK da İşKur tarafından verien meslek geliştirme ve edindirme 

eğitimine tabi tutulan kişiler, bu süre içerisinde 4/1(a) bendine tabi sigortalı kabul edilerek, 

iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerine tabi kılınmıştır.  

4. İş bulma ve mesleki eğitim yardımı 

İşsizlik ödeneğinden sonra gelen en önemli işsizlik sigortası yardımı “işsize yeni iş 

bulma ve mesleki eğitimdir.” Çünkü işsizlik sigortasının bir amacı da işsizliğin olumsuz 

etkilerini hafifletmeye yönelik program ise de işsizliğin önlemesine yönelik politikalardan 

da uzak kalamaz. Bu hizmetin yapılması ile ilgili olarak görevli Kurum işse Türkiye İş 

Kurumudur. 

Ayrıca 4447 sK gereği İşsizlik fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin % 30’nu; 

işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik 

riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka 

alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve 

uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, gibi hizmetler için 

ayırır, Bu oranı % 50’ye kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

5. Yarım çalışma ödeneği 

Çalışan kadın doğum yapması sonrasında verilen “analık izninin bitiminden 

itibaren” çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla isteği halinde birinci doğumda 60 gün, 

ikinci doğumda 120 gün,  sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma 

süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilebileceği hükmünü getirmiştir. Bu yeni hüküm 

ayrıca 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine de bu imkânı tanımıştır. 

Bu süre 8 haftalık analık izni olup bundan baba da yararlanabilecektir. Doğum veya evlat 

edinme izni kullanan bu kişilere ayrıca yarım haftalık ücretsiz izin süresiyle sınırlı 

olarak doğum ve evlat edinme sonrası “yarım çalışma ödeneği” ödeneceğini 

öngörmüştür. Bu ödenek “İşsizlik Sigortası Fonundan” karşılanacaktır. 
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Bu ödenekten yararlanmak için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden 

önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık 

çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olmak ve analık izninin bitiş tarihinden 

itibaren 30 gün içinde Kuruma başvuruda bulunmak gerekmektedir. Doğum yapan ya da 

evlat edinen işçiye yarım çalışma ödeneği alma hakkı tanımıştır.  

6. İşsizlik sigortası uygulamasına ilişkin işlemlere karşı itiraz 

Buna göre, işsizlik sigortası uygulamasın ilişkin işlemlere karşı sigortalıların ve 

işverenlerin yapacakları itirazlardan SGK na, bunun dışında kalan itirazlar ise Türkiye İş 

Kurumuna yapılır. İtirazların işlemin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması 

ve 30 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz da bulunması yargı yoluna 

başvurmayı engellemez. İPC na karşı “sulh ceza mahkemesi” diğer durumlar için ise ”İş 

mahkemesi” görevli olur. 

 

VI. Ücret Garanti Fonu 

1. Genel Olarak 

“İşverenin belirli nedenlerle ödeme güçlüğüne düşmesi halinde” işçinin üç aylık 

ücretinin güvenceye kavuşturulması amacıyla oluşturulmuştur. Kanuna göre sigortalı 

sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak, çalıştıran işverenin konkordato ilan emesi, 

işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi belgesi alınması ile iş 

ilişkisinden kaynaklanan “üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını” karşılamak üzere İşsizlik 

Sigortası fonundan ayrı Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda yapılacak 

ödemelerde işçinin işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki bir yıl içinde aynı 

işyerinde çalışmış olması gerekir. 

Ücret Garanti Fonu işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak ödemelerin yıllık %1 

dir. 

2. Fonun Yönetimi 

Ücret Garanti Fonu, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde 

yönetir. Fonun gelirleri işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerinin 

işveren payının yıllık toplamının %1 ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen 

kazançlardan oluşur. 

3. Yararlanma Koşulları 

a) Belirli nedenlerle ödeme güçlüğünün ortaya çıkması 

Ücret Garanti Fonundan yaralanma durumunun ortaya çıkabilmesi için, sigortalı 

sayılan kişileri iş sözleşmesiyle çalıştıran “işverenin konkordato ilan emesi”, “işveren için 
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aciz vesikası alınması”, “iflası” veya “iflasın ertelenmesi” nedenleriyle işverenin ödeme 

güçlüğüne düşmesi gerekir. Ödeme güçlüğüne düşme nedeni yukarıda sayılan nedenlerden 

biri olmalıdır. 

b) Başvuru 

Yukarıda belirtilen, nedenlere dayalı ödeme güçlüğünün ortaya çıkması halinde 

ödenmeyen ücret alacağı için Kurum başvurulması gerekir. Bu başvuruda ödeme güçlüğü 

yaran neden ile ilgili belgelerin de bulunması gerekir. 

4. Ödeme yapılması ve miktarı 

Fonun garanti altına aldığı ödeme işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık 

ödenmeyen ücret alacaklarıdır. İflas ve iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği 

tarih veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihinden geriye doğru üç aylık 

dönemde ödenmeyen ücret alacağıdır. Gerçekten işçinin bu haktan yararlanabilmesi için, 

“işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içerisinde aynı işyerinde 

çalışmış olması gerekir.” Bir işveren emrinde çalışırken ödenmeyen üç aylık ücreti için 

Fondan alan işçinin, bu kez başka bir işverende çalışırken yine ödenmeyen üç aylık ücret 

alacağı için Kuruma başvurmasını engelleyen bir hüküm yoktur. Yapılacak ödeme için 

sigorta primine esas tutulan kazanç üzerinden hesaplanan net ücrettir. Herhalde yapılan bu 

ödeme asgari ücretin 6.5 katını aşamaz. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş 

üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak için götürülen Türk işçileri 

için “günlük kazanç sınır yasal asgari ücretin 3 katıdır.” 

Ücret garanti fonu işçiye “net ücreti üzerinden” ödeme yapar. Bu ödeme işverenin 

bu süreye ilişkin prim ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir durum değildir. İşveren 

işçiye ücretini ödemediği döneme ilişkin primleri Kuruma ödemekle yükümlüdür. Bu 

ödemeler fon kaynaklarıyla sınırlıdır.  

 

HİZMETLERİN BİRLEŞTİRLMESİ VE BORÇLANMA YOLUYLA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

I. Farklı Sigortalılık Hallerinde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 

5510 sK ile farklı sigorta kurumları SGK çatısı altında birleşmiş olsa da, sigortalılık 

statüleri farklı kalmaya devam etmektedir. Hizmetler birleştirilince daha önce farklı 

statülerde çalımı olan sigortalıya hangi statüye göre maaş bağlanacağı sorucuna cevap 

verilmesi gerekmektedir. 
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1. İlk defa 5510 sK tabi olarak çalışanlar 

 5510 sK yürürlüğü girdiği tarihten itibaren (01.10.2008) ilk defa sigortalı olarak 

çalışmaya başlayanlardan 4/1(a), (b) ve (c) bendine tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık 

aylıkları “en fazla sigortalılık süresinin geçtiği” sigortalılık hali esas alınır. Sigortalılık 

süresinin eşit olması halinde ise “son sigortalılık” süresi esas alınır. Yargıtay içtihatları da 

bu yöndedir. Bunun gibi, malullük, ölüm, halleri ile yaş haddinden resen emekli olma, 

süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanma veya seçilme yahut sigortalılık halinin 

değişmesi durumunda da “son sigortalılık hali” dikkate alınır.   

2. İlk defa 5510 sK önce sigortalı olarak çalışanlar 

Sigortalılıkları 5510 sk önce başlamış olanlar hizmetlerinin birleştirilmesinde eski 

hükümlere tabi olmaya devam edeceklerdir. 5510 sK dan önce sigortalı veya iştirakçi 

olanlar için 2829 sK halen yürüklüktedir. 

2829 sK amacı “çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına (farklı statülere) tabi olarak 

geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgilerin sosyal güvenliklerinin 

sağlanmasıdır. 

2829 sK hizmet birleştirilmesine ilişkin esaslardan biri, ancak primi ödemiş fiili 

hizmet sürelerinin birleştirmede göz önünde bulundurulacağıdır. Borçlanılan askerlik 

süresi, borçlanılan yurt dışı hizmet süresi, borçlanılan doğum süresi, borçlanılan avukatlık 

stajı süresi artık primi ödenmiş hizmet süreleri sayıldığından birleştirmede göz önünde 

bulunulacaktır. 

Birleştirilecek hizmet süreleri toplamına “itibari hizmet süreleri ile prim ödenmemiş 

süreler” katılmaz. İtibari hizmet çalışmadığı halde gerçekleştiği varsayılan farazi bir 

hizmettir. İtibari hizmet ağır ve tehlikeli işlerde çalışmayı teşvik ve ödüllendirmeyi 

hedefler. 

Bununla birlikte her türlü isteğe bağlı sigortalılık süresi, “primi ödenmiş olmak 

kaydıyla,” hizmet birleştirmesinde hem aylık bağlanması bakımından hem de son yedi 

yıllık sürenin hesabında göz önünde tutulmalıdır. 

 Primi ödenmemiş itibari hizmet süreleri dışında SGDP ödenmiş süreler de 

birleştirmeye konu olmazlar. 

 5510 sK hizmetlerin birleştirilmesinde “en fazla sigortalılık halini veya son 

sigortalılık” halini esas almış iken, yürürlükten kaldırılan 2829 sK “son yedi yıllık fiili 

hizmet süresi içinde” fiili hizmet süresi fazla olan sigortalılık haline, sürelerin eşit olması 

halinde ise “son sigortalılığa” göre aylık bağlanacağını öngörmüştür. Diğer anlatımla 

hizmet birleştirilmesi sonunda son yedi yıllık fili hizmet süresinde hangi statünün fazla 
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olduğu kurumca aylık bağlanması işlemi yapılırken birleştirilecek hizmetin saptamasında 

takvim yılı değil, kurumlara ödenen prim gün sayısı esas alınacaktır. 

Aylığın bağlamasında kesilmesinde aylığı bağlanan Kurum mevzuatı uygulanır. Aylık alma 

hakkını kaybedenlerin süreler aylık ama hakkı ile birlikte kaybedilir. Yeniden başka bir 

sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmaya başlarlarsa bu süreler kaybetmiş 

oldukları aylığa esas alınmış hizmet süreleri ile birleştirilmez. 

 2829 sK göre hizmet birleştirmesi, bir sosyal güvenlik kurumunda yaşlılık aylığı 

bağlanması için yeterli sürenin olmaması halinde yapılır.  

 II. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine göre Yabancı Ülkelerde geçen Hizmetlerin 

Birleştirilmesi 

 1. Genel Olarak 

 Devlet ülkemiz ve çalıştıkları yabancı ülke mevzuatındaki farklılıklar yüzünden 

sosyal güvenlikleri açısından gelecek endişesi duyan işçilerin sorunlarını önceleri ikili 

anlaşmalarla çözmeye çalışmışlardır. Anayasa da devlete bu yönde bir görev vermiştir. Bu 

ikili anlaşmalarla Türk işçilerinin TC ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan bir 

yabancı ülkede geçen hizmet süreleri o işçinin Türkiye’de belirli bir sosyal sigorta 

yardımına hak kazanması için beklemesi gereken sürenin hesabına dahil edilir. Aynı olanak 

yabancı işçinin Türkiye’de geçen hizmet süreleri açısından da söz konusu olur. 

 2. Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin Ortak Esaslar 

 a) İşçinin her iki ülkede de sigortalı olarak çalışması 

 b)Yardım yapacak ülkeye son geliş tarihinde çalışabilir durumda olması: 

 Bu şart hastalık ve analık sigortalarından sağlanacak yardımlar açısından bazı bazı 

sözleşmelerde konu edilmiştir. Bunun için işçinin çalışmak üzere taraf ülkeye son 

geldiğinde çalışabilir durumda olması aranmıştır. 

 c) Birleştirilecek sürelerin aynı zamana rastlamaması: 

 d) Son çalışılan ülkenin sosyal sigortalar kuruluşuna başvurma: 

 Sözleşmeye taraf olan diğer ülkeye çalışmaya giden işçi sigorta yardımlarından 

yararlanabilmek için yeni işyerinin bulunduğu ülkenin yetkili sosyal sigorta merciine 

başvurarak geldiği ülkede geçen hizmetlerin birleştirme isteğinde bulunmalıdır. Bunun için 

de geldiği ülkede geçen sigortalılık sürelerini gösteren bir belge ibraz etmesi gerekir. 

 Yukarıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, değişik ülkelerde geçen hizmet süreleri 

belirli bir yardıma hak kazanma bakımından ilgilinin “son olarak çalıştığı ve istekte 

bulunduğu ülke mevzuatına göre” birleştirilir. 
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HİZMETLERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 I. Genel Olarak 

 Hizmet borçlanmasına karşılaştırmalı hukukta pek rastlanmasa da ILO 

sözleşmesinde buna cevaz verilmektedir. Hizmet borçlanması, sigortalılıkta geçmeyen bazı 

sürelerin daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primlerin yatırılması suretiyle 

sigortalı hizmetten sayılmasına olanak veren bir sigorta işlemidir. Ancak kişinin sigortalılık 

ilişkisi mevcut olmayan “her süreyi borçlanması mümkün değildir.” Hangi sürenin 

borçlanılacağı kanunda gösterilmiş olmalıdır. 

 II. Yurtiçinde Geçen Sürelerin Borçlanılması 

 1. Borçlanma Hakkına Sahip Olanlar 

 5510 sK göre borçlanma hakkına sahip olanlar. 4/1(a) ve (b) bendine tabi çalışanlar, 

ilk defa 4/1(c) bendine tabi olarak çalışanlar, kısmen sigortalı olan kişiler, isteğe bağlı 

sigortalılar ve bunların hak sahipleridir. 

 Sigortalının borçlanma yapabilmesi in borçlanma talep tarihinde aktif sigortalı 

olmasına ya da hak sahiplerinin borçlanma yapabilmesi için sigortalının ölüm tarihinde 

sigortalı olmasına gerek yoktur. 

 2. Hizmet Borçlanmasına Konu Olabilecek Süreler 

 Hizmet borçlanması sigortasız olarak geçmiş bulunan ve “kanunda sınır olarak 

sayılmış” bazı sürelerin sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme gün sayısı olarak 

değerlendirilmesidir. Sigortalının geçmişteki dilediği süreyi hizmetten saydırabilmesi 

mümkün değildir bunun kanunla belirlenmiş olması gerekir. Kıyas yoluyla genişletilemez. 

 a) Ücretsiz doğum ve analık izni süreleri ile doğum arasındaki süreler 

 Kişi hangi statü ile çalışılırsa çalışsın kişiler ilgili kanunları gereği “doğum ve analık 

halinde verilen ücretsiz izin süreleri borçlanılabilir” İlk olarak iki çocuk getirilen 

borçlanma alacağı daha sonra 3 çocuğa çıkarılmıştır. Bu süreler doğum tarihinden itibaren 

2 yıllık süreyi geçmeyecek şekilde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı 

sayılmaması ve çocuğunun da yaşaması şartıyla borçlanabilecektir. 

 Kanun hükmünde iki ayrı borçlanma hakkı vardır. Bunlar; 

- Doğumdan sonra geçen süreler: 4/1(a) ve (b) ve (c) bentlerinden birine tabi kadın 

sigortalı, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra geçen çok iki yıllık 

süreyi borçlanabilir. Bu sürelerde de adına sigorta pirimi ödenmemiş gerekir. İki doğum 

arasındaki süresinin de iki yıldan az olmaması gerekir. Üçten fazla doğum yapan kadın 

kendisi için en avantajlı olan doğumları seçme hakkına sahiptir. Kadın sigortalı çoğul 

doğum yapsa dahi, o doğuma ilişkin olarak en çok iki yıllık süreyi borçlanabilir. 
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- Ücretsiz doğum ve analık izni sürelerine ilişkin borçlanma: İsteği halinde kadın 

işçiye “on altı haftalık süreden sonra altı aya kadar verilen” ücretsiz izin süreleridir. 

Ayrıca, 4/1(c) bendine tabi sigortalıların aylıksız doğum ve analık izinleri 657 sayılı 

DMK da düzenlenmiştir. DMK da doğum yapan memura analık izin süresi izin süresi 

bitiminden, eşi doğum yapan memur ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine “24 

aya kadar aylıksız izin verilir.” İşte kadın kamu görevlisinin doğum nedeniyle 

borçlanabileceği süre bu süredir. 

Kadının ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önceki doğumlar için borçlanma 

talebinde bulunulması mümkün değildir. Öte yandan 2013 yılındaki genelgesine göre de 

kadın sigortalının 4/1(a) bendine göre çalıştıktan sonra 4/1(a) ve 4/1(c) bendine tabi olarak 

çalışmaya başlaması ve bu çalışmalardan sonra doğum yapması halinde de bu süreler 

borçlandırılmayacaktır. 

 

b) Er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen süreler 

Buna uygulamada “askerlik borçlanması” denilmektedir. Askerlik hizmetini 

yapanlar bu süre içinde sigortalı olarak çalışıyor sayılmazlar. Bu nedenle kişilerin er ve 

erbaş olarak geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlanma yoluyla 

değerlendirilebilmesine olanak tanımıştır. 

Borçlanabilecek süreler askere sevk ve askerden terhis olunan tarihler arasında yani 

“askerlikte geçen (asteğmenlikte geçen süreler hariç) tüm süreyi kapsar” Bu esnada verilen 

izin ve üç ayı geçmeyen hava değişim süreleri de borçlanılabilir. Askerlik borçlanması 

askerlik yapılan süreyi geçemez. Daha kısa süre borçlanılabilir. Bedelli askerlik süreleri de 

borçlanılamaz.  Askerlik borçlanmasını sağlığında yapmamış olan kişinin ölümünden sonra 

hak sahipleri de (diğer borçlanma hallerinde olduğu gibi) bu süreyi borçlanabilir. 

Askerlik süresi borçlanabilmesi için askerlik süresinde kanuni sigortalılık 

durumunun mevcut olmaması gerekir. 

Yargıtay Bulgaristan’dan gelip askerliğini orada yapan kişinin ve sosyal güvenlik 

sözleşmesi yapılan ya da yapılmayan yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerin ölümü 

halinde hak sahiplerinin de Türkiye’de borçlanabileceğine hükmetmiştir. 

Askeri okullardan ayrılan öğrenciler de kendi emsallerinin er olarak geçirdikleri 

muvazzaf askerlik süresi kadar olan süresi kadar olan kısmını borçlanabilirler. 

“Borçlanılan tutar bir ay içinde ödenmelidir.”  
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c) Personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri 

Personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerinin borçlanılması sadece 4/1(c) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanlar içindir. 

Kadın memura verilecek ücretli doğum ve analık izni süresi, aylıklı hastalık ve 

refakat izni ve aylıksız izi DMK da düzenlenmiştir. 

d) Doktora ve tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler  

Sigortalı yurtiçi veya yurtdışında geçen normal doktora öğrenimi veya tıpta 

uzmanlık öğrenimi süresinde “sigortalı olarak çalışmamış” burada geçen normal öğrenim 

süresini borçlanma yoluyla değerlendirebilir. 

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapanların normal staj süreleri 

Avukatlık Kanunu uyarınca stajyer avukatların, bu süre içinde bir yerde stajyerlikle 

bağdaşmayan belli başlı işleri yapması mümkün değildir. Ancak ilgilinin stajyerlikte 

sigorta kapsamı dışında geçen süreyi sonradan borçlanabilmesi mümkündür. Bu sürenin 

borçlanılabilmesi için staj süresinin tamamlanması gerekir. Avukatlık stajını 

tamamlamadan hâkim adaylığına bağlayanların bu süreleri borçlanması mümkün değildir. 

f) Beraatla sonuçlanan tutukluluk veya gözaltında geçen süreler 

Tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerin borçlanılabilmesi için bunun sigortalı iken 

gerçekleşmiş ve sigortalının da 4/1(a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı olması gerekir. 

Kamu görevlilerinin göreviyle ilgili olsun ya da olmasın tutuklanan, gözaltına alınan ya da 

görevinden uzaklaştırılması halinde bu kişilerin sonradan göreve iadeleri durumda işten 

uzak kaldığı süreler sigortalılık süresinden sayılır. Mahkûmiyetle sonuçlanmış tutukluluk 

ve gözaltı sürelerinin borçlanılmasına imkân yoktur. 

g) Grev ve lokavtta geçen süreler 

İşçi yasak bir greve katıldığı veya yasal bir lokavta uğradığı takdirde iş sözleşmesi 

askıya alınır. Bu sürede ücret ödenmeyeceğinden Kuruma prim de ödenmez. Bu sürelerin 

daha sonra borçlanma yoluyla prim gün sayısına dâhil edilmesi mümkündür. 

h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri 

Hekimlerin fahri asistanlıkta (aylıksız ve kadrosuz) geçen süreleri de borçlanma 

yoluyla prim günlerine dâhil edilebilir. 

i) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdiği 

süreler 

Seçim kanunlarına göre seçime girmek için görevlerinden istifa eden 4/1(c) bendine 

tabi sigortalılar  (kamu görevlileri) seçilemedikleri takdirde istifa tarihi ile seçimin 
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yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçen süreleri borçlanma yoluyla 

değerlendirebilir. 

j) Subay veya astsubaylığa naspedilen ve subaylığa geçirilenler ile polis ve 

komiser olarak atananların öğrenim süreleri 

Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa 

naspedilenler veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenle ile fakülte ve 

yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra komiser yardımcısı veya polis memuru 

olarak atanan “başarılı öğrenim süreleri” borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az 

aylık alan teğmen, astsubay çavuşun, polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas 

kazancı üzerinden borçlandırılır. Bu tutar tebliğ tarihinden itibaren “iki yıl” çerisinde 

taksitler halinde ödenir. 

k) Memuriyeti disiplin cezası nedeniyle sona erenlerden cezası kaldırılanların 

dışarıda geçen süreleri 

Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyeti 

23.04.1999-14.02.2005 tarihleri arasında sona erenler hakkında 2006 yılında çıkan af 

kanunu ile haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlar 

kanunun yürürlük tarihinden 30.06.2011 tarihine kadar Kuruma başvurmaları halinde 

görevden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki ödenmemiş süreleri 

istekleri halinde borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Borcun tamamı tebliğ edildiği 

tarihten itibaren 30.06.2014 tarihine kadar tek seferde veya eşit taksitler halinde ödetilir. 

Böyle borçlanma olanağı 2012 yılında da verilmiştir. Ancak bu defa başvuru süresi 

kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay ile sınırlı tutulmuştur. Hesaplanan tutarların üç 

ay içerisinde Kuruma sigortalının çalıştığı Kurum tarafından tek seferde ödenmesi 

istenmiştir. 

Haklarında verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla kaldırılmış olanlardan 

memuriyetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların atanma 

talepleri ile atanma tarihleri arasında geçen sürelerdeki uzun vadeli sigorta kolları açısından 

borçlanma imkânı da getirilmiştir. 

l) 4857 sayılı Kanuna tabi “kısmi süreli” iş sözleşmesiyle çalışanlar 

5510 sK kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara eksik sürelerini isteğe bağlı olarak 

sigorta yaptırmak suretiyle değerlendirme imkânı sağlamıştır. Ancak kısmi süreli çalışan 

çalıştığı dönemde isteğe bağlı sigortalılık yaptırmamışsa eksik çalıştığı süreyi 6111 sK ile 

borçlanma suretiyle değerlendirilmesine imkân tanınmıştır. Borçlanma ancak 25.02.2011 

tarihinden sonraki süreye ait olabilir. Kısmi süreli iş sözleşmesinin kamu ya da özel sektör 
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olması fark etmez. Bunun gibi ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar da hizmet 

sürelerini 30 güne tamamlayarak bu borçlanma olanağından yararlanabilirler. 

Bu borçlanma olanağı bir takvim ayında 30 günden daha az çalışanlara ilişkindir. 

m)Yurt dışında geçen öğrencilik süreleri 

Eğitim için yurt dışında gönderilen öğrencilerin öğrencilik süreleri borçlanma imkânı 

getirilmiştir. Ancak bu sürelerin 18 yaşından sonraki kısımları borçlanılabilir. Bunun için 

ilgilinin zorunlu hizmetini tamamlamada sonra üç y içerisinde başvuruda bulunması 

gerekir. 

n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gözaltına alınan veya 

tutuklananların borçlanmaları 

1402 sK ile kurulan Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev alanına giren suçları 

işledikleri iddiasıyla tutuklanan ve 12.09.1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya 

yer olmadığı kararı verilenlerin göz altında veya tutuklulukta geçen süreleri için borçlanma 

imkânı getirilmiştir. Borçlanma süresi sadece gözaltında veya tutuklulukta geçen süreler 

içindir. Borçlanma miktarı talep tarihindeki prime esas kazanç altı sınırının %32 dir. 

Haksız tutuklama ve gözaltına alınma nedeniyle tazminat almamış olanların 

borçlanma miktarı Hazinece ödenir. 

Bu borçlanma imkânından 5434 sK tabi sigortalılar da yaralanır. 

3. Talep ve prim borcunun ödenmesi 

Yukarıda belirtilen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi talebe bağlıdır. Bu 

talepte sigortalının kendisi bulunabileceği gibi sigortalının hak sahipleri de bulunabilir. 

Memuriyetteki disiplin cezaları kaldırılanlar hariç “borçlanma talebi bir süreye bağlı 

değildir. Sigortalı veya hak sahiplerinin birden fazla borçlanma talepleri de söz konusu 

olabilir. Bu durumda her bir borçlanma için ayrı talepte bulunulması gerekir. 

Borçlanılan süre için ödenecek prim tutarı “talep tarihindeki” prime esas kazanç alt 

ve üst sınırları arasında olmak üzere sigortalı veya hak sahibi tarafından belirlenecek 

“günlük kazancın %32 dir.” Prime esas kazanç beyanında bulunulmamışsa asgari günlük 

kazan üzerinden hesaplanır. 

Ancak kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların çalıştıkları aylara ilişkin eksik 

süreler eğer bu süreye ilişkin GSS ödenmişse %20 dir. 

Talep tarihine göre çıkarılan borcun Kurum tarafından tebliği tarihinden itibaren “en 

geç bir ay içinde” ödenmesi gerekir. Bir ay süre içerinde olmak koşuluyla tek seferde veya 

taksitler halinde ödenmesi mümkündür. 
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4. Borçlanmanın Hüküm ve Sonuçları 

Borçlanılan bu süreler, uzun vadeli sigorta kolları ve GSS bakımından 

değerlendirilir. Borçlanma sadece prim ödeme gün sayısına etki edebileceği gibi hem prim 

ödeme gün sayısı hem de sigortalılık süresine de etki edebilir. Borçlanılan süre sigortanın 

başlangıcından sonraki bir süre ise sadece prim ödeme gün sayısına, sigortalılık 

başlangıcından daha önceki ir döneme ait ise sigortalılık başlangıcı o kadar geriye 

gideceğinken hem sigortalılık süresine hem de prim süresine etki eder. Borçlanma ile aylık 

kazanılmasına hak kazanılması halinde borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından 

itibaren aylık bağlanır. 

“Kısmi süreli borçlanmaya” ilişkin süreler 4/1(a) bendi kapsamında değerlendirilir. 

Personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ve seçim nedeniyle borçlanılan süreler ise 

4/1(c) bendi kapsamında sayılır. 

III. Yabancı Ülkelerde Geçen Hizmetlerin Borçlanılması 

Yurt dışı borçlanması, yurt dışında geçmiş belirli bazı hizmet sürelerinin sosyal 

güvenlik hakları açısından Türkiye’de geçmiş gibi sayılmasıdır. 3201 sayılı Kanunla Türk 

vatandaşlarının çalıştığı, yabancı ülke ile ikili sözleşme yapılıp yapılmadığına 

bakılmaksızın yurt dışında geçen hizmet sürelerinin “kesin dönüş yapıp yapmadığına 

bakılmaksızın” ister kısmi ister tam olarak borçlanılabilmesine imkân tanımıştır.  

1. Kanundan yararlanabilecek kişiler 

3201 sK ile “Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak 

suretiyle vatandaşlığı kaybedenlerin 18 yaşını dolduktan sonra” Türk vatandaşı olarak yurt 

dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreler ve bu süreler arasında veya sonunda her 

birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri 

sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödememiş olmaları ve istekleri halinde sosyal 

güvenlikleri bakımından değerlendirilir. Diğer bir ifade ile kanun Türk Vatandaşları veya 

doğumla Türk Vatandaşı olup da sonradan izin alıp çıkanlara da 18 yaşını doldurduktan 

sonra Türk Vatandaşı olarak yurt dışında geçen sigortalılık sürelerini borçlanabilme 

olanağı tanımıştır. Bu borçlanma imkânı zamanını ev kadını olarak geçiren kişilere de 

tanınmıştır. 

Borçlanma talep tarihinde isteklinin Türk Vatandaşı olması zorunludur. Ayrıca 

borçlanma talep edilen sürenin tamamında da Türk vatandaşı olmak gerekir. Yargıtay 

ayrıca Türk Vatandaşlığından izinle çıkan kişilerin vatandaşlıktan çıkmadan önceki süreler 

için de borçlanabileceğine hükmetmiştir. 
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İkili sosyal güvenlik sözleşmelerine dayanarak birleşik sigortalılık süreleri üzerinden 

taraflardan birinin mevzuatına göre kendilerine ya da hak sahiplerine aylık bağlananlar da 

3201 sK dan yararlanabilirler. Bu aylık bağlama yöntemi yurt dışında çalışan Türk işçileri 

yönünden uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’de çalışmaları nedeniyle prim ödeme gün 

sayılarının yetersiz kaldığı durumlarda söz konusu olur ve o kişilere ödediği primler 

karşılığında noksan da olsa bir aylık bağlanır. 

3201 sK na eklenen madde ile 01.01.1989 – 08.05.2008 tarihine kadar zorunlu göçe 

tabi tutulanlara geldikleri ülkedeki hizmetlerini borçlanma imkânı getirilmiştir. Bunun için 

ülkeyle sosyal güvenlik anlaşması imzalanmamış olması, ilgilinin zorunlu göçten sonra TC 

vatandaşı olması ve Türkiye’ de ikamet etmesi ayrıca sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir 

ve aylık almaması gerekir. 

İlgilinin yazılı talepte bulunması ve hesaplanarak tebliğ edilen “borç tutarını üç ay 

içinde ödemesi şartı aranır.” 

Öte yandan yurt dışında çalışmakta iken veya yurt dışına kesin dönüş yaptıktan sonra 

ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler. 

2. Değerlendirilecek Süreler 

3201 sK uyarınca yurt dışı hizmet borçlanmasına konu olabilecek süreler “18 yaşın 

doldurulmasından sonraki” sürelerdir. Ayrıca yurt dışında geçen sigortalılık süreleri ile bu 

süreler arasında veya sonunda “her birinde bir yıla kadar olan işsizlik” süreleri ve ayrıca 

“yurt dışında ev kadını olarak” geçen süreler de borçlanılabilir. Bağısız çalışma 

statüsünde geçen sürelerinde borçlanılması mümkündür. Fakat Türk vatandaşlığının 

kazanılmasından önce veya kaybedilmesinden sonra yurt dışında geçen sigortalı veya ev 

kadınlığı statüsünün borçlanılması mümkün değildir. 

Ayrıca ilgilinin borçlanmak istediği süre için Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına 

göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında prim ödenmişse, “çakışan süreler 

borçlandırılamaz.” Borçlanma için başvuruda bulunanlar, yurt dışında geçen sürelerin 

tamamını borçlanabilecekleri gibi kısmi olarak da borçlanabilecektir. 

3. Kanundan Yararlanmanın Şartları 

a) Yurda kesin dönüş yapılmış olması şartı kaldırılmıştır. 

3201 sK ilk halinde borçlanma imkânı sadece yurda kesin dönüş yapmış olanlara 

tanınmıştır. AY Mahkemesi bu hükmü daha sonra eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle 

iptal etmiştir. Kanunun yeniden düzenlemesiyle borçlanma talebinde bulunmak ve 

borçlanma işlemini gerçekleştirmek için yurda kesin dönüş yapılmış olması şartı 



 

210                     
 

kaldırılmıştır. Fakat borçlanma yoluyla değerlendirilen sürelere istinaden “aylık 

bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapılmış olması gerekmektedir.” 

b) Tahakkuk Ettirilen Borcun Ödenmiş Olması 

Daha önceleri Amerikan doları olarak hesaplanan yurtdışı hizmet borçlanmaları, 

2008 yılında 3201 sK yapılan değişiklik ile TL olarak ödenmektedir. İlgili yurt dışında 

geçen sürelerinin “tamamını ya da bir kısmını” borçlanabilmektedir. 

Eğer borçlanma talebi sigortalı veya hak sahipleri yurt dışında iken yapılmışsa TL 

olarak bildirilecek tutarı döviz cinsinden, talebi Türkiye’de yapmışsa TL olarak öderler. 

Borç tutarı, borçlanılacak her bir gün için, başvuru tarihindeki pirime esas asgari ve azami 

kazanç arasında olmak üzere “seçilen günlük kazancın %32 dir”  

Borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren “üç ay içerisinde ödenmesi” gerekir. Bu 

sürede ödenmeyen borçların başvuruları geçersiz sayılır, talep edilirse yeniden 

başvurulabilir. 

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı başvuru ve başvurudan vazgeçme 

Borçlanma hakkında yararlanmak için ilgilinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı 

olarak başvurması gerekir. Başvuru için herhangi bir süre koşulu aranmamıştır. Başvuruyu 

ilgilinin kendisi yapabileceği gibi, çalışmakta iken ya da kesin dönüş yaptıktan sonra 

“ölenin hak sahipleri” de yapabilir. Ölen sigortalının hak sahibi tarafından yapılacak 

borçlanmalarda yurt dışı hizmet borçlanması aylık bağlanmasına yetmiyorsa ölen 

sigortalının askerlik süresinin de ihtiyaç duyulan kısmının borçlanılması mümkündür 

Öte yandan, borçlanma için başvuruda bulunup, borç miktarı tebliğ edilmeden veya 

tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içerisinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini 

ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna bildirilenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılır. 

Borcun tamamını veya bir kısmını ödedikten sonra borçlanmanın iptali için başvuruda 

bulunurlarsa da ödenen tutarın tamamı faiz uygulanmaksızın TL olarak iade edilir. 

4. Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi 

 Bu başvuru sahiplerinin Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki 

sigortalılık statüsüne göre “sigortalılıkları yoksa 4/1(b) kapsamında” sigortalı sayılırlar. 

6111 sK ile değiştirilen 5510 sK na eklenen hüküm ile yurt dışında çalışan Türk işçileri bu 

süreler için Türkiye’de isteğe bağlı prim ödemişlerde bu takdirde bu süreler 4/1(a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların yurt dışı hizmet 

borçlanmasına konu gün sayıları, prim ödeme gün sayılarına veya hizmet sürelerine 
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eklenir. Bu süreler uzun vadeli sigorta kolları açısından bağlanacak aylık ve gelir açısından 

önemlidir. 

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın 

başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Türkiye’de sosyal güvenlik 

kuruluşuna tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılık başlangıç tarihi, borçlarını tamamen 

ödedikleri tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden itibaren borçlanılan gün sayısı kadar 

geriye götürülür. Birden fazla yurt dışı borçlanması yapılmışsa sigortalılık süresinin 

başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek 

suretiyle belirlenir. 

Yurt dışında ilk defa başlanılan tarih eğer yurt dışında geçen süreler sonradan 

borçlanılmış ise sigortalılık başlangıç tarihi olarak 4/1(a) bendi kapsamında 

değerlendirilecektir. 

5. Aylık Bağlanması 

Borçlanma talebinde bulunabilmek için yurda kesin dönüş yapma şartı aranmamakta 

ise de, borçlanma sonucunda aylık bağlanabilmesi için ülkeye kesin dönüş yapmış olma 

şartı vardır. 

Aylık bağlanabilmesi için tahakkuk eden borcun tamamının ödenmiş olması, aylığa 

hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekir. 

Bağlanmış bulunan aylıklar, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına 

bakılmaksızın “herhangi bir ülkede çalışmaya” ikamete dayalı bir “sosyal sigorta” ya da 

“sosyal yardım ödeneği almaya” başladıkları takdirde kesilir. Türkiye’de sosyal güvenlik 

kanunlarına göre sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde de SGDP kesilmek 

suretiyle çalışmaya devam edebilirler. 

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle SGK tarafından kendilerine ya 

da hak sahiplerine resmi aylık (kısmi aylık) bağlanmış olan kişiler, yurt dışında geçen ve 

tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet belgelerindeki gün sayısının tamamını 

borçlanmak ve bu tutarı da ödemek suretiyle kısmi aylıklarını tam aylığa çevirebilirler. 

6. Transfer Edilen Primlerin İadesi 

Yurt dışı hizmet borçlanması yapan Türk vatandaşlarının “yabancı ülkedeki”  sosyal 

güvenlik kurumlarına ödedikleri “primlerin bazı hallerde iadesi” mümkündür. Bunun için 

yabancı ülkelerde sosyal güvenlik kurumlarına yatırılmış bulunan primlerin, sosyal 

güvenlik sözleşmeleri ile Türkiye’ye transferlerinin sağlanması ve bu sözleşmelerde 

primlerin iadesine engel hükümler bulunmaması gerekir. Engel bir hüküm yoksa transfer 

edilen primlere ilişkin sürelerin tamamının, borçlanılarak “borcun tamamının ödenmiş 
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olması halinde, transfer olunan primlerin tamamı” ya da transfer olunan primlere ilişkin 

sürelerin “bir kısmının, borçlanılarak” “borcun tamamının ödenmiş olması halinde”, 

transfer olunan primlerin borçlanılan gün sayısına isabet eden orandaki miktarı 

transfer tarihindeki cari kur üzerinden Yeni Türk Lirası karşılığı olarak Kurumca 

sigortalıya, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edilir. 

 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

SİSTEMN GENEL ESASLARI 

 Günümüzde artık devlet eliyle kurulup işletilen emeklilik sistemlerinin çalışanları 

ve emeklileri tatmin etmemektedir. Bu olumsuzluklar karşısında “devlet tarafında kurulup, 

onun güvence, denetiminde ve gözetiminde, çalışanların zorunlu katılımıyla işleyen” 

dağıtım esasına dayalı tek ayaklı sosyal güvenlik rejimleri yanında, çalışanların gönüllü 

katılımıyla işleyen ve çalışanlara esas itibarıyla ek nitelikte emeklilik yardımı sağlayan fon 

(biriktirme) esasına dayalı ikinci bir rejime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem sadece 

çalışanlara değil herkese açıktır. Buna bireysel veya özel emeklilik rejimi denilmektedir. 

Bu rejimin en önemli özelliği katılanlara “ek nitelikteki emeklilik geliri sağlamak,” öte 

yandan toplanan fonlarla “sermaye piyasasını güçlendirmek,” “GSYİH ve istihdamı 

artırmaktır.” Sistem bu tasarrufların ayrıca yatırıma yönlendirilmesi biçiminde 

tasarlanmıştır. Ülkemizde BES kurulmasının asıl gerekçesi kişilere ek emeklilik 

sağlamaktan çok tasarrufların ekonomiye sağlayacağı yararlardır. BES de devlet doğrudan 

taraf olmamak da sadece sistemi düzenlemektedir. 

 

 I. Sisteme İlişkin Esaslar 

 Ülkemizdeki emeklilik sisteminin zafiyetleri nedeniyle, kamusal sosyal güvenlik 

sistemine “ek olarak” (tamamlayıcı nitelikte) bireylere emeklilik dönemlerinde ek gelir 

sağlamak, öte yandan sisteme katılanlarca ödenecek primlerden toplanacak fonları sermaye 

piyasasına ve yatırım alanlarına aktarmak böylece ülke kalkınmasına katkıda bulunmak 

amacıyla 4632 sK kabul edilmiştir. Çeşitli kanunlarla yapılan birtakım değişikliklerden 

sonra nihayet 18.08.2016 tarihinde kabul edilen 6740 sK la 4632 sK a eklenen bir madde 

ile “bağımlı çalışanların otomatik olarak” bireysel emeklilik sistemine dâhil olması kabul 

edilmiştir. Bireysel emeklilik sisteminin özellikleri ise;  

 1. Ek nitelikte emeklilik programı olması 

 Bireysel tasarrufa dayalı özel emeklilik sistem, özel sandıklar gibi bağımsız ya da 

kamusal sosyal güvenlik sistemine alternatif bir sosyal güvenlik sistemi olmayıp, kamusal 

sosyal güvenlik sistemine tabi olarak çalışanlar için “tamamlayıcı” ya da “ek nitelikte bir 
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emeklilik olanağı” sağlar. Denilebilir ki BE kamu sosyal güvenlik sisteminin bir 

tamamlayıcısıdır. Öyle ki herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayanlar ya da 

ayrılanlar da BES sistemine katılabilirler. 

 Özel emeklilik sistemi, kamu sosyal güvenlik kurumlarınca sağlanan asgari gelir 

düzeyi (1.ayak), kamu özel sektör inisiyatifi ile kurulan gönüllü ya da zorunlu sosyal 

güvenlik kurumları (OYAK, munzam sandıkları) tarafından sağlanan gelire oranlı aylık 

bağlama (2. Ayak), gönüllü katılıma dayanan ek nitelikteki emeklilik sistemini (3. Ayak) 

oluşturur. Bu sistem özel sigorta tekniği ile yürütülür.  

 Sistemin en üstünde Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu yer alır. Ayrıca Hazine 

Müsteşarlığı tarafından “Emeklilik Gözetim Merkezi” oluşturulması ön görülmüştür. 

 BES, kamus sosyal güvenlik sisteminin dışında faaliyet göstermekle birlikte sistem 

“devletin denetim ve gözetiminde” işlemektedir. Hazine Müsteşarlığı kuruluş, denetim ve 

faaliyetten sorumlu kuruluş olarak görev yaparken, SPK da emeklilik şirketleri tarafından 

toplanan katkı paylarının, emeklilik yatırım fonlarının kuralara uygun kullanılmasını 

gözetleme, portföy yönetim şirketlerinin takas ve saklama hizmetlerini denetleme görevi 

vermiştir. SPK yatırım fonlarını saklama görevini de TAKASBANK’a vermiştir. 

 2. Gönüllü Katılım 

 a) Kural 

 Sistem “gönüllü katılım” esasına dayanmakta olup, “katılma zorunluluğu yoktur.” 

Sisteme isteyen katılır isteyen katılmaz. Sisteme katılma, katılmak isteyen kişi ile emeklilik 

şirketi arasında imzalanacak bir “emeklilik sözleşmesi” ile gerçekleşir. Sisteme fiil 

ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Katılma şartlarını yerine getiren herkes BES’ne 

katılabilir yeter ki 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetini haiz olsun. 

 b) İstisna (Otomatik Katılım) 

 BES’te kural gönüllü katılım olmakla birlikte 6740 sK ile 45 yaşını geçmemiş 

bağımlı çalışanları “otomatik olarak BES’ dâhil etmeyi” böylece ekonomiye birden bire 

büyük bir para girişini sağlamayı hedeflemiştir. Ancak çalışanların her ne kadar BES’e 

otomatik katılımı olmakla beraber katılanlara “iki ay sonra” sistemden çıkma hakkı 

tanınarak otomatik katılma ilkesi yumuşatılmıştır. Yani tarı zorunluluk ilkesi geçerlidir. 

 T.C vatandaşı olup, 45 yaşını doldurmamış olan “4/1(a) ve 4/1(c)” bendine tabi 

sigortalılar bireysel emeklilik sistemine dâhil edilebilecektir. 

 Katılım prosedürünü “çalışanın işvereni” yerine getirecek olup işverenin 

belirleyeceği bireysel emeklilik şirketinin Hazine Müsteşarlığınca uygun görülmesi şarttır. 
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 İşçi/memur prime esas kazancın %3 oranında katkı payı ödeyecek olup, bu tutar 

işveren tarafında ücret/maaş ödeme günü işçiden/memurdan kesilip en geç ertesi günü 

akşamına kadar şirkete aktaracaktır. İşçi/memur dilerse %3 den daha yüksek katılım 

yapılabilir. İşveren BES’e katkı yapmaz. Katkı payının takip ve tahsil sorumluluğunu 

bireysel emeklilik şirketine verilmiştir. 

 BES dâhil olan kimse iki ay sonra sözleşmeden cayabilir yani sistemden çıkabilir. 

Cayma halinde katkı payları varsa getirileri ile birlikte 15 gün içinde işçiye/memura iade 

edilir. Girişi zorunlu, çıkışı serbest bir sistemdir. 

 İşçi/memur iş veya işyeri değiştirirlerse ve yeni işyerinde bir emeklilik planı 

varsa çalışanın birikimi ve getirileri le birlikte sistemden elde ettiği kıdem süresi yeni 

işyerindeki emeklilik sözleşmesine dâhil edilir. Eğer yeni işyerinde BES yoksa çalışan ya 

önceki işyerinde düzenlemiş olan emeklilik sözleşmesine devam edecek ya da emeklilik 

sözleşmesini sona erdirecektir. 

 Çalışan adına açılan BES hesabına ödenen katkı payı üzerine katkı payının %25 i 

kadar devlet katkısı sağlanır. Devlet ayrıca isteme ilk katılışta 1000 TL katkı sağlayacaktır. 

Cayma hakkını kullananlar bu hakta yararlanamayacaklardır. Hesabında ki birikim on yıl 

ve daha fazla olması halinde emekliliğe hak kazanıp sistemden ayrıldıklarında 

birikimlerinin %5 kadar ek bir devlet katkısı sağlanacaktır. Çalışan sayılarına göre 

aşağıdaki belirtilen tarihlerde, özel sektör işverenleri kapsamda dahil olacaktır. “Kamu 

kurumları için çalışan sayısı kriteri olmayacaktır.” 

 Emeklilik şirketlerince fon işletim kesintisi dışında herhangi bir kesinti 

yapılmayacaktır. 

 Yükümlülüklerinin yerine getirmeyen işverenlerden her bir ihlal için 100 TL İPC 

alınacaktır. 

 BES de yarı zorunlu katılım uygulaması 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girecektir. Hazırlanan yönetmeliğe göre; 

Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren, 

  Çalışan sayısı 250 - 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer 

alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında 

çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren, 

Çalışan sayısı 100 - 249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren, 
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Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 

ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden 

itibaren,  

Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 

01.07.2018 tarihinden itibaren, 

Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 

01.01.2019 tarihinden itibaren 

İşverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dâhil 

edileceklerdir.  

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün 

işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. 

Çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, ilgisine göre prime esas 

kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın %3’ü oranında olacaktır. 

Öte yandan çalışanların hali hazırda zaten bireysel emeklilik sigortası yaptırmış 

olmaları veya işverenleri aracılığı ile zaten önceden işveren katkılı emeklilik planına dahil 

edilmiş olmaları, getirilen sisteme dahil edilmeye engel oluşturmuyor. Bu durumdakiler de 

ayrıca otomatik katılıma tabi olacaklar.  

Sistemde 10 yıl ve 56 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazanan kişi hem sistemdeki 

birikimlerini, hem de devletin sağladığı katkıları alabilecektir. Yine devletin katkısının 

garantiye alınması için sistem de en az üç yıl geçirilmesi gerekir. Sistem de üç yıl geçiren 

%15, altı yıl geçiren %35, 1on yıl geçiren %60 hak kazanmış olacaktır. 

3. Emeklilik Sözleşmesi 

Emeklilik sözleşmesi; şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba 

katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma 

yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve 

usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. 

Bu sözleşmenin yazılı yapılması geçerlilik koşuludur. 

Emeklilik sözleşmesi “bireysel” veya “grup emeklilik sözleşmesi” şeklinde 

yapılabilmektedir. 

a) Bireysel Emeklilik Sözleşmesi 

Bireysel emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve 

şirket ile katılımcının taraf olduğu sözleşmedir. 

b) Grup Emeklilik Sözleşmesi 

4632 sK göre emeklilik sözleşmesi, ya katılımcı ile bireysel emeklilik sözleşmesi 

şeklinde yapılır ya da bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı adına bir kuruluş 
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ile grup emeklilik sözleşmesi şeklinde yapılır. Grup emeklilik sözleşmesi de, “gruba bağlı 

bireysel” veya “işveren grup emeklilik” olarak iki türde düzenlenir. Gruba bağlı bireysel 

emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak yapılır. İşveren grup emeklilik 

sözleşmesi ise, bir istihdam ilişkisine bağlı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş 

ile şirket arasında düzenlenen ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı 

ödenen sözleşmedir. 

Grup emeklilik sözleşmeleri için yeni yönetmelik eski yönetmelikte yer alan “10 kişi 

sınırlamasını kaldırmıştır.” 

Grup emeklilik sözleşmesi grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile 

katılımcının içinde yer aldığı grup arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözlemeler, dernek, 

vakıf, şirket, işveren, meslek kuruluşu gibi bir kuruluşun çalışanları veya üyeleri yararına 

emeklilik şirketi ile birlikte hazırlanan emeklilik planına dâhil olmak isteyen katılımcılar 

ile emeklilik şirketi arasında düzenlenir. Planda katılımcının isteğine bağlı değişiklik 

yapılmaz. 

İşverenin taraf olduğu grup emeklilik sözleşmesi ise, grup emeklilik planına bağlı 

olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan 

emeklilik sözleşmesidir. Burada emeklilik sözleşmesinin tarafı katılımcı değil sponsordur. 

Sponsor kuruluş katılımcı adına katkı payı ödeyen tüzel kişidir. İşveren grup emeklik 

sözleşmesinden doğan haklar baştan itibaren katılımcıya ait olmayacaktır. Bu haklar 

sözleşmede belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak kazanılacaktır. 

c) Sisteme Katılma Usulü 

BES e katılma işlemi bunu isteyen katılımcının emeklilik şirketi ile bireysel 

emeklilik sözleşmesi bağıtlanmasıyla başlamaktadır. Otomatik katılım bunun istisnasıdır. 

Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin 

tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına naklen 

intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklifin “şirket tarafından” reddedilmesi halinde 

denen tutar 5 gün içerisinde iade edilir. 

Katılımcı teklif formunun imzalanması veya teklifin onaylanmasını izleyen atmış 

gün içinde cayma hakkına sahiptir. “Cayma bildirimi üzerine” verilen ödeme talimatları 

iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan “on iş günü” içerisinde 

ödenir. 

İşveren grup emeklilik sözleşmesi hariç, emeklilik sözleşmesi karşı karşıya 

gelinmeksizin şirketin internet sitesi veya çağrı merkezi yahut şirketçe yetkilendirilen çağrı 

merkezi aracılığıyla düzenlenebilir. Uzaktan satış ile yapılmış emeklilik planlarında onay 
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işlemi gerçekleşmemiş, tekliflere dayanarak düzenlenen sözleşmeler yürürlüğe girmez ve 

şirket bunlar için tahsilat yapamaz. Şirket onay işlemin müteakip “5 iş günü içinde” giriş 

bilgi formunu ve teklif formunu katılımcının adresine gönderir. 

Bireysel emeklilik sistemine işveren katkısı tamamen onun isteğine bağlı bir 

konudur. Bu katkı toplu sözleşmeye konulacak bir hükümle sağlanabilir. İşverenler 

tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları vergiden 

indirilecek giderler arasına alınmıştır.  

d) Bireysel Emeklilik Aracıları 

Kanun bireysel emeklilik aracılarını, “emeklilik şirketlerinin emeklilik 

sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerdir. Bireysel 

emeklilik aracısı olabilmek için gerekli nitelikleri haiz olanlar sınavı kazandıkları takdirde 

bireysel emeklilik aracısı olabilirler. Sınavda başarılı olanlara Emeklilik Gözetim 

Merkezince lisans verilir. Lisans alan kişilere adına aracılık yapacağı firmalarca da eğitim 

verilir bu eğitim sonunda tanıtım kartı verilir. Bu kişilerin bireysel Emeklilik Aracıları 

Siciline kaydolmaları zorunludur. Aracılık yapan kişiler, bireysel emeklilik sistemine 

katılmak isteyen kişilere şirket seçimi, sunulan emeklilik planlarının tanıtımı, 

bilgilendirilmesi, pazarlanması satışı gibi hizmetler sunarlar. 

BEA ları mesleğin icapların, iyi niyet kurallarına ve mevzuata uygun faaliyette 

bulunmaları gerekmektedir. Katılımcıların hak ve çıkarları ile BES işleyişini tehlikeye 

sokabilecek hareketlerden kaçınmalı, katılımcılara kendilerine en uygun tavsiyelerde 

bulunmalıdırlar. Bu esaslara aykırı hareket ettiği tespit edilen BEA larına işlenen fiilin 

ağırlığına göre satış yetkisinin geçici durdurulmasından lisans iptali kadar çeşitli 

yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Bunların, giriş aidatı, katkı payı gibi katılımcı ile para alışverişine girmeleri 

yasaklanmıştır. 

 

4) Katkı Payları 

Sistem, katılımcının şirketle imzalamış olduğu emeklilik sözleşmesinde belirtilen 

esaslar dairesinde bireysel emeklilik hesabına ödeyeceği “katkı payları ile finanse 

edilecektir.” Katkı payını esas itibarıyla devlet öder. Ancak katkı payına işveren hatta 

devlet de katkı yapabilir. 

a) Bireyin Katkısı 

Sistem bireyler tarafından emeklilik şirketine ödenecek katkı paylarından oluşacak 

fonların sermaye piyasasında değerlendirilmesiyle yürüyecektir. Kişi sisteme ne kadar 
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yüksek katkı payı öderse ileride alacağı emekli aylığı miktarı da o kadar artar. BES’in bir 

başka özelliği de işleyişinin şeffaf bir yapıya sahip olmasıdır. Şirket katkı payı fon gelirleri 

veya fon varlıkları üzerinden fon işletim giderleri veya yönetim giderleri de kesebilir. 

Katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette 

ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, 

teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt 

asgari ücret tutarı dikkate alınarak giriş aidatı alınabilir. Katılımcı katkı payını emeklilik 

planlarında belirtilen fonlar arasında paylaştırabilir. BES’de emeklilik hesabına ödenen 

katkı payları üzerinden en fazla %12 oranında yönetim gideri kesilebilir. Ödemeye ara 

verilmesi halinde ara verme süresi boyunca ara verilen her ay için 2TL yi aşmayacak 

şekilde ek yönetim gideri alınabilir. Ancak yönetmelikte 2016 yılında yapılan değişiklik ile 

%12 ve 2 TL sınırlaması kaldırılmıştır.  

Giriş aidatı kesilmesi zorunlu olmadığı gibi, bunun kesilip kesilmemesi, takside 

bağlanıp bağlanmamasını şirketler arasındaki rekabet belirleyecektir. Giriş aidatı sisteme 

ilk girişte alınabilir. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar çerçevesinde katkı 

payını birden fazla fon arasında paylaştırabileceği gibi birimlerini başka bir şirkete de 

aktarabilir. Katkı payları şirket hesaplarına intikal ettikten itibaren 2 iş günü içinde yatırıma 

yönlendirilmelidir. Şirket hesaplarına intikal eden ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen 

paralar 2 iş günü içerisinde kaynağına iade edilir. Katkı paylarının başka bir şirkete 

aktarılmasının talep edilmesi halinde bu talep 10 iş günü içinde yerine getirilmelidir. 

Atarım talebinde bulunulabilmesi için en az 1 yıl süreyle şirkette kalınmış olması gerekir. 

Fonun herhangi bir getirisinin bulunmaması hatta zararı halinde şirket katılımcının 

zararının hesaplayarak katılımcının hesabına ya da doğrudan kendisine ödenmesi 

gerekmektedir.  

Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinden önce 

ödenmesi kabul edilmiştir. Katkı payı ödenmesine ara verilebilir.  

 

b) İşveren Katkısı 

Kanunun 5. Maddesinin son fıkrasına göre “grup emeklilik sözleşmesinin 

akdedilmesine taraf olan dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu veya sair 

kuruluş yahut grup ile işverenler tarafından “çalışanları veya üyeleri hesabına kısmen veya 

tamamen katkı payı ödenmesi halinde,” bu katkılar ile getirileri bireysel emeklilik 

hesaplarında ayrı olarak takip edilir ve bu hesaplardaki birikimlere ilişkin hakların 

kullanımı ve yükümlülükler Müsteşarlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesince grup 
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emeklilik sözleşmesinde belirlenir. Katılımcının bu birikimlere hak kazanma süresi her 

halde katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren yedi yılı aşamaz. 

Ayrıca üyelerine veya çalışanlarına yönelik emeklilik taahhüdünde bulunan vakıf, 

dernek, sandık, meslek kuruluşu veya şirketlerin yurt içi veya yurt dışındaki bu birikimleri 

31.12.2017 tarihine kadar kısmen ya da tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. 

Bu şekilde BES aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. 

Aktarım tarihinden itibaren, üç yıl içinde maluliyet ya da ölüm haricindeki bir 

nedenle katılımcı tarafından birikimlerinin tamamı ya da bir kısmı alınması halinde aktarım 

nedeniyle vergiden istisna tutulan kısım üzerinden  %3,75 gelir vergisi kesintisi yapılır.  

Katkı payının miktarı katılımcı ile şirket arasında imzalanacak sözleşmede 

belirleneceği ve emeklilik aylığı katkı paylarının yöneldiği fonların getirine bağlı olduğu 

için sistemin “belirlenmiş gelir esaslı değil, belirlenmiş katkı esaslı emeklilik 

programına” dayandığı anlaşılmaktadır. Kanunun 1 nci maddesi de bunu açıkça teyit 

etmektedir. 

Belirlenmiş gelir esasında bireylere ileride alacakları gelir garanti edilmiştir. Avrupa 

genelinde bu sistem egemendir. Genelde ABD de uygulanan “belirlenmiş katkı esaslı 

emeklilik programlarında ise böyle bir garanti yoktur. 

Emeklilik döneminde sağlanacak gelir düzeyinin başlangıçta belirli olması esasına 

dayana “belirlenmiş gelir esaslı” programlar aynı işyerinde uzun süre çalışmayı teşvik edici 

niteliktedir.  

Belirlenmiş katkı payı esasına dayanan emeklilik programları ise biriken 

tasarrufların bir şirketten diğer şirkete aktarılma kolaylığı, yatırım araçlarında yüksek gelir 

elde etme ihtimali, kişilere kendi emekliliklerini yönlendirmeye imkân tanıdığı ve vergi 

kolaylığı için daha fazla tercih edilmektedir.  

c) Devlet Katkısı 

6327 sK ile getirilen en önemli yenilik BES’e devlet katkısının öngörülmüş 

olmasıdır. Bu katkı katılımcıların şirket nezdindeki hesaplarından “ayrı bir hesaba” 

yatırılacak, bu tutara katılımcılar ödemeyle birlikte kayıtsız ve şartsız hak 

kazanamayacaktır. Bu tutara hak kazanılabilmesi için sistemde bulunulan süre dikkate 

alınacaktır. 3 yıl sistem bulunanlar %15, altı yıl sistem bulunanlar %35, on yıl sistemde 

bulunanlar ise %60 hak kazanacaklardır. Sistemden emekli olanlar, vefat veya maluliyet 

nedeni ile ayrılanlar devlet katkısı olarak hesapta birikenlerin tamamına hak 

kazanacaklardır. 
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Bireysel emeklilik sisteminin uygulanmaya başlandığı ilk dönemlerde sisteme 

katılımı artırmak için katkı paylarının vergi matrahından düşülmesi gibi teşvikler 

getirilmiştir. Ancak bu teşviklerin yetersiz kalmaları nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi 

katkı paylarına karşılık belli bir oranda devlet katkısı düzenleme ile katkı paylarının %25 

oranında devlet katkısı hesaplara ödenmeye başlanmıştır. BES’e otomatik katılım getiren 

6740 sK sisteme otomatik girenlere “bir defaya özgü olmak üzere” 1000 TL katkı 

yapacaktır 

İşveren katkılı bireysel emeklilik hesaplarına işveren tarafından ödenen katkı 

paylarında bu teşvik uygulanmayacaktır. 

Devlet katkılarının toplamı, hesaplama dönemindeki brüt asgari ücretin toplamı 

tutarını aşmayacaktır. 

Devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil 

edilemez.  

5. Emeklilik Yatırım Fonu 

Emeklilik yatırım fonu, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi kapsamında alınan ve 

katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve 

inançlı mülkiyet hesaplarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan kanunda yer alan 

amaçlar dışında kurumayan ve kullanılamayan sermaye piyasası kurumu niteliğindeki bir 

mal varlığıdır. Süresi olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. SPK tarafından uygun 

görülen fon iç tüzüğü, izin belgesi tarihini takip eden altı iş günü içerisinde ticaret sicile 

tescil edilir ve ilan olunur. Yani Fon SPK izniyle kurulur. Fon portföyü, vadeli mevduat ve 

katılma hesabı, borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları, kıymetli 

madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, türev araç işlemleri ile 

varantlar, takasbank para piyasası işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsalarda 

gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, kira sertifikaları, SPK 

tarafından belirlenen diğer yatırım araçlarından oluşur. Fon kanunda yer alan amaç dışında 

kullanılamaz, fon malvarlığı rehnedilemez. Portföye ilişkin olarak işlemler haricinde 

teminat gösterilemez. 3. Kişilerce hazcedilemez, iflas masasına dahil edilmez. 

Emeklilik fonlarının oluşturulması fon varlıkları ve fondaki işlemler portföy 

yönetimi, katkı paylarının değerlendirilmesi. Birikimlerin bir başka emeklilik şirketine 

devri SPK denetimine tabidir. 

Fon portföyündeki varlıklar emeklilik şirketinin ekonomik şirketinin ekonomi ya da 

mali sıkıntıya düşmesi iflas etmesi, kapanması vs halinde katılımcıların zarar görmemesi 

için ayrıca saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır. 
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6. Emeklilik Şirketleri arasında geçiş yapabilmesi 

a) Birikimlerin aktarımı 

Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin bir başka emeklilik şirketine 

aktarılmasını isteyebilir. Talepte bulunabilmek için katılımcının “en az bir yıl beklemesi” 

gerekir. Hazine müsteşarlığı bu süreyi 3 yıla uzatabilir. Buna göre bir şirketle, bir başka 

şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki 

birikimin başka bir şirkete aktarılması için sözleşmenin yürüklük tarihinden itibaren “en az 

iki yıl süreyle” şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin 

tekrar aktarıma konu olabilmesi için  ilgili şirkette “en az bir yıl kalması” gerekir. 

Aktarım birikimin devlet katkısını da kapsayacak şekilde yapılır. Aktarım talebinin 

şirkete ulaşmasında itibaren on iş günü içerisinde yerine getirmek zorundadır. Yerine 

getirilmemesi halinde oluşacak zarardan sorumlu olur. 

Bireysel emeklilik içindeki aktarmalardan herhangi bir giriş aidatı, vergi, resim, harç 

alınmaz, herhangi bir gider kesintisi yapılmaz. Aktarım birikimlerin tamamını kapsayacak 

şekilde yapılır. Kısmi aktarım mümkün değildir. 

Katılımcıya emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dahil olduğu “emeklilik 

planını bir yılda en çok dört kez” değiştirme hakkı ile bireysel emeklilik hesaplarındaki 

birikimlerin ve katkı paylarının “fon arasındaki dağılımını bir yılda altı kez” değiştirme 

hakkı da tanınmıştır.  

Katılımcının emekliliğe hak kazanmasından en az iki yıl kala risk düzeyi daha düşük 

fonlara geçmesi hakkında öneride bulunması gerekir. 

b) Sistemden Ayrılma 

Gönüllü katılıma dayanan sistemden istenildiği zaman ayrılmak mümkündür. Şu 

kadar ki katılımcı emekliliğe hak kazanmadan ayrılması halinde BES giriş tarihinden 

kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder. Ayrılmak isteyen katılımcıya şirket beş iş 

günü içinde hesap özetini gönderir. Katılımcının ayrılma formunu imzalayarak şirkete 

göndermesi halinde şirkete ulaşmasından itibaren yirmi iş günü içerisinde birikim ve devlet 

katkısından hak ettiği tutarları hesabına öder. 

BES’e otomatik katılım zorunluluğunda ise bu uygulamadan cayma hakkının 

kullanılması (sistemden ayrılma) “en az 2 ay” geçmiş olmalıdır. 

Malullük halinde ise malullük durumunu gösteren resmi belgeyi şirkete ibraz etmesi 

gerekir. Malullük halinin sigorta sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra olması gerekir. 

Sigortalının vefatı halinde lehdarı, malullük halinde kendisi birikimlerin ödenmesini 

isteyebilir. Bu bildirimin şirkete ulaşmasından itibaren 20 iş günü içerisinde sigortalının 
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birikimler sigortalıya ya da hak sahibine ödenir. Müsteşarlıkça belirlenen hallerde kısmi 

ödeme de yapılabilir. 

Katılımcının vefat etmesi halinde katılımları ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve 

getirileri, lehdar veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

7. Emekliliğe hak kazanma 

a) Sistemde on yılın geçirilmesi ve 56 yaşın tamamlanması 

Katılımcı sistem de 10 yıl kalma ve 56 yaşının tamamlama halinde emekli olma 

imkânına kavuşur. 10 yıllık sürenin kesintisiz olması gerekmez. 

b)Emeklilik aylığı 

Emekliliğe hak kazanan katılımcı isterse BES hesabımdaki birikimlerinin kendisine 

bir program dâhilinde kısımlar halinde, isterse tamamının ödenmesini talep edebilir. Ya da 

yapacağı yıllık gelir sözleşmesi çerçevesinde kendisine gelir bağlanmasını talep edebilir. 

Emeklilik aylığı biriken katkılar ve bunların gelirlerinden oluşur. Emeklilik aylığı, aylık, üç 

aylık, altı aylık ya da yıllık olarak ödenmektedir. Ödeme dönemleri yıl da iki kez 

değiştirilebilir. Dilediği zaman katılımlarının tamamını alabilir. Katılımcının birden fazla 

emeklilik sözleşmesi bulunması halinde tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanabilmesi 

için bunlardan birisinden emekli olması yeterlidir. 

Katılımcının birikimlerinin kısmen ya da tamamen kendisine ödenmesini istemesi 

veya başka bir şirket ya da hayat sigortası ile yılık gelir sigortası sözleşmesi yapması 

halinde şirket katılımcının hesabındaki birikimleri “en geç 10 içinde” katılımcıya öder veya 

ilgili şirkete aktarır. Bu sürede aktarılmaması ya da ödenmemesi durumunda ihtara gerek 

kalmadan mütemerrit duruma düşer. Bu durumda katılımcının varsa zararını da öder. 

 

c) Grup Emeklilik Sözleşmesinde Haklar 

Eğer ortada çalışanlar adına sponsor kuruluş tarafından yapılmış bir işveren grup 

emeklilik sözleşmesi ya da sponsor kuruluş olamayan bir grup kurucusu tarafından bir tüzel 

kişilik mensupları adına yapılmış grup emeklilik sözleşmesi varsa, gruba dahil katılımcının 

“birikimlere hak kazanma süresi” grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 

“yedi yılı aşamaz”  

Üyelerine veya çalışanlarına yönelik emeklilik taahhüdünde bulunan vakıf, dernek, 

sandık, meslek kuruluşu veya şirketleri nezdinde mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları 

kapsamındaki birikim ve tutarların kısmen veya tamamen 31.12.2015 tarihine kadar BES’e 

aktarılmasına imkan tanınmıştır. BES’e aktarılan bu tutarlardan gelir vergi kesilmez, giriş 

aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
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Katılımcı işçinin işine işveren (sponsor kuruluş) tarafından haklı nedenlerle son 

verilmesi haricinde katılımcının haklı nedenlerle iş akdinin feshi veya maluliyet ve iş 

göremezlik nedenleriyle işinden ayrılması ya da işverenin grup emeklilik sözleşmesini 

feshetmesi,  iflas veya konkodato ilan etmesi halinde katılımcı, hak kazanma süresinin 

bitmesini beklemeden hak kazanır. 

Katılımcının vefatı halince bu birikimler, hak kazanma süresinin bitmesi 

beklenmeksizin lehdar ve kanuni mirasçılarına ödenir. 

8. Emeklilik Şirketine ait koşullar 

Emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere kurulan 

emeklilik branşında ruhsat almış şirketi ifade eder. Emeklilik şirketi kanunda belirlenmiş 

sermayeye sahip olan ve sermayesinin en az %51 i mali piyasalar konusunda yeterli bilgi 

ve deneyime sahip tüzel kişilere ait olan ve bireysel emeklilik sektöründe faaliyette 

bulunmak üzere ruhsat almış anonim şirketlerdir. Bu şirketler hayat ve ferdi kaza branşında 

da ruhsat alabilirler. 

Kuruluş izni almak için Hazine Müsteşarlığına başvurmak gerekir. İzin verilmesi 

halinde bir yıl içinde emeklilik branşı faaliyet ruhsatı almazsa izin kendiliğinden geçersiz 

olur. Ruhsatın alınması halinde, ruhsatın veriliş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde en 

az üç fon kurmak üzere SPK ya başvurmalıdır. 

Faaliyet koşulları 

- Kurulacak şirket için Müsteşarlıktan kuruluş izni almak 

- Faaliyet konuları bu kanunda belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmak üzere 

- A.Ş şeklinde kurulmak zorundadır 

- Ticaret unvanında “emeklilik” sözcüğünün bulunması 

- Sermayelerinde en az 20 trilyon TL ve ödenmiş sermayelerinin en az 10 

Trilyon lira olması gerekir. 

- Pay senetlerinin nama yazılı olması zorunludur. 

Şirketlere ait hisse devirleri de bazı esaslara tabi tutulmuştur. Şirket sermayesinin 

%10 veya daha fazlasını temsil eden payların devri veya bir ortağa ait payların şirket 

sermayesinin %10, 20, 33 veya 50 sini aşması sonucunu doğuran hisse edinimleri 

Müsteşarlığına verilmiştir. 

b) Denetim 

Emeklilik şirketlerinin, işlem ve faaliyetleri, fonları, portföy  yöneticileri ile 

portföydeki varlıkları saklayan kuruluşların faaliyetleri yılda en az bir kez Hazine 
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Müsteşarlığı ile SPK tarafından denetlenir. Gerekli görülen hallerde her zaman denetim 

mümkündür.  

20007 yılında “Emeklilik Gözetim Merkezi” adlı bir organ kurmuş, ve BES denetimi 

bu merkeze yüklenmiştir. EGM 11 hayat ve emeklilik şirketinin bir araya gelmesiyle 

kurulmuştur. Müsteşarlığın denetimine tabidir. 

9. Vergi Avantajları 

Sisteme katılmayı özendirmek için vergi kolaylıkları ve muafiyetleri sağlayan 

değişiklikler yapılmıştır. Bireysel emeklilik hakkı kazananlarla bu sistemden ölüm, sakatlık 

veya tasfiye gibi nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemlerin %25 i gelir vergisinden indirilir. 

Çalışanlar adına emeklilik şirketlerine ödenen “işveren katkıları”, çalışanın kendisi veya 

ailesi için emeklilik şirketine yaptığı prim ödemeleri vergi matrahından indirilir. Bu tutar 

ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15 ni, yılık olarak asgari ücretin yıllık 

tutarını aşamaz. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları da Kurumlar Vergisinden ayrık 

tutulmuş ve GVK na göre de tevkifata tabi tutulmayacağı öngörülmüştür. Ayrıca sistem 

ayrılmayı caydırmak için 10 yıl sisteme prim ve katkı payı ödemeden ayrılanlara emeklilik 

şirketinden yapılan ödemeler gelir vergisine tabi tutulacaktır. Sistem de kalmayı daha cazip 

hale getirmek için geç ayrılan daha az, erken ayrılana daha çok vergi yükü getirilmiştir. 

Sistemden on yılını doldurarak ama 56 yaşını doldurmadan ayrılmak isteyenlerin tüm 

birikimlerinin %10 u, sistemden 10 yılını doldurmadan ayrılanların ise birikimlerinin %15 i 

stopaja tabi tutulur. 

On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte, emeklilik hakkı kazanmadan, vefat 

maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin “sadece içerdiği 

getiri tutarı üzerinden vergi kesintisi yapılması” hükme bağlanmıştır. 

Bireysel emeklilikten kaynaklanan uyuşmazlıklar ise uyuşmazlığı değerine göre ya 

asliye hukuk, ya da sulh hukuk mahkemesinde olacaktır. 

II. Sistemin Eleştirisi 

Gerçekten bireysel emeklilik sisteminin “gönüllülük esasına göre” düzenlemiş 

olması normal bir tercih ise de sistemin başarı kazanmasını engelleyecek ya da en azından 

geciktirecek bir etkendir. Özel sigorta deneyimi Türkiye ‘de gönüllü katılım sınırlı 

olacaktır. Ülkedeki hayat standardı farklılıkları da sistemin başarını olumsuz yönde 

etkileyecektir. Birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarında işçi ve işveren primlerinde 

herhangi bir indirime gidilmemiş olması düşük ve orta gelirli kesimin sisteme kayılmasını 

önleyecek ve bireysel emeklilik daha çok üst gelir grubuna hitap eden bir program olarak 

kalacaktır. 
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Getirilen sistemde şirketlerin reklam harcamasını sınırlamayıp bu giderleri de 

katılımcıya yüklemek istemeleri halinde, yüksek giriş aidatları yönetim giderleri gibi 

kesintiler sistemden uzaklaşmaları sonucunu doğurabilir. 

Öyle ki bu kaygılar sonunda sistem yarı zamanlı bir katılıma dayanmıştır. 

10.08.2016 da 6740 sK il 4/1(a) ve (c) kapsamında çalışanlara BES’e otomatik katılma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

Kanunun düzenleniş tarzından asıl amacın, daha çok kamu finansman açıklarının 

kapatılması ya da tasarrufların ekonomiye yönlendirilmesi olduğu açıkça belli olmaktadır. 

Öte yandan “belirlenmiş katkı payı” esasının kabul edilmiş olması nedeniyle 

katılımcı borsanın tüm riskleriyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Vergi avantajlarının 

nispeten düşük emeklilik yaşının yüksek (56) olması sistemin cazibesini azaltıcı bir 

faktördür. 

 

KATILMASIZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 

SİSTEMİN GENEL ESASLARI 

I. Genel Olarak 

 Katılmasız sosyal güvenlik rejiminin finansmanına yardımlardan yararlanalar prim 

ödeyerek katılmadıklarından bu rejimin finansmanı devlet bütçesinden ya da kamu 

kaynaklarından kaynaklanır. Bu finansmana gönüllü özel kuruluşlar da (hayır dernekleri, 

dini kuruluşlar, vakıflar vs) katkıda bulunabilir.  

 Sosyal yardımlar ve hizmetler, toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul 

ve bakıma muhtaç düşen kişilere insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sunulmasını 

amaçlar. Aslında sosyal güvenlik hakkı günümüzde sosyal güvenliğin br kamu görevi 

olmasını amaçlar. Sosyal yardımlar ve hizmetler vatandaşın maddi katkısı olmadan kamu 

kaynaklarınca (ya da özel kuruluşlarca) desteklendiğinden buna “katılmasız sosyal güvenlik 

sistemi” denir. 

Sosyal yardımlar, toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç 

duruma düşen bireylerine ve dar gelirlerine insanlık onuruna yaraşır asgari bir hayat düzeyi 

sağlama amacıyla devlet bütçesinden “parasal yardım” yapılması esasına dayanır. 

Bunlara niteliği itibariyle kamusal yardımlar adı verilir.  

 Sosyal hizmetler de ise toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve 

muhtaç duruma düşen bireylerine ve dar gelirlerine insanlık onuruna yaraşır asgari bir 

hayat düzeyi sağlama amacından başka onların çevreleriyle uyumlu bir hayat yaşamalarını 

sağlamak amacıyla “kamu kuruluşları ve devlet denetiminde” faaliyet gösteren özel 
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kuruluşlar tarafından gerekli sosyo – ekonomik önlemlerin alınması ve “hizmetlerin 

sunulması” ön plana çıkar. Diğer bir anlatımla, sosyal yardımlar “çoğunlukla parasal 

yardımların” yapılması anlamına gelirken, sosyal hizmetler de hizmet sunumu önemlidir. 

 Ülkemizde katılmasız rejim sadece belli kesimler için (korunmaya muhtaç çocuk, 

genç özürlü, kadın, yaşlı, şehit yakını ve gaziler) sadece sembolik nitelikte kaldığından 

adeta boşluk doldurucu bir görev ifa etmektedir. 

 

SOSYAL YARDIMLAR VE HİZMETLER 

 

 I. Sosyal Yardımlar 

 Toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen 

bireylerine ve dar gelirlerine insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlama amacıyla 

“devlet bütçesinden” yapılan parasal yardımları ifade eder. Bu yüzden sosyal yardımlara 

“kamu yardımları” da denir. Bunlar esas itibariyle muhtaç kişiye gelir ve aylık bağlama 

şeklinde ortaya çıkar ve tazminat ya da koruma karakteri taşırlar.  

 1. Tazminat karakteri taşıyan sosyal yardımlar 

 Bu yardımların ortak özelliği, kamu hizmetinde iken ya da kamu yararına çalışırken 

vücut ve sağlık yönünden zarar uğrayan biteylere ya da ölenlerin yakınlarına doğrudan 

doğruya “devlet bütçesinden” parasal yardım yapılmasıdır. Bu yardım zararın olumsuz 

etkilerini telafi edici bir amaca yöneliktir. Prim-yardım (karşılılık) esası yoktur. AY m61 de 

devlete bu konuda görev vermiştir. 

 a) Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 

 Muhtaç durumdaki askerlerin altsoy, üstsoy, karısı, kız veya erkek kardeşleri, 

geçimleri onun tarafından sağlanmakta olması ve yerel ölçülere göre geçimlerini 

sağlayacak ne kendilerinin ne de askere gidenin geçim aracı ve olanağının bulunmaması 

şartıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan verilir. Yardım miktarı en az 

geçimi sağlayacak miktarda olmalıdır. Şehir ve kasabalarda belediye encümeni, köyler de 

ise ihtiyar heyeti tespit eder. 

 b) Vatan hizmetinde bulunmuş İstiklal Madalyası sahiplerine Yardım 

 Kurtuluş Savaşı’na katılan ve bu nedenle kendilerine İstiklal Madalyası verilen Türk 

Vatandaşları ile Kore Savaşına ile 1 ve 2 Kıbrıs Harekâtına katılan Türk vatandaşlarına 

yaşadıkları sürece aylık bağlanır. Bu aylıklar haczedilemez. Hak sahibinin ölümü halinde 

dul eşe %75 oranında aylık bağlanır. Bu kişilere ve kendilerine refakat eden eşlerine, dul 

eşe, trenlerde, gemilerde belediye araçlarında ücretsiz seyahat etme hakkı, ücretsiz tedavi 

edilme olanağı tanınmıştır. 
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 Vatanı Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun’da hiçbir karşılık 

ve çıkar gözetmeksizin üstün başarı ve çaba ile hizmet etmiş ve bu hizmeti belgelenmiş 

Türk vatandaşlarına Vatani Hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

c) Görevleri nedeniyle yaralanan ya da ölen bazı kamu görevlilerine yardım 

2330 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile yurtiçinde ve 

dışında meydana gelen terör olayları, iç güvenlik, asayiş, kaçakçılık olayları sonucunda 

hayatını kaybeden, sakatlanan ya da yaralanan bazı kamu görevlilerine veya ailelerine ya 

da sivillere tazminat verilmesi ya da aylık bağlanması sağlanmıştır. 

2453 sK ile yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçici görev nedeniyle bulunan 

Türk uyruklu kamu personelinden bu görevleri dolasıyla (görevleri sona ermiş olsa 

da)uğradıkları tedhiş ve suikast sonucu ölen, sakatlana ya da yaralanan hakkında da 2330 

sK hükümleri uygulanır. 

2330 sK ile Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar ile yerel idare ve KİT 

ler ve bağlı ortaklıklar kadrolarının %2 si oranında terör olaylarında şehit olmuş olanları 

yakınlarına ayırmaya ve bunları işe almaya zorunlu tutulmuştur. İşverene istihdam 

yükümlülüğü getirilmiştir. Bunlar kamu konutlarından yararlanıyor ise malul olanların 

kendileri ölmeleri halinde dul ve yetimleri yararlanmaya devam eder. Bu konutlardan 

yararlanmayanların ikametgah olarak kullanacakları taşınmazın kira bedeni 10 yıl süre ile 

Devletçe karşılanır. 

Bu kişilere faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı getirilmiştir. Malul olanlar ile 

ölenlerin dul ve yetimleri de kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel hastanelerde bedelsiz 

muayene ve tedavi edilirler.  

d) Yabancı ülkelerde Türk Kültürüne hizmet eden öğretmenlere yardım 

Yabancı ülkelerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu 

öğretmenlerin görevlerinden ayrılmaları halinde kendilerine, ölümlerinde ise eş ve 

çocuklarına yardım yapılır. 

2. Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 

a) Genel Olarak 

Anayasamızın 61 maddesi harp ve görev şehitlerinin yakınlarıyla malul ve 

gazilerden başka, sakatların, yaşlıların ve çocukların da Devlet tarafından özel olarak 

korunmaları ve toplumda uyum içinde yaşamalarını sağlayıcı tedbirlerin alınmasını 

öngörmüştür. Bu koruma “sosyal hizmet” şeklinde olabileceği gibi , “sosyal yardım” (para 

veya ayni yardım) şeklinde de olabilir.  
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Sosyal güvenliğin önemli bir görevi de yoksul ve muhtaç insanlara yardım elinin 

uzatılmasıdır. Bu kişiler Devletin ya da özel yardım ve inanç kuruluşlarının (dernek, vakıf 

vs) koruması altındadır. 

b) 65 yaşını doldurmuş muhtaç, kimselere yardım 

Bir ülkenin ne derece sosyal devlet olabildiği, çalışamayacak derecede yaşlı ve 

yoksul nüfusa ne derece kadar sosyal güvenlik hizmeti götürebildiği ile ölçülür. Bu konuda 

İskandinav ülkeleri en ileri seviyedir. Ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. 1976 

yılında 2022 sK ile  

 Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun 

bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından 

zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka 

bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 

Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, “Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş” 

kişilere aylık bağlanır. 

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve 

eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,” kişi başına düşen ortalama aylık 

gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar” ile aynı tutardan 

fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık 

bağlanamaz.  

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz 

Kanun daha sonra yapılan değişikliklerle sadece 65 yaşını doldurmuş muhtaç 

durumdaki Türk Vatandaşlarına değil 18 yaşını doldurmuş muhtaç durumdaki engelli Türk 

Vatandaşlarına da aylık bağlanmasını, hatta 18 yaşını doldurmamış, Türk vatandaşı engelli 

yakını bulunan dar gelirlere de aylık bağlanmasını öngörmektedir. Yani ortaya iki grup 

çıkmıştır. 

- Muhtaç Yaşlılar 

- Muhtaç Engeliler 

Ayrıca bu kanun uyarınca aylık bağlananlara; başkasının yardımı olmadan hayatını 

sürdüremeyecek kadar engelli olduklarını sağlık raporu le kanıtlamaları gerekir. Bununla 

beraber, gelir ve aylık alanlar, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bir işte çalışanlar, 

nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olan, kişi başına düşen aylık gelir asgari 

ücretin 1/3 den az olanlar kapsam dışındadır. 
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Yararlanma koşulları 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Vatandaşlar Bakımından 

Sigortalı bir işte çalışmaması, yeterli ve devamlı bir gelire sahip olmaması, nafaka ve 

sosyal güvenlik kuruşlarından aylık almaması, ayrıca hane içi kişi başı ortalama yılık tutarı 

asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 den fazla olmaması gerekir. 

Muhtaç Engelliler Bakımından  

Yetkili hastanelerden alınacak sağlık raporu ile %40-69 arasında engeli kanıtlanmış 

olmalı, İşKur tarafından işe yerleştirilmemiş, SGK dan aylık ve gelir almayan, nafaka 

bağlanmayan, 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. 

Ayrıca 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte en az %70 oranında engeli olduğu 

bildirilen ve başkasının yardımı olmadan yaşamını devam ettiremeyecek 18 yaşını 

doldurmuş, ayrıca hane içi kişi başı ortalama yılık tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 

1/3 den fazla olmaması gerekir. 

Türk vatandaşı ve 18 yaşın altında olup, en az %40 engelli yakını olup onun 

bakımını fiilen yürüten ve ayrıca hane içi kişi başı ortalama yılık tutarı asgari ücretin aylık 

net tutarının 1/3 den fazla olmaması gerekir 

İlgilerin muhtaç olup olmadığına Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı karar verir.  

Sonuç olarak 2022 sK dört türlü aylık ödenmesini öngörmüştür. 

- 65 yaş aylığı 

- Engelli Aylığı 

- Başkasının bakımına muhtaç iş bulamamış engelli 

- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 

Muhtaçlığın kanıtı hane içi kişi başı ortalama yılık tutarı asgari ücretin aylık net 

tutarının 1/3 den fazla olmamasıdır.  

Konu ile uyuşmazlık idari yargının görev alanına girmektedir. 

Kanun sadece “Türk Vatandaşlarına” uygulanır.  

Aylıkların bağlanması Kesilmesi 

Şartları yerine getiren Türk vatandaşlarına hayatta kaldığı sürece aylık bağlanır. Bu 

aylıklar her türlü vergi ve resimden muaftır. Ölüm, feragat, Türk vatandaşlığından 

çıkarılma, gelir düzeyinin yükselmesi, engellilik oranın %40 altına düşmesi, yeni raporunu 

ibraz etmeyenler, kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen baktığı engelli yakının 18 

yaşını doldurmuş olması, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından prim ödenmesi, çalışmaya 

başlama gibi durumlarda aylık kesilir. 

c) Fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım 
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Fakir ve muhtaç durumda bulunma, kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü 

çocuklarını, ana ve babasını geçindirmeye yetecek geliri malı ya da kazancı olmayanı ifade 

eder. 

3294 s. Sosyal yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu fakirlik içinde ve 

muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun 

Türkiye’ye kabul edilmiş ve gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici 

önlemler almak, gelir dağılımının adilane bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak ve 

sosyal dayanışmayı teşvik amacıyla çıkarılmıştır. Kanun kapsamına; 

 Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik 

kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile 

geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma 

faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, Kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış 

olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için 

belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda 

bulunanlar, her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, 

Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve 

süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır. 

 d) Kot taşlama işçilerine özel düzenleme 

2022 sK ile kot taşlama nedeniyle ortaya çıkan “Silikozis Hastalığı” na 

yakalananlara belli şartların gerçekleşmesi halinde yardım yapılması kabul edilmiştir. Bu 

kişilerin sigortasız çalışmaları nedeniyle aslında bir meslek hastalığı olan bu olguyu 

ispatlamaları zorlaşmıştır. Bu nedenle bu hastalığa tutulan kişilere bu hastalık nedeniyle 

meslekte kazanma gücünün en az %15 oranında kaybettiğinin tespit edilmesi halinde aylık 

bağlanır. 

II. Sosyal Hizmetler 

Sosyal hizmetler, toplumun kendi ellerinde olmayan denenlerle yoksul ve muhtaç 

duruma düşen ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe uğrayan bireylerine ülkenin genel 

şartları çerçevesinde insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için 

maddi ve manevi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların giderilmesine yönelik, devlet ve gönüllü 

kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetlere denir. Hizmetten yararlananların bu hizmetlerin 

finansmanına katılmaları gerekmez. 
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Sosyal hizmet programları, aile ve toplum sorunlarını çözmeye yönelik hizmetler 

kişi aile çocuk refah hizmetleri, bedensel ve ruhsal hizmetler, aile planlaması önlemleri gibi 

çeşitlilik gösterir. Sosyal yardımlar ikiye ayrılır. 

- Sosyal yardım karakterli sosyal hizmetler: Ekonomik yetersizlikler nedeniyle, 

geçinme imkânı bulamayan yoksullara maddi yardım ve manevi yardım yapılmasına 

yöneliktir. 

- Sosyal refah karakterli sosyal hizmetler: Ekonomik olarak yoksul olmamakla birlikte 

kişisel nedenlerle değişik türlerde yönlendirme, rehberlik, psikolojik destek gibi özel ihtisas 

hizmetlerine ihtiyaç duyulan kişilere yardıma (manevi yardım) yöneliktir. 

Sosyal hizmetlerin üç temel görevi vardır. Bakım, tedavi ve sosyal değişimdir. 

Daha önce de belirtildiği gibi Anayasamızın 61 maddesi harp ve görev şehitlerinin 

yakınlarıyla malul ve gazilerden başka, sakatların, yaşlıların ve çocukların da Devlet 

tarafından özel olarak korunmaları ve toplumda uyum içinde yaşamalarını sağlayıcı 

tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Bu amaçla yıllardır dağınık ve devlet denetiminden 

yoksun halde bulundurulan sosyal hizmetlerin devletin sorumluluğunda yürütülmesine 

olanak sağlayan 2828 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

1. 2828 sayılı Kanun Sistemi 

Ülkemizde sosyal hizmetlerin yürütülmesinin usul ve esasları 2828 sayılı Kanun ile 

düzenlenmiştir. Kanunun amacı korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç, aile, çocuk, 

sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ilişkin esasları düzenlemektir. 

2011 yılında çıkarılan 633 sayılı KHK ile 2828 sayılı kanun değiştirilmiş, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı kurulmuş, 2828 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu kapatılmış kurumun görev yetkileri bu yeni bakanlığa devredilmiştir. 

Sosyal Hizmet Programları 

a) 2828 sayılı Kanun çerçevesinde sosyal hizmetler 

aa)Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet 

Anayasa aileyi Türk toplumunun temeli olarak kabul ettikten sonra devlete ailenin huzur ve 

refahı özellikle de ananın ve çocukların korunması için gerekli önlemleri almasını ve 

teşkilatı kurmasını emretmiştir. Korunmaya muhtaç çocuk, beden, ruh ve ahlak gelişimleri 

veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana veya babasız, ana ve babasız, ana veya babası 

veya her ikisi de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen, ana veya 

babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri 

kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan 

ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. Bu çocukları tespit etme görevi, Sosyal Hizmetler ve 
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Çocuk Esirgeme Kurumu mahalli ve mülki amirler, muhtarlar, zabıta kuvvetleri, belediye 

zabıtalarıdır. Bu çocuklar hakkında bakılıp yetiştirilmesi, hususunda yetkili ve görevli 

mahkemeden tedbir kararı alınması gerekir. İhtiyati tedbir kararı niteliğindeki, bu karara 

“korunma kararı” denir. 

Mahkemece koruma altına alınan çocuk Kurum tarafında bakılabileceği gibi Kurum 

gözetim ve denetiminde “koruyucu aile” tarafında da bakılabilir.  

 bb)Muhtaç Engellilere Hizmet 

 Doğuştan veya sonradan hastalık ya da kaza sonucu görme, işitme, konuşma 

yeteneğini veya bedensel gücünü yahut düşünce ya da ruhsal yeteneğini kısmen ya da 

tamamen kaybeden kişiye “sakat” (engelli) denir 

 2828 sK Anayasanın m.61 hükmüne göre uygun olarak muhtaç engellilerin bakım ve 

korunmasını da üstlenmiştir. Kanunun yeni şeklinde sakat kelimesi “engelli” kelimesi ile 

değiştirilmiştir. 

 Kanunda "engelli", doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup; korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi, "Bakıma İhtiyacı 

Olan Engelli"; engellilik sınıflandırma-sına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli 

olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli 

ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan 

devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişi, olarak tanımlanmıştır. 

 Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, 

kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen aylık 

ortalama gelir tutarı bir aylık asgari ücretin 2/3 nden daha az olan bakıma muhtaç 

engellilere “resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakımları” 

sağlanır. 

 Engellilerin bakım ve korunması söz konusu Kurumdan başka dernek vakıf 

şeklindeki gönüllü kuruluşlar tarafından da yerine getirilmektedir. 

 cc) Muhtaç yaşlılar hizmet 

 2828 sK göre; "İhtiyacı Olan Yaşlı"; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde 

olup korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı statüsündeki kişi olarak 

tanımlanmıştır. Bu kişileri, huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere huzur evleri açılacaktır. 
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 dd) Korunmaya Muhtaç Kadınlara Hizmet 

 Kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu ülkemizde kadınlara sosyo ekonomik ve 

psikolojik yönden koruma hizmeti verilmesi önemli bir sosyal hizmettir. Nitekim SHÇEK 

tarafından açılacak toplum merkezlerinde kadınlara okuma ve yazma öğretilmek de 

kadınlar başta olmak üzere her kesimin üretim becerisin geliştirilmesine toplumsal 

sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır. Kadın konukevleri fiziksel, duygusal, cinsel, 

ekonomik ve sözü istismara ve şiddete uğrayan kadınların şiddetten korun maı, psko sosyal 

ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi, varsa çocukları birlikte geçici süre ile 

kalabilecekleri kadın sığınma evleri açılacaktır. Kadın konukevlerinde kadınların 

kalabileceği süre kural olarak altı aydır ancak bu süre uzatılabilir. 

 b. Diğer Sosyal Hizmetler 

 aa) Sağlık Hizmetleri: GSS den daha doğrusu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek 

için vatandaşlar katılma payı ödeyecekler. Yoksul ve dar gelirli vatandaşlara ise devlet 

yardımı sağlanacaktır. Ülkemizde “hastalık sigortası sistemi” uygulanmaktadır. Sağlık 

hizmeti geniş bir yelpazede akla gelebilecek hemen her hizmeti karşılamakla birlikte bu 

hizmetler kamu özel sağlık hizmet sunucularından “satın alma” suretiyle sağlanacaktır 

GSS sigortası hiçbir şekilde hizmet sunumu yapmayacaktır. 

 bb) Konut Yardımı: Konut yardımı daha çok bir edim şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Konut yardımı genelde barınma sorunu ile ilgilidir. Konut edinme hakkı ile sağlık hakkı 

daima birlikte düşünülen birbirine bağlı kavramlardır. Konut hakkı 1982 Anayasasında 

güvence altına alınmıştır. 1981 yılında 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu kabul edilmiş ve 

Türkiye Emlak Bankası bünyesinde “Kamu Konut Fonu” adı altında bir fon 

oluşturulmuştur. 1984 yılında “Toplu Konut Fonu” oluşturulmuştur. 2001 yılında ise Toplu 

Konut Fonu kaldırılarak, TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 


