
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN ŞENOCAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 

  



Yazar Notu 

Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için 

hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.  



1 

 

1. BÖLÜM 

 

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 

 

Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişim seyrini, bugüne yönelik yansımaları ve etkilerinin 

devamı bakımından Osmanlı döneminden başlatmak daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Osmanlı 

dönemi de kendi içinde, bugünkü sosyal güvenlik sistemimize yönelik etkilerini daha belirgin olarak 

değerlendirebilmek bakımından Tanzimat öncesi ve sonrası dönemler olmak üzere iki ana dönemde 

ele alınacaktır. Daha yakın tarihimizi oluşturan Cumhuriyet dönemi ise sosyal güvenlik reformuna 

geliş sürecine de vurgu yapma amacıyla daha kısa dönem aralıklarını esas alan alt başlıklarda 

incelenecektir. 

 

1.OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 

1.1.Tanzimat'a Kadar Olan Dönem 

1.1.1.Geleneksel Sosyal Güvenlik Müesseseleri 

 

Bütün cemaat tipi sosyal hayat tarzının hâkim olduğu toplumlarda olduğu gibi, Osmanlı'da da 

ilk ve temel sosyal güvenlik müessesesi aile olmuştur. Osmanlı'da aile, her bir üyesi için bir "ocak" 

niteliği taşımış, anne, baba ve çocukların yanı sıra ebeveynlere de sosyal güvenlik garantisi sağlayan 

bir müessese rolü görmüştür. Bu görünüm, bütün tarım toplumlarında görülen bir özellik olmakla 

birlikte, Osmanlı'da, Türk örf ve adetlerinin yansıması ile daha da güçlenmiş, ailedeki yaşlı ve muh-

taçların sosyal güvenliği aile birliği içinde ve aynı çatı altında karşılanmaya çalışılmıştır. Aile 

büyüklerinin bakımı öncelikle çocukların sorumluluğundadır, özellikle erkek çocuklar "yaşlanınca 

biri bakmaz ise diğer bakar anlayışı" gereği bir sosyal güvenlik tedbiridir. 

Osmanlı'da aile müessesesinin hemen çevresinde cemaat tipi sosyal hayat tarzının doğal sonucu 

olarak gelişen tanıma-bilme faktörüne bağlı sosyal yardımlaşma ve bununla ilgili müesseseler yer alır. 

Komşuluk, akrabalık ve hemşehrilik bağlarına dayanan bu yardımlaşma ağının özünü, "Komşusu 

açken, tok yatan bizden değildir' Hadis-i ile özetlenebilen dini anlayış oluşturmuştur. Kentlerde de 

görülen bu yardımlaşma ve dayanışma anlayışının bugüne de yansıyan etkileri vardır. Osmanlı'da 

sosyal yardımlaşma müesseseleri bir tür imece anlayışı ile gelişmiş, diğer toplumlardan farklı olarak, 

özellikle şehirlerde yaygınlaşmıştır. 

Osmanlı'da güçlü bir sosyal yardım ağının olması ve çok çeşitli sosyal yardım müesseselerinin 

varlığı İslam dininin yardımlaşma felsefesi ile yakından ilgilidir. İslamiyet, birçok dini vecibe ve 
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ibadeti sosyal yardımlaşma müessesesine dönüştürmüş veya düzenlemiştir. Nitekim, dini ve vicdani 

duygularla verilen sadaka sosyal yardım müesseselerinden ilkini oluşturur. Maddi birer ibadet olan 

fitre, zekât ve kurban ise genel olarak bütün esasları belirli olan sosyal güvenlik müesseseleridir. 

Her üç ibadet şeklinde de kimlerin, kimlere, ne zaman, nasıl, ne kadar ve ne üzerinden (nisap) 

yardım yapacağı (gelir transferinde bulunacağı) belirlidir. Nitekim, fitre; yılda bir defa (Ramazan 

bayramından önce), zenginlerin (geliri yoksulluk seviyesinin üzerinde olanların), tüketim standartları 

esas alınarak belirlenen seviyeye paralel olarak, reel değerler üzerinden her bir aile ferdi esas alınarak, 

fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere yapılan bir sosyal yardımdır. Zekât, modern vergileme 

prensiplerinde olduğu gibi ayırma prensibine sahip olduğu, üretimi teşvik ettiği, reel değerler 

üzerinden belirlendiği için enflasyondan etkilenmediği, gelir ve serveti birlikte değerlendirdiği ve 

işleyiş esasları itibarıyla gelişmiş ülkelerde uygulanmaya çalışılan "negatif gelir vergisi" 

uygulamasının özelliklerini taşıdığı için modern bir sosyal güvenlik müessesesi olarak 

değerlendirilebilir. Mali ibadetlerden biri olarak kabul edilen Kurban'da bir sosyal güvenlik 

müessesesi fonksiyonu görmektedir. Kurban etinin dağıtılmasında dikkate alınan kriterlerden, üçte 

birinin yoksullara verilmesi, Kurban ibadetini ayni olarak yapılan bir gelir transferi ve sosyal güvenlik 

müessesesine dönüştürmektedir. Bedeni bir ibadet olan Ramazan ve Oruç’ta bir sosyal güvenlik 

garantisi sağlama fonksiyonu görebilmektedir. Oruç, öncelikle sağlık sebebiyle ibadetini 

yapamayanların, yerine getiremedikleri oruç ibadeti yerine fakirlerin beslenme ihtiyacını karşılamak 

üzere yaptıkları ayni ve nakdi gelir transferi ile sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadır. 

Osmanlı'da sosyal yardımların kurumsal olarak yapılabilmesine imkân veren kuruluşların 

başında vakıf müessesesi gelmektedir. Vakıf; bir iktisadi değerin veya varlığın veya bunlarının 

gelirinin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere tahsis edilmesi ve hükmi şahsiyet kazanmasıdır. Türk 

kültürünün en köklü ve gelişmiş müesseselerinden biri olan vakıf, ferdi iradenin ve ferdiyetçiliğin dini 

motiflerle desteklenmesi ile ortaya çıkan bir müessesedir. Özellikle 20. yüzyılda Batılı ülkelerde 

teşvik edilen, kamu ve özel söktürün dışında kabul edilen 3. sektörün Türklerdeki en geniş kapsamlı 

uygulamasını oluşturmaktadır. Vakıflar, özde sosyal güvenlik garantisi sağlamak için oluşturulmuş 

müesseseler değildir. Her türlü amaç için (yol, köprü, cami, okul yapımı vb) vakıf oluşturulabilir. 

Bunlardan yalnızca muhtaç olanlara yardım etme amacı taşıyan "avarız" (tehlikenin çoğulu) 

vakıflarım sosyal güvenlik amacıyla oluşturulmuş vakıflar olarak değerlendirmek mümkündür. Bir 

sosyal güvenlik müessesesi olarak Vakıflar, Selçuklular ve özellikle de Osmanlı döneminde çok 

gelişmiş ve nitekim bir dönem İmparatorluk vakıf cenneti olarak adlandırılmıştır. 

Osmanlı'da sosyal güvenlik fonksiyonu gören, temeli vakıf müessesine dayanan en önemli 

müessese, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü Darü-ş şifalar olmuştur. Bilinen Darü-ş 

şifalardan en önemlileri: 1399'da Bursa'da kumlan Yıldırım; 1470 de İstanbul'da kurulan Fatih; 1488 
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de Edirne'de kurulan II. Bayezıt; 1550 de İstanbul'da kurulan Haseki Hürrem Sultan; 1556 da 

İstanbul'da kurulan Süleymaniye; 1583 de Üsküdar'da kurulan Nurbanu Valide Sultan; 1591 de 

Manisa'da kurulan Sultan III. Murat ve 1617 de İstanbul'da kurulan Sultan I. Ahmet, Darü-ş 

şifa'larıdır. 

Osmanlı'da, kurumsallaşmış sosyal güvenlik müesseselerinin başında, günümüz sosyal sigorta 

kuramlarının ilk örnekleri "prototipi- öncüleri" olarak bilinen, lonca adı verilen esnaf ve 

zanaatkârların meslek örgütlerinin kurdukları, meslek mensupları arasında yardımlaşma ve dayanış-

ma sağlama amacıyla kurulan "orta" veya “teavün" sandıkları oluşturmaktadır. Dışa kapalı bir 

örgütlenme yapısına sahip olan loncalar ve bunların orta sandıkları, meslek mensuplarının ve aile 

fertlerinin sakatlık, yaşlılık, hastalık ve ölüm hallerinde yardım yapan sosyal güvenlik kuramlarıdırlar. 

Sandıkların gelir kaynağını ise meslek mensuplarının ödeme güçlerine göre verdikleri bir tür prim 

niteliği taşıyan haftalık veya aylık olarak ödenen aidatlar ile çıraklık, kalfalık ve ustalığa yükseltilme 

de alman bir tür harçlardan oluşuyordu. 

Osmanlı toprak düzeni de bir tür sosyal güvenlik müessesesi fonksiyonu görmekteydi. Devlet 

hizmetinde büyük faydaları olanlara, yaşlandıklarında veya savaşlarda gazi olmaları halinde tahsis 

edilen tımar arazileri, yalnızca belirli sayıda asker yetiştirilen yer değil, aynı zamanda bu kişilerin 

geçim kaynaklarını oluşturuyordu. Tımar arazilerinin gelirleri ile yaşlı ve gazilerin emeklilik ve 

malullük dönemlerindeki sosyal güvenlik garantileri sağlanmaktaydı. 

 

1.1.2. Modem Sosyal Güvenlik Müesseseleri 

 

Osmanlı'da, özellikle imparatorluğun başkenti İstanbul'da yoğunlaşmış, devlet hizmetinde görev 

alan geniş bir çalışan kesim vardır. Askeri zümre olarak da adlandırılan bu grup içinde devletin temel 

hizmetlerini yerine getiren, askeriye, eğitim, adalet ve maliye işleri ile din işlerinde görev alan kamu 

görevlileri vardır. Osmanlı'da devletin üst kademesinde çalışanlara yalnızca görevde bulundukları süre 

için değil, yaşlandıkları, malul kaldıkları veya devlet görevinden azledildikleri zaman geçimlerinin 

sağlanması için Devlet Hazinesinden tahsisat yapılmıştır. Nitekim, tımar arazilerinin gelirlerinin tahsis 

edilmesi dışında, devlet hazinesinden kamu çalışanlarına yönelik sosyal güvenlik garantisi sağlamak 

amacıyla yapılan ilk tahsisat, Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir. Uzun süre devlet 

hizmetinde çalışan Kasım Paşa, 1521 yılında yaşlılık sebebiyle devlet görevinden ayrılmak isteyince 

Kanuni Sultan Süleyman bu isteğini kabul etmiş ve kendisine, yaşlılığında geçimini sağlamak üzere 

200.000 akçe tahsis edilmesini sağlamıştır. Bu tarihten sonra emekli olan bütün vezirlere, sebebi ne 

olursa olsun aynı miktarı tahsis etmek bir gelenek halini almıştır. Nitekim, 1523 yılında görevinden 

azledilen Piri Paşa için de aynı tahsisat yapılmıştır. Görevden ayrılma sebebine bakılmaksızın, ihtiyaç 
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faktörü dikkate alınarak sosyal güvenlik amacıyla gelir tahsis edilmesini, modern sosyal güvenlik 

anlayışının bir sonucu olarak değerlendirmek gerekir. 

Başlangıçta yalnızca Sadrazamlara yapılan bu tahsisat, çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerle, 

zaman içinde diğer vezirlere, kazaskerlere, şeyhülislamlara ve kadılara da yapılmaya başlanmıştır. 

Hazineden yapılan ödemeler dışında, tımar arazilerinden de kamu çalışanlarına sosyal güvenlik 

garantisi sağlamak amacıyla gelir tahsisi yapılmış ve bu amaçla tahsis edilen tımar arazilere "arpalık” 

ismi verilmiştir. Arpalık adı verilen bu arazilerin gelirlerinden yalnızca devlet görevlilerine ve 

ailelerine değil, muhtaç dullara ve yetimlere de gelir tahsisinin yapıldığı görülmüştür. Osmanlılarda 

Yeniçeriler için de emeklilik sisteminin işletildiği görülmüş, fiili askerlik hizmetinden ayrılanlar ulufe 

defterlerine kaydedilerek üç ayda bir yapılan ödemelerden faydalanmaya başlamışlardır. Zaman 

içinde bu kayıtlar daha ayrıntılı olarak tutulmaya başlamış, 1566 yılından sonra da yeniçerilerin emekli 

aylıkları devlet bütçesinden ve düzenli olarak ödenmeye başlanmıştır. Bu tür ödemeler, Osmanlı 

İmparatorluğu dönemindeki modern sosyal güvenlik uygulamalarını oluşturmaktadır. 

 

1.2.Tanzimat Sonrası Dönem 

1.2.1.Geleneksel Sosyal Güvenlik Müesseseleri 

 

Öncelikle, Osmanlı imparatorluğunun duraklaması ve gerilemeye başlaması ile birlikte her 

alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da mevcut müesseselerin çözüldüğü ve fonksiyonlarını 

yerine getiremez hale geldikleri görülmektedir. Nitekim, sürekli kaybedilen savaşlar, en temel sosyal 

güvenlik müessesesi olan aileyi ve tanıma bilme faktörüne bağlı sosyal yardım müesseselerini 

zayıflatmıştır. Küçülen ailenin üretim gücü ile birlikte sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu 

da zayıflamıştır. 

Sosyal yardım müesseseleri ile ilgili en olumsuz gelişme, kurumsal sosyal güvenlik müesseseleri 

olarak tarif edilen vakıflar ve orta sandıkları ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Kaybedilen her savaş ve 

gerileme, vakıflar için tahsis edilen varlıkların ve gelir kaynaklarının da kaybını beraberinde getirmiş, 

başta Darü'ş Şifa'lar olmak üzere birçok vakıf fonksiyonlarını yerine getiremez hale düşmüştür. 

Bu dönemde sosyal güvenlik açısından en dramatik gelişme, mesleki teşekküllerin dayanışma 

sandıklarında görülmüştür. Avrupa'da sanayi devriminin, küçük esnaf ve zanaatkâr üzerinde yarattığı 

olumsuz etkiyi, Osmanlı'da kapitülasyonlar çerçevesinde verilen ticari imtiyazlar yaratmıştır. Ancak, 

Osmanlı'da gelişme daha da olumsuz olmuştur. Nitekim, Avrupa'nın sanayi ürünleri ile fiyat açısından 

rekabet edemeyen işyerleri bir bir kapanmış, ancak işyerleri kapanan çırak, kalfa ve usta, 

sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi, kapanan işyerleri yerine çalışacakları yeni bir işyeri yani 

fabrikaları bulamamışlardır. Batıda sanayileşme, işyerinde bir dönüşüme yol açarken, küçük 
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işyerlerinin çırak, kalfa ve ustası yeni işyeri fabrikalarda işçi olma şansına sahip olurken, Osmanlı'da 

esnaf ve sanatkârın işini tamamen kaybetmesine ve işsiz kalmasına yol açmıştır. İşyerlerinin 

kapanması ile lonca adı verilen meslek örgütleri ortadan kalkmış ve çok doğal olarak, bu meslek 

örgütlerinin oluşturdukları orta sandıklarının sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonları da yok 

olmuştur. 

 

1.2.2. Modem Sosyal Güvenlik Müesseseleri 

 

Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan Batılılaşma hareketlerinin bir uzantısı olarak devlet 

memurları, devletten düzenli gelir alan maaşlı çalışanlar haline gelmiştir. Çalışırken düzenli maaş 

alan memurların, emekli oldukları zaman da sosyal güvenlik garantilerinin sağlanması ihtiyacı ortaya 

çıkmış ve bu ihtiyacın devlet tarafından sağlanmasını öngören modern sosyal güvenlik müesseseleri 

oluşturulmaya başlanmıştır. Özellikle yaşlılık tehlikesi için oluşturulan ve bugünkü sosyal güvenlik 

sistemimizin kurumsal yapısının şekillenmesinde de büyük etkisi olan bu kurumlar şunlardır: 

• Askerî Tekaüt Sandığı (1866), 

• Sivil Memurlar Emekli Sandığı (1881), 

• Seyrî Sefain Tekâüt Sandığı (1890), 

• Askerî ve Mülki Tekâüt Sandıkları (1909), 

• Şirketî Hayriye Tekâüt Sandığı (1917). 

Tekaüt sandıklarının kuruluş tarihi itibarıyla ilk sosyal sigorta kurumundan (1881, Almanya) 

daha önce oluşturulması dikkat çekicidir. 

Tanzimat sonrası dönemde, devlet memurları yanında işçi statüsünde çalışanlara yönelik sosyal 

güvenlik düzenlemeleri de yapılmıştır. Osmanlı, Batıda olduğu gibi bir sanayileşme süreci yaşamamış 

ve yaygın bir işçi sınıfı ortaya çıkmamıştır. Ancak, özellikle ordunun ihtiyacını karşılamak için 

oluşturulan büyük askeri fabrikalar ve madenler ile bazı hizmet kuruluşlarında çalışan işçilerin 

çalışma şartlarını düzenlemeye yönelik mevzuat içinde çalışanları korumak ve sosyal güvenlik 

ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ilgili çeşitli hükümlere de yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ve 

tarihleri aşağıdadır: 

• Dilaver Paşa Nizamnamesi (1865), 

• Maadin Nizamnamesi (1869), 

• Askeri Fabrikalar Nizamnamesi (1909), 

• Tersane-i Amiriyeye Mensup İşçi Vesairenin Tekâüdiyesi Hakkında Nizamname (1909), 

• Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemlerine Yardım Nizamnamesi (1910), 
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Ereğli kömür havzasında çalışanlarla ilgili olarak çıkarılan Dilaver Paşa Nizamnamesi'nde, 

hastalanan işçinin tedavisi edilmesi, ağır bir hastalık olması halinde işçinin bir tür malullükle köyüne 

gönderilmesi ile ilgili hükümler vardır. Sosyal güvenlikle ilgili hükümler, Maadin Nizamnamesi'nde 

daha ileridir. Nitekim, iş kazalarına maruz kalan işçinin ölümü halinde geride kalanlara ödeme 

yapılması, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin kusuru var ise tazminat ve ceza ödemesi ile 

ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

 

1.2.3. Diğer Sosyal Güvenlik Müesseseleri 

 

Tanzimat sonrası dönemde, faaliyetleri bugüne kadar süren bazı yeni sosyal güvenlik 

müesseseleri de kurulmuştur. Geçiş dönemi müesseseleri olarak adlandırılabilecek olan bu 

müesseseler, kaybedilen her savaştan sonra İstanbul başta olmak üzere geriye doğru göçün yarattığı 

olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak ve zayıflayan vakıf müessesesinin boşluklarını doldurmak üzere 

oluşturulan müesseselerdir. Savaşlarda yaralanan askerlere bakım ve yardım etme amacıyla, 1868 

yılında bugün Kızılay olarak faaliyet gösteren "Mecrutin ve Mardayi Askeriyyeyi İmdat ve Muavenet 

Cemiyeti" kurulmuştur. Yine 1868 yılında Tuna Valisi Mithat Paşa tarafından çocuk ıslah evleri 

açılmıştır. Sokaklarda dilenen çocuklarla, dilencilik yapan erkeklerin ve kadınların dilencilikten kurta-

rılması ve çalışarak geçimlerini sağlayacak ortamın hazırlanması için 1890 yılında "Darü-l Aceze", 

(acizler ve düşkünler yurdu) kurulması düşünülmüş ve Sultan II. Abdülhamit'in öncülük ettiği 

çalışmalar yardımsever vatandaşların da gayret ve destekleri ile 1892 yılında sonuçlanarak açılmıştır. 

Önceleri Dahiliye Nazırına bağlı olan Kurum daha sonra "Müessesat-i Hayriyye-i Sıhhiye" 

yönetimine verilmiştir. Halen döner sermaye ile çalışan Kurumun gelir getiren çeşitli tesisleri vardır. 

Darü-l Aceze bir sosyal güvenlik müessesesi olmasının yanı sıra farklı inanç ve kökene sahip 

insanların, aynı çatı altında sosyal güvenliklerinin sağlanabileceğine yönelik bir model müessese 

olma özelliği de taşımaktadır. 

Birinci Dünya savaşının yarattığı fakirlik problemi ile düşman işgali altında kalan bölgelerdeki 

yetim ve öksüz çocukların korunması için 1915 yılında "Dar-ül eytam", (çocuklar yurdu) açılmıştır. 

Savaş sonrası dönemde ülkemizi terk eden yabancıların bıraktığı mülkler de Dar-ül eytam'a 

devredilmiş ve faaliyet alanı genişlemiştir. Ancak, kurulduktan kısa bir süre sonra kötü yönetim 

dolayısıyla kapanma noktasına gelen yurt 1927 yılında Darü'ş şafaka'ya devredilmiştir. Darü'ş şafaka, 

İstanbul kapalı çarşı esnafı tarafından, yanlarında çalışan çırakların eğitimini sağlamak üzere 1873 

yılında açılmış bir eğitim kurumudur. Zaman için de fakir çocukların alınarak bakım ve eğitimlerinin 

sağlandığı, halen faaliyetlerini sürdüren bir sosyal güvenlik kurumu niteliği kazanmıştır. 
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1.2.CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL GÜVENLİK 

1.2.1.SOSYAL SİGORTALARIN GELİŞİMİ 

1.2.1.1.Büyük Millet Meclisi Dönemi (1920-1923) 

 

Büyük Millet Meclisi dönemi, 3 yıllık, çok kısa bir dönem olmasına rağmen, Kurtuluş Savaşı 

mücadelesi devam ederken, sosyal güvenlikle ilgili kısmî, fakat önemli sayılabilecek düzenlemeler 

yapıldığı için ayrı bir dönem olarak ele alınmıştır. 

Büyük Millet Meclisi, genel olarak çalışma hayatını ilgilendiren ancak sosyal güvenlikle ilgili 

hükümler ihtiva eden ilk hukuki düzenlemeyi 28.4.1921 tarih ve 114 sayılı “Zonguldak ve Ereğli 

Havza-i Fahmiye'sinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesi'ne Füruhtuna Dair 

Kanun"u çıkarmakla yapmıştır. Kanun, esas olarak kömür tozlarının satışından elde edilecek gelirin 

çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsisi ile ilgili hükümler ihtiva etmektedir. 

Bu dönemde sosyal güvenlikle ilgili daha kapsamlı bir düzenleme, 10.9.1921 tarih ve 151 Sayılı, 

"Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Dair" Kanunu çıkarmıştır. Kanunda 

sosyal güvenlikle ilgili olarak: hastalanan ve kazaya uğrayan işçilerin işveren tarafından ücretsiz 

olarak tedavi ettirilmesi için işyerinde doktor bulundurulması, ölümle sonuçlanan kazalar için 

tazminat ödenmesi ve işçilerin sosyal güvenlikleri için “ihtiyat ve teavün sandıkları" oluşturulması 

öngörülmüştür. İşçiler ve işverenlerden kesilecek aidatlarla finanse edilecek ve zorunlu üyelik esasının 

olduğu bu sandıklar daha sonra 1923 tarihli "Amele Birliği ve İhtiyat ve Teavün Sandıkları 

Talimatnamesi" ile birleştirilmişler, halen faaliyetini sürdüren bir sosyal sigorta kurumu ortaya 

çıkmıştır. 

Büyük Millet Meclisi döneminin son yılında 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de toplanan 

I. iktisat Kongresi ve bu Kongrede alman sosyal güvenlikle ilgili tavsiye kararları vardır. "İşçi 

Grubunun İktisat Esasları" komisyonunun, genel olarak çalışma hayatı ile ilgili olan ve 34 karardan 

(madde) çoğunluğu oybirliği ile alınmış olan ve sosyal güvenlikle ilgili olanlardan bazıları özetle 

şunlardır: 

• İşçi olarak çalışan kadınlara, doğum öncesi ve sonrasında 8 hafta ve her hay için 3 gün izin 

verilmesi, bu süre içinde gündelik ve aylıklarının tam olarak ödenmesi (md.10) 

• Gümrükler, matbaalar, umum sanat müesseseleri ve şirketlerde çalışanların hastalanmaları 

halinde üç aya kadar gündeliklerinin tam olarak ödenmesi, üç ay sonunda iyileşemeyenlerin 

malullüklerinin tespiti halinde işverenin mali gücüne bağlı olarak ikramiye ödemesi (md.16), 

• Büyük işletmelerde (gümrükler, tramvay, elektrik işletmeleri, maden ocakları vb.) çalışanların 

kaza ve ihtiyarlık hallerinde hayat sigortası yaptırmaları, primlerin işveren ve sigortalı 
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tarafından yarı yarıya yapılması (md.l9), 

• İkiyüz elli ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin yakın yerlerde sağlık tesisleri 

oluşturmalarının sağlanması (md. 21). 

 

1.2.1.2. 1923-1945 Dönemi: Kuruluş Öncesi Dönem 

 

23 yıllık bu dönem, Cumhuriyetin Kuruluşu ile çok partili hayata geçiş dönemi arasında, 

kendine has özellikleri olan bir dönemdir. 1923- 45 Dönemi, günümüz sosyal güvenlik sisteminin 

kurumsal yapısının oluşturulmasına yönelik ilk tedbirlerin alınmaya başladığı bir dönem özelliği 

taşımaktadır. 

 

1.2.1.2.1.İşçilere Yönelik Sosyal Güvenlik Tedbirleri 

 

Öncelikle bu dönem, sanayileşmiş ülkelerdekine benzer bir sosyal güvenlik sisteminin 

gelişmesine zemin hazırlayacak iktisadi ve sosyal alt yapının olmadığı bir dönemdir. Nüfusun ve 

işgücünün ağırlıklı kesimi tarım sektöründedir ve zaten az olan sanayi işyerleri de ağırlıklı olarak 

İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde yoğunlaşmıştır. Batılı ülkelerde olduğu gibi sosyal sigortaların 

kurulmasını sağlayacak bir işçi sınıfı yoktur. Nitekim, 1927 yılında yapılan nüfus sayımı, işçi tanımı 

ile ilgili bütün zorlamalara rağmen, çalışan nüfus içindeki işçilerin oranının yalnızca % 5.5; 

işyerlerindeki işçi sayısının ise ortalama 3.9 kişi civarında olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu dönemde, işçilerin sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik doğrudan olmasa bile, çeşitli 

kanunlarda yer alan dolaylı düzenlemeler vardır. Nitekim, 22.4.1926 tarihli, Borçlar Kanununun, 

112, 328 ve 332. maddeleri, çalışanların sosyal güvenliği ile ilgili hükümler ihtiva etmektedir. 

Kanunun 112. maddesinde; işverenler yanlarında çalıştırdıkları işçilerin iş kazalarına maruz 

kalmalarından sorumlu tutulmuş, işçinin primlerin yarısını ödemesi halinde işçinin sigorta ettirileceği 

ve sigortadan doğan hakların işçiye ait olacağı belirtmiştir. 328. maddede ise, “kendi kusuru dışındaki 

bir hastalık veya askerlik sebebiyle kısa süre için işini yapamayacak olan işçiye işveren tarafından 

bir süre ücret ödeneceği" belirtilmiştir. Ancak süre açık olmadığı için uygulamada karışıklıklara yol 

açmıştır. Kanunun 332. maddesinde ise “işveren tarafından işçinin sağlığını korumaya yönelik 

tedbirlerin alınması, bu tedbirlerin alınmamasına bağlı olarak işçinin ölmesi halinde tazminat 

ödenmesi gerektiği" hükmüne yer verilmiştir. 

24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 173-180. maddelerinde sosyal 

güvenlikle ilgili bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışanları ve özellikle de kadın ve çocuk işçileri 

koruyucu hükümler yanında, özellikle 180. maddede en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin 
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hastalık, analık ve kaza hallerinde gerekli sağlık yardımının yapılması mecburiyetini getirmiştir. 

Analık halinde doğum öncesi ve sonrası için doğum ve emzirme izni verilmesi düzenlenmiştir. 

Türkiye'de modern sosyal güvenlik müesseselerinden sosyal sigortaların oluşturulması ile ilgili 

ilk hükümlerin 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanununda yer aldığını belirtmek yanlış olmayacaktır. O 

dönem için oldukça ileri hükümler ihtiva eden İş Kanunu 10 fasıl ve 148 maddeden oluşmuştu ve 

Kanunun 7. faslında yer alan 100-107. maddeler "sosyal yardımlar" başlığı altında işçilerin sosyal 

güvenliği ile ilgili hükümlere yer vermiştir. 3008 Sayılı İş Kanununun Sosyal güvenlikle ilgili düzen-

lemeleri şunlardır: 

• Madde 100: İş hayatında, İş kazaları ile mesleki hastalıklar, analık, ihtiyarlık, işten kalma, 

hastalık ve ölüm hallerine karşı yapılacak sosyal yardımlar devlet tarafından tanzim ve idare 

edilir. Bu görevin yerine getirilmesi için Kanunun yürürlük tarihinden sonra 1 yıl içinde 

Devlet İşçi Sigortası İdaresi kurmak zorundadır. 

• Madde 101: İşçiler, işyerlerine alınmaları ile beraber kendiliğinden sigortalı olurlar. 

Sigortalı olmak hak ve yükümlülüklerinden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere 

sigorta yardım ve yükümlülüklerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler 

konulamaz. 

• Madde 102: İşverenle aynı çatı altında yaşayan ve işyerlerinde çalışan karısı ve yakın akrabası 

sigortaya dâhil değildir. 

• Madde 103: İşçi sigortasından faydalanabilmek için Türkiye'de yaşamak şarttır. 

• Madde 104: Özel sigortalara ait diğer kanunlardaki hükümler işçi sigortası için geçerli 

değildir. 

• Madde 105: İşçi sigortası ile ilgili her türlü işlem vergi ve harçlardan muaftır. 

• Madde 106: İşveren, sigorta mükellefiyetinden dolayı işçi ücretlerinden indirim yapamaz. 

• Madde 107: İşçi sigortası idaresi, ilk önce iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve analık 

sigortalarını oluşturacaktır. Bu sigorta kolları ile ilgili kanunlar, bu kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren 6 ay içinde, diğer sigorta kollarına ait kanunlar ise imkân hâsıl oldukça 

çıkarılacaktır. 

Ancak, özellikle II. Dünya Savaşı öncesi dönem ve Savaş dönemi şartları, İşçi Sigortaları 

Kurumunun Kanunda öngörüldüğü gibi yürürlük tarihinden sonraki 1 yıl içinde gerçekleşmemiş, ilk 

sigortaların oluşturulması savaş sonrası döneme sarkmıştır. 
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1.2.1.2.2.Memurlara Yönelik Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri 

 

1923-45 döneminde sosyal güvenlik uygulamaları bakımından en şanslı grubu kamu çalışanları 

oluşturmuştur. Ancak, Tanzimat sonrası dönemde ortaya çıkan yapılanma şekli bu dönemde de devam 

etmiş, bütün kamu çalışanlarını kapsama alan bir kurum oluşturma yerine her kamu çalışan grubu için 

ayrı bir sandık oluşturma geleneği devam etmiştir. Bu dönemde kurulan yeni sandıklar şunlardır: 

• 1930 tarih ve 1683 Sayılı "Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu"-, 

• 1933 tarih ve 2264 Sayılı, "İstanbul Mahalli idaresi ile Ankara Merkez Belediyesi Memurları 

Tekaüt Sandığı Kanunu", 

• 1934 tarih ve 2454 Sayılı, "Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umumi İdaresi 

Memurları Tekâüt Sandığı Kanunu"; 

• 1936 tarih ve 2921 Sayılı, "İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekâüt Kanunu 

• 1937 tarih ve 3137 Sayılı, "Denizyolları ve Akay İşletmeleri ve Fabrika ve Havuzlar idareleri 

Memur ve Müstahdemleri Tekâüt Kanunu"; 

• 1937 tarih ve 3202 Sayılı Kanunun 55. maddesi ile kurulan "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası Memurları Tekâüt Sandığı"; 

• 1938 tarih ve 3492 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası Tekâüt Sandığı Kanunu"; 

• 1940 tarih ve 3808 Sayılı "Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Tekâüt Sandığı 

Kanunu"; 

• 1942 tarih ve 4222 Sayılı "İktisadî Devlet Teşekkülleri Memurları Tekâüt Sandığı Kanunu"; 

• Bunların dışında, 1942 yılında Noter Yardım Sandığının İdaresi ve Murakabesine Dair 

Nizamname; yine 1942 yılında Adana Elektrik Müesseselerinde Çalışan Memur ve 

Müstahdemler içi Tekaüt Sandığı Kurulmasına Dair Kanunlar ile 1944 yılında Devlet 

Denizyolları ve Limanları İşletmelerinde Çalışan Memur ve Müstahdemler için iş kazası ve 

malullük hallerinde sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik nizamnameyi de bu dönemde 

yürürlüğe giren sosyal güvenlikle ilgili mevzuata dâhil etmek mümkündür. 

 

1.2.1.2.3.Diğer Çalışan Gruplarına Yönelik Düzenlemeler 

 

1923-46 döneminde, gerek şehirlerde yaşayan ve sanayi - hizmetler kesiminde kendi adına 

bağımsız çalışanlar için, gerekse nüfusun % 80'inin yaşadığı tarım kesiminde çalışanlar için sosyal 

güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik herhangi bir yasal düzenleme ve kurumsal yapılanma 

gerçekleştirilmemiştir. 
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1.2.1.3.1946-1999 Dönemi: Kuruluş ve Gelişme Dönemi 

 

Bu dönem, özellikle sosyal sigorta kurumlan bakımından bugünkü sosyal güvenlik sistemimizin 

yasal ve kurumsal alt yapısının oluşturulduğu bir dönem olma özelliği taşımaktadır. İkinci Dünya 

Savaşından sonra ortaya çıkan iktisadi, sosyal ve siyasi gelişmeler sosyal güvenlikle ilgili gelişmeleri 

de etkilemiştir. Çok partili hayata geçiş, dönemin başında uluslararası örgütlere girme, bu örgütlere 

üye diğer ülkelerle iktisadi, siyasi ve askeri ilişkileri geliştirme eğilimi, 1950'li yıllarda başlayan 

köyden kente göç ve hızlı şehirleşme, 1961 ve 1982 Anayasalarının kabulü, 1961 Anayasasından sonra 

planlı kalkınma döneminin başlaması, 1930’lu yıllarda başlayan sanayileşme hareketinin hızlanması 

gibi faktörler diğer birçok alanda olduğu gibi sosyal güvenlik sisteminin yapılanmasını da etkilemiştir. 

 

1.2.1.3.1. İşçilere Yönelik Sosyal Güvenlik Tedbirleri 

 

Çalışma Bakanlığının kurulmasından hemen sonra 1936 tarih ve 3008 Sayılı iş Kanunu'nda yer 

alan ancak hayata geçirilemeyen sosyal sigortalarla ilgili hükümler hızla hayata geçirilmeye 

başlanmıştır. Nitekim, 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla, 1.1.1946 da yürürlüğe girmek üzere, İş 

Kanunu kapsamında çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak üzere "İşçi Sigortaları Kurumu" 

oluşturulmuştur. İşçi Sigortaları Kurumu bugünkü anlamda ilk sosyal sigorta kuruluşumuzdur. 

Kurumun oluşturulmasından sonra, 3008 sayılı Kanunda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde sigorta 

kanunları çıkarılmaya başlanmış: 

• 1.7.1946 tarih ve 4772 Sayılı Kanunla; "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Analık 

Sigortası" 

• 1.4.1950 tarih ve 5417 Sayılı Kanunla, "İhtiyarlık Sigortası", 

• 1.3.1951 tarih ve 5502 Sayılı Kanunla "Hastalık ve Analık Sigortası", 

• 1957 yılında 6900 sayılı Kanunla, "Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları" 

oluşturulmuştur. 

Başlangıçta yalnızca 3008 Sayılı İş Kanunu kapsamında olanları kapsamına almak üzere 

oluşturulan sosyal sigortaların kapsamına 1952 yılında Basın İş Kanunu ile gazeteciler ve 1954 yılında 

ise Deniz İş Kanunu ile gemi adamları alınmışlardır. 1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 Sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile bütün sosyal sigorta kanunları birleştirilmiş ve yine bu Kanunla 

Kurumun ismi Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) olarak değiştirilmiştir. 506 Sayılı Kanun, 

mevcut sigorta kanunlarını birleştiren bir kanun olmasının yanı sıra, İş Kanunu kapsamı dışında kalan, 
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çalışma ilişkileri hizmet akdi dışındaki sözleşmelerle düzenlenen değişik çalışan gruplarının SSK 

kapsamında sigortalı olmasını sağlamıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde zaman içinde koruma 

bekçileri, bazı tarım işçileri, güzel sanatlarla uğraşanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar ve genel kadınlar 

ve topluluk sigortası uygulaması ile de avukatlar gibi serbest çalışanlar sosyal güvenlik garantisini 

kavuşturulmuştur. 

 

1.2.1.3.2. Memurlara Yönelik Sosyal Güvenlik Tedbirleri 

 

1866 yılında kurulan Askeri Tekaüt Sandığı ile başlayan memurlara yönelik sosyal güvenlik 

garantisi sağlamaya yönelik farklı kurumlar oluşturma geleneği, 1946 yılında 1683 Sayılı Kanun 

kapsamındaki memurlardan emekli keseneği alınmaya başlanması ile birleştirilme sürecine girmiştir. 

Nitekim, 1949 yılında çıkarılan ve 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 Sayılı "Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu" ile, memurlar için oluşturulan çok sayıdaki sandık 

birleştirilmiş, kamu kesiminde çalışan sivil ve askeri bütün memurlar bu Kurum kapsamında sosyal 

güvenlik kapsamına alınmıştır. Bu gelişme Türk sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı 

bakımından önemli bir kilometre taşını oluşturmuştur. Sandık, kapsamına aldığı sivil ve askeri 

personele, yaşlılık, malullük ve ölüm tehlikelerine karşı sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadır. 

Ancak, malullük sigortası içinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına denk gelen vazife 

malullüğü uygulaması vardır. Öte yandan, kamuda çalışanların sağlık harcamaları fiilen çalışırken 

maaş aldıkları kurumlar tarafından, emekli oldukları zaman ise Sandık tarafından karşılanmıştır. 

 

1.2.1.3.3. Bağımsız Çalışanlara Yönelik Sosyal Güvenlik Tedbirleri 

 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kendi adına, bağımsız çalışanlar en son sosyal 

güvenlik kapsamına alman kesimi oluşturmuştur. Bağımsız çalışanlar, 2.9.1971 tarihinde kabul edilen 

ve 1.10.1972 de bütün yurtta faaliyet göstermek üzere yürürlüğe giren 1479 Sayılı "Esnaf ve 

Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu" ile kapsama 

alınmıştır. Kısaca Bağ-Kur olarak bilinen Kanunla, bağımsız çalışanlar başlangıçta yalnızca yaşlılık, 

malullük ve ölüm tehlikelerine karşı koruma kapsamına alınmışlardır. Kapsam bakımından Türk 

sosyal güvenlik sisteminin ikinci önemli sosyal sigorta kuruluşunu oluşturan Bağ-Kur, esnaf ve 

zanaatkârların yanı sıra sanayi ve hizmetler kesiminde diğer bağımsız çalışanları, köy ve mahalle muh-

tarlarını, şirket ortaklarını ve kurucu üyelerini ve isteğe bağlı sigortalılıkla ev kadınlarını da kapsamına 

almıştır. 
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1.2.1.3.4. Tarım Kesiminde Çalışanlara Yönelik Sosyal Güvenlik Tedbirleri 

 

Kırsal kesimde yaşayanlar ve tarım sektöründe çalışanlar, ayni ekonominin ağırlıklı olduğu bir 

sektör olması, işyerlerinin küçük ve dağınık olması, eğitim sisteminin yetersizliği dolayısı ile kayıt 

altına almada yaşanan güçlükler ve örgütlenme ve sosyal talep oluşturmadaki zaaflar dolayısı ile en 

son koruma kapsamına alman kesimi oluştururlar. Bu değerlendirmeler Türkiye için de doğrudur. Bu 

kesime yönelik sosyal güvenlik düzenlemeleri ancak 1983 yılı sonunda gerçekleşmiş ve; 

• 17.10.1983 tarih ve 2925 Sayılı, "Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu" ile tarım 

kesiminde ücretli ve geçici olarak çalışanlar (mevsimlik işçiler); 

• 17.10.1983 tarih ve 2926 Sayılı, “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu" (Tarım Bağ-Kur'u) ile de tarım kesiminde kendi adına bağımsız çalışanlar 

yani çiftçiler, 

sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. 2925 sayılı Kanun 1.1.1984 den itibaren bütün yurtta 

uygulanmaya başlanırken, Tarım Bağ-Kur'u olarak bilinen 2926 Sayılı Kanun, 1.1.1984 tarihinden 

başlamak üzere 10 yıl içinde bütün yurtta uygulanacak şekilde kademeli olarak yürürlüğe ko-

nulmuştur. 

 

1.2.1.3.4. Diğer Kesimler İçin Sosyal Güvenlik Tedbirleri 

 

1945 yılında kurulan İşçi Sigortaları Kurumu (SSK), başlangıçta yalnızca 3008 sayılı İş Kanunu 

kapsamında bulunan beden işçilerini kapsama aldığı ve 1960 yılma kadar da bankacılık ve sigortacılık 

sektörü İş Kanunu kapsamı dışında bırakıldığı için o dönemde bankalar ve sigorta şirketleri gibi özel 

kuruluşlar ile ticaret ve sanayi borsaları gibi yarı kamu kurumlarında çalışan beyaz yakalılar (özel 

sektör memurları) sosyal güvenlik bakımından korumasız kalmışlardır. 

Bu kuruluşlar, mali imkânlarının diğer çalışan gruplarına göre daha iyi olmasının sağladığı 

avantajları da kullanarak ilki 1939 yılında Türkiye İş Bankası çalışanları için olmak üzere, kendi 

çalışanlarının sosyal güvenliklerini sağlamak üzere, sigortacılık ilkelerine göre çalışan "sandıklar" 

oluşturmuşlardır. Bu durum, daha önce kamuda çalışan memurların sosyal güvenlik garantisi 

sağlamak için tekaüt sandıkları oluşturma geleneğine uygun bir gelişmedir. 16'sı Banka, 6'sı Sigorta, 

l'i Odalar ve Borsalar Birliği l'i de Milli Reasürans Şirketi çalışanları için olmak üzere toplam sayısı 

24’e ulaşan sandıklar 506 sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar sosyal güvenlik garantisi 

sağlamıştır. 
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1.2.2.KAMU SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI 

 

Primsiz rejimler olarak da adlandırılan kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal sigortalardan 

farklı olarak yardımlardan faydalanan kişinin finansmanına katılmadığı, finansman ihtiyacının 

merkezi veya mahalli idareler bütçesinden karşılandığı sosyal güvenlik uygulamalarıdır. Türk sosyal 

güvenlik sistemi içinde kamu sosyal güvenlik harcamaları sosyal sigortaların boşluklarını doldurma 

yanında, halen sosyal sigortaların kapsamında olan bazı çalışan grupların daha yüksek bir garantiye 

kavuşmalarını sağlamak üzere ilave garanti de sağlamaktadır. Kamu yardımları şeklinde verilebileceği 

gibi hizmete dönüştürülerek de verilebilir. 

 

1.2.2.1. Kamu Yardımları 

 

Kamu yardımları, herhangi bir sosyal güvenlik garantisine sahip olmayan muhtaçlara, genel 

olarak ayni ve nakdi olarak verilen ödemelerden oluşur. Yapılma şekline göre tazminat veya sosyal 

koruma amaçlı kamu yardımları şeklinde sınıflandırılırlar. Türk sosyal güvenlik sistemi içinde kamu 

yardımları ve kapsadığı kesimler aşağıda özetlenmiştir: 

 

1.2.2.1.1.Tazminat Niteliği Taşıyan Kamu Yardımları 

 

1.2.2.1.1.1.Muhtaç asker ailelerine yardım: 11.8.1941 tarih ve 4109 sayılı kanunla, savaşta 

veya barış dönemlerinde 45 günden fazla süre ile askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine 

yapılan yardımlardır. Bu kanun kapsamında yardım yapılabilmesi için ailenin geçiminin askere giden 

kişi tarafından karşılanması, askere alınmanın muhtaçlığın sebebi olması gerekir. Yardımların miktarı, 

asker ailesinin yaşadığı yörenin geçim şartları dikkate alınarak belirlenir ve mahalli idarelerin (bele-

diyeler) bütçesinden karşılanır. Yapılan yardımların nakdi ödeme yapmanın yanı sıra erzak ve eşya 

temini ve yakacak yardımı yapılması gibi ayni yardımlar şeklinde temini de söz konusu olabilmektedir. 

 

1.2.2.1.1.2.Vatani hizmet tertibinden ödenen aylıklar: 24.2.1968 tarih ve 1005 Sayılı Kanunla, 

milli mücadeleye katılıp istiklal madalyası almış olanlarla, Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Hareketine 

katılanlara verilen aylıklardır. Aylıkların belirlenmesinde 2007 yılına kadar gösterge rakamının 

memur maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunan değerler esas alınırken, 1 Temmuz 2007 tarihinden sonra 

asgari ücreti esas alan bir hesaplama sistemi benimsenmiştir. 
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1.2.2.1.1.3. Askeri ve sivil kamu görevlilerine yapılan tazminat niteliğindeki ödemeler: 

Görevleri sebebiyle yaralanan veya ölen kamu görevlilerine tazminat niteliğinde olmak üzere ilave 

ödemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede çıkarılan 3.11.1980 tarih ve 2330 Sayılı Kanunla iç güvenliğin 

sağlanmasında görevli askeri personel ve emniyet mensuplarına devlet bütçesinden tazminat ödenmesi 

veya aylık bağlanması öngörülmüştür. Zaman içinde 2330 sayılı Kanun kapsamın yurt dışında 

görevlendirilen sivil ve askeri personel de (Birleşmiş Milletlerin özellikle barışı korumak amacıyla 

çeşitli ülkelere gönderdiği sivil ve askeri personel kapsamında) dâhil edilmiştir. 

Öte yandan, 23.4.1981 tarih ve 2453 Sayılı Kanun ile de yurt dışında sürekli veya geçici bir 

görevle bulunduğu süre içinde görevleri dolayısıyla tedhiş ve suikasta maruz kalarak yaralanan veya 

ölen kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına belirlenen gösterge rakamının 

memur maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunacak bir aylık bağlanmaktadır. 28.2.1982 tarih ve 2639 

Sayılı Kanunla, pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, paraşütçü ve deniz altıcı gibi 

görevlerde bulunan silahlı kuvvetler mensuplarının şehit olmaları veya sakatlanmaları halinde, albay 

maaşı esas alınarak hesaplanan bir tazminat ödenmesi kabul edilmiştir. 

 

1.2.2.1.1.4.Yurtiçinde ve yurtdışında Türk vatanına ve kültürüne hizmet edenlere yönelik 

yardımlar: 3.6.1986 tarih ve 3292 Sayılı Kanunla, hiç bir karşılık ve menfaat gözetmeksizin Türk 

Vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarına, ölmeleri halinde ise muhtaç duruma düşen ailelerine 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmaktadır. Aylıkla ilgili düzenlemeler Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenmektedir. 

Öte yandan, 28.12.1968 tarih ve 168 Sayılı Kanunla da yabancı ülkelerde Türk kültürüne hizmet 

eden Türk asıllı yabana uyruklu öğretmenlere yardım amacıyla aylık bağlanmaktadır. Bu aylığın 

belirlenmesi Maliye, Milli Eğitim, Dışişleri Bakanlıkları ile Emekli Sandığı tarafından mahalli 

ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenmektedir. 

 

1.2.2.1.1.5. Er ve erbaşlara yönelik yardımlar: Vatani hizmet görevi sırasında geçici veya kalıcı 

iş göremez hale gelen er ve erbaşların maruz kaldıkları zararları giderici yardımlar yapılmaktadır. Bu 

iş göremezlik vazife malulü sayılmasını gerektiren bir halde ortaya çıkmışsa eğitim durumu da dikkate 

alınarak aylık bağlanmaktadır. Er ve erbaşlara bağlanan aylıklar maluliyet derecesine göre 6 ayrı 

basamakta yapılır. Bu grupta olan kişilere ayrıca sağlık hizmeti temini, indirimli ulaşım hizmeti 

verilmesi, çocuklarının parasız okutulması, faizsiz veya çok düşük faizli konut kredisi verilmesi gibi 

çeşitli nakdi ve ayni yardımlarla hizmetten faydalanma yardımları da yapılmaktadır. 
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1.2.2.1.2. Sosyal Koruma Amacı Taşıyan Kamu Yardımları 

 

1.2.2.1.2.1.Muhtaç ve kimsesiz yaşlılarla muhtaç sakatlara aylık bağlanması: Türkiye'de 

gerçek anlamda ve en geniş kapsamlı kamu sosyal güvenlik harcaması, 10.7.1976 tarih ve 2022 Sayılı 

kanunla gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 65 yaşını doldurmuş, kendisine bakmakla yükümlü 

kimsesi olmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruntuna tabi olmayan muhtaç Türk 

vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Aynı kanun çerçevesinde, 65 yaşını doldurmamış ancak 

başkasma muhtaç durumda olan sakatlara da aylık bağlanmaktadır. 2005 yılında 2022 sayılı Kanunda 

yapılan değişikliklerle özürlülere yönelik yardımların verilme şekli ve miktarı artırılmıştır. 65 yaşını 

doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olanlar (özür 

derecesi % 70 ve üzeri) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayanlardan 

her türlü gelirinin aylık ortalaması muhtaçlık sınırının altında olanlar için 65 yaş aylığının % 300'ü 

tutarında aylık ödenecektir. 

 

1.2.2.1.2.2.Fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım: 14.6.1986 tarih ve 3294 sayılı "Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" ile fakir ve muhtaç vatandaşlara ayni veya nakdi 

yardımlar yapılmasını amaçlayan yeni sosyal yardım kurumu oluşturulmuştur. Kurumun merkez 

teşkilatı, T.C. Merkez Bankası nezdinde oluşturulan "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonu", icra organı ise il ve ilçelerde oluşturulan "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Vakıfları" (SYDTV) olarak belirlenmiştir. Vakıflar, Fonda toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine 

dağıtılmasında aracılık yapmaktadırlar. 

 

1.2.2.2.Hizmete Çevrilerek Sunulan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları 

 

1.2.2.2.1.Sosyal Refah Hizmetleri 

 

Kamu vicdanının en duyarlı olduğu toplum kesimlerini ilgilendirdiği için sosyal güvenlik 

sistemi içinde özel bir öneme sahip olan sosyal refah hizmetleri ile ilgili faaliyetleri 1920'li yıllara 

kadar götürmek mümkündür. 30.6.1921 tarihinde Atatürk'ün önderliği ile Kurtuluş Savaşma 

katılanların çocuklarının bakım ve eğitim problemlerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Himaye-î 

Etfal Cemiyeti, 1935 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu adım almış ve 1937 yılından itibaren de kamu 

yararına çalışan bir kurum olarak kabul edilerek bütün illerde örgütlenmiştir. 1983 yılma kadar da 

Kurum bu isimle faaliyet göstermiştir. 

15.5.1957 tarih ve 6972 sayılı, "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu" ile, il özel idarelerinin 
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koruma birlikleri kurması ve bunun için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden pay ayrılması 

öngörülmüştür. 12.6.1959 tarih ve 7355 sayılı Kanunla ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

olarak Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. 24.5.1963 tarih ve 225 Sayılı Kanunla da bu alanda 

faaliyet göstermek üzere Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Sosyal hizmetler Akademisi ku-

rulmuştur. Bütün bu gelişmeler ile sosyal refah hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı ve SSYB bünyesinde 

toplanmış, 0-6 yaş grubu SSYB'nın, 7-18 yaş grubu ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 

kuruluşlarca yürütülmeye başlanmıştır. 

Sosyal refah hizmetlerini yürüten kurumlar arasındaki dağınıklık, 24.5.1983 tarih ve 2828 

Sayılı, "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu" ile giderilmiş, bu alanla ilgili 

mevzuat birleştirilerek hizmetler tek çatı altında toplanmıştır. 2828 Sayılı Kanun, hizmeti yürütecek 

organları "Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu" ve "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" 

(SHÇEK) olarak belirlemiştir. 

 

1.2.2.2.2.Sağlık Hizmetleri 

 

Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak devlet 1961 yılında 224 Sayılı, "Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunu" yürürlüğe koyarak sağlık hizmetlerinin sosyal adalete uygun 

olarak ülke çapında yaygınlaştırılması amaçlamıştır. Bu alandaki önemli düzenlemelerden biri de 

1987 yılında kabul edilen 3359 Sayılı "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu", olmuş ve genel sağlık 

sigortasına geçiş ile ilgili alt yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak genel sağlık sigortası hayata 

geçirilinceye kadar, hiç bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmayanların tedavi giderlerini 

karşılamak için 3.7.1992 tarihinde 3816 Sayılı "Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 

Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet tarafından Karşılanması Hakkında Kanun'' kabul 

edilmiştir. Geliri, asgari ücretin üçte birinden daha düşük olanlardan T.C Vatandaşı olan ve 

Türkiye'de yaşayanlara, ihtiyaç içinde olduklarının tespitine bağlı olarak verilen yeşil kart ile 

vatandaşlar anlaşmalı sağlık kurumlarından tedavi edici sağlık hizmetleri, ilaç ve iyileştirme 

araçlarının bedelini alabilmektedir. 

 

1.2.3.TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK MÜESSESELERİ 

 

Zorunlu sigortalılık kapsamında olanlar için daha yüksek bir sosyal güvenlik garantisi sağlamak 

amacıyla oluşturulan tamamlayıcı (ilave, ek, munzam) sosyal güvenlik müesseseleri ülkemizde 

yeterince gelişmemiştir. Belli başlı tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleri şunlardır: 
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1.2.3.1.Ordu Yardımlaşma Kurumu 

 

Halen faaliyet göstermekte olan en başarılı tamamlayıcı sosyal güvenlik müessesesi olarak kabul 

edilen Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK, 3.1.1961 tarih ve 205 Sayılı kanunla kurulmuştur. 

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak mali ve idari bakımdan özerk bir kurum olarak kurulan 

OYAK, esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bütün muvazzaf subay, sözleşmeli 

subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler 

ve ölümleri halinde Sistem'e devam etmek isteyen eşleri OYAK daimi üyesidirler. 

 

1.2.3.2.Memur Yardımlaşma Kurumu 

 

OYAK’ı oluşturan düşünceden hareketle, kamu kesiminde çalışan sivil memurlar için Memur 

Yardımlaşma Kurumu, MEYAK, oluşturulması öngörülmüştür. MEYAK'ı oluşturulması ile ilgili 

süreç 1970 yılında 1327 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Kapsamında olanlar için, "Devlet Memurlarının Ek Sosyal Sigorta, konut, dinlenme tesisleri ve 

diğer ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasında kullanmak 

için Memur Yardımlaşma Kurumu kurulması" öngörülmüş, 1970 yılından itibaren de maaşlardan 

% 5'i oranında kesinti yapılmaya başlanmıştır. Ancak, çeşitli sebeplerle bir türlü hayata geçirilemeyen 

MEY AK, kesintilerin belirli bir takvim içinde ödeyenlere iade edilerek tasfiyesini öngören 12.2.1982 

tarih ve 2595 sayılı Kanunla sona erdirilmiştir. 

 

1.2.3.3.Amele Birliği 

 

Ülkemizin ilk sosyal sigorta kuruluşu olarak da bilinen Amele Birliği, 10.9.1921 tarih ve 151 

sayılı, "Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun “un 4. maddesi 

gereğine kurulmuştur. 22.7.1923 tarihinden sonra çıkarılan bir yönetmelikle işçilerin iş kazaları ve 

meslek hastalıkları ile hastalık tehlikelerine karşı sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla 

oluşturulan ihtiyat ve teavün sandıklarının birleştirilmesi ile Amele Birliği adını almıştır. 506 

Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile faaliyet alanı daralan Amele Birliği, 1975 yılından itibaren 

sağlık hizmetlerinin de SSK kapsamına alınması ile mensuplarına ilave garanti sağlayan tamamlayıcı 

bir sosyal güvenlik müessesesine dönüşmüştür. 
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1.2.3.4.İlkokul Öğretmenleri Yardımlaşma Sandığı 

 

1943 yılında 4357 sayılı Kanunla kurulan "İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 

Sandığı" İLKSAN, mensuplarına ilave sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyet gösteren Sandık, öğretmenlere sağladığı 

yardımlar yanında dinlenme tesisleri, öğretmen evlerinin işletilmesi gibi faaliyetleri de 

sürdürmektedir. Emeklilik, malullük ve ölüm halinde üyeliği sona eren öğretmenlere toplu ödeme 

yapan İLKSAN kapsamında olmak ilkokul öğretmenleri için zorunludur. 

 

1.2.3.5.Kamu ve Özel Kurum Sandıkları 

 

Türkiye'de sağlıklı veriler olmamakla birlikte, başta Merkez Bankası olmak üzere çok sayıda 

kamu kurumunun kendi mensuplarına ilave sosyal güvenlik garantisi sağlamak amacıyla 

oluşturdukları sosyal güvenlik ve yardımlaşma sandıkları vardır. Kamu kesiminde sayıları 173'e 

ulaşan bu sandıklar arasında Merkez Bankası Vakfı, THY Vakfı, TBMM Vakfı, Milli Piyango Vakfı, 

Gümrük Vakfı, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay vakıfları, TRT Vakfı, Tekel Vakfı, Ankara ve İstanbul 

Trafik vakıfları, Emekli Sandığı Vakfı, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Maliye Bakanlığı vakıfları, Tapu 

Kadastro Vakfı, Arsa Ofisi Vakfı, Karayolları Vakfı, Sanayi Bakanlığı Vakfı, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Vakfı, Dış Ticaret Vakfı, Erdemir Vakfı, SSK Vakfı, TCDD Vakfı, Tarım Kredi Vakfı, 

Diyanet Vakfı ve kamu bankaları vakıfları bulunmaktadır. Özellikle bu vakıflardan bazılarının sosyal 

sigorta kuramlarınca bağlanan aylıklardan daha yüksek aylık bağladıkları ve tamamlayıcı sosyal 

güvenlik müessesesi olmaktan öte bir fonksiyon taşıdıkları belirtilmektedir. 

  

 1.2.3.6.Özel Sigortalar 

 

Özel sigortaların sosyal güvenlik tehlikeleri ile ilgili hayat, hastalık ve emeklilik sigortaları ilave 

sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadır. 1986 yılında yapılan düzenleme ile özel emeklilik teşvik 

edilmiş, primlerin vergiden muaf olması sağlanmıştır. Özel sigortaların sağlık sigortası uygulaması ise 

1991 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Son yıllarda sağlanan gelişmelere rağmen özel 

sigortaların etkin bir tamamlayıcı sosyal güvenlik müessesesi olduğunu söylemek mümkün görül-

memektedir. Hâlbuki zorunlu sosyal güvenlik müesseselerinin sağladığı garantinin seviyesinin düşük 

olması, özel sigortaların gelişmesi için olumlu bir ortam yaratmaktadır. 
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1.2.3.7.Bireysel Emeklilik Sistemi 

 

Bireysel emeklilik sistemi, 1999 yılında başlayan sosyal güvenlik sistemi ile ilgili kapsamlı 

değişiklikler yapan düzenlemelerin bir devamı olarak oluşturulmuştur. Amaç, kamu sosyal güvenlik 

programlarının kapsamında olan kişilerin, yaşlılıklarında daha yüksek bir gelir garantisine sahip 

olmalarını sağlamak için kişisel tasarruflarını değerlendirebilecekleri bir fon sistemini oluşturmaktır. 

7 Nisan 2001 tarih ve 4632 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" ile 

sistemin temel işleyiş esasları belirlenmiş, 10 Temmuz 2001 tarih ve 4697 sayılı Kanunla da sistemin 

başarılı olması için zorunlu olarak görülen teşvik edici unsurlar taşıyan çeşitli vergi avantajları ile 

ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu iki Kanunu, sistemin yürütülmesinden sorumlu Hazine 

Müsteşarlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili olarak çıkardığı yönetmelikler takip 

etmiş ve yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. 4632 sayılı Kanun, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe 

girmiş ve sistemin işletilmesi ile ilgili süreç başlamış, sistemin temelini oluşturacak olan Emeklilik 

Şirketlerinin kurulması aşamasına gelinmiştir. 

Mevcut sosyal güvenlik sistemine ilave olarak düşünülen bireysel emeklilik sisteminin temel 

özellikleri: gönüllü katılım esasına dayanması, bireysel katkılara dayalı fon esasına göre işleyen bir 

sistem olması, mesleğine ve statüsüne bağlı olmaksızın 18 yaşın üzerinde olan herkesin katılabilmesi, 

katılımcının yanısıra işverenlerinin de prim ödeyebilmesi, kişilerin katkılarının kişi adına açılan 

bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesi, bireysel emeklilik hesabında biriken fonların yatırım 

fonlarına aktarılması ve bu fonların portföy yönetim şirketlerince işletilmesi, katılımcıların 

birikimlerini kolaylıkla bir diğer emeklilik şirketine aktarabilmesi, en az 10 yıl prim ödeyen ve 56 

yaşını geçen kişilere sistemden gelir ödenmeye başlanması, ödemelerin aylık, üç aylık veya yıllık 

olarak yapılabilmesi, emeklilik şartlarını sağlamadan sistemden ayrılanlara kendi yatırdıkları primler 

ile getirilerin birlikte ödenmesi, olarak sayılabilir. 
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2. BÖLÜM 

 

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ARAYIŞLARI 

 

2.1.NİÇİN REFORM  

 

Türk sosyal güvenlik sisteminde ve özellikle sosyal sigortalarla ilgili geniş kapsamlı 

değişiklikler yapma ihtiyacı, değişen toplumsal ihtiyaçlara karşılık verme gerekliliğinden ziyade 

sistemin problemlerinden kaynaklanmıştır. Problemsiz bir sosyal güvenlik sistemi düşünmek mümkün 

değildir. Ancak, Türk sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı problemlerin çoğu, zamanından önce ortaya 

çıkmış problemlerdir. Bir örnek vermek gerekirse, ancak nüfusu yaşlanan ülkelerde rastlanan ak-

tif/pasif sigortalı dengesinin bozulması problemi, erken yaşta emeklilik dolayısıyla Türkiye'de çok 

kısa bir sürede ortaya çıkmıştır. 

Türk sosyal güvenlik sisteminin ve özellikle sosyal sigortaların reform yapılma gerekçelerini 

oluşturan problemlerini, 1990'lı yıllar başı itibarıyla çok kısa olarak aşağıdaki başlıklar altında 

toplamak mümkündür: 

• Sosyal sigortalar, sisteme yapılan sık ve yanlış müdahalelerle sigortacılık ve temel sosyal 

güvenlik prensiplerine uygun bir işleyiş yapısından uzaklaştırılmış, rayından çıkarılmıştır. 

• Belirli aralıklarla sürekli hale getirilen ve nerede ise geleneksel bir politika haline getirilen 

prim afları ve hizmet borçlanmaları yanında 30'lu yaşlarda emekli aylığı bağlayan bir sosyal 

sigorta sistemi kimseyi rahatsız etmemiş, bu uygulamaların sistemi götüreceği nokta göz ardı 

edilmiştir. 

• Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar yetersizdir. Milli gelirden sosyal güvenlik için 

ayrılan pay % 10'ların altında kalmıştır. 

• Toplam nüfusun % 80'den fazlası sosyal sigortalar vasıtasıyla kapsama alınmış görünmekle 

birlikte, bu bağımlı nüfusun yüksekliğinden kaynaklanan "sanal bir başarı" olarak ortaya çık-

mıştır. İşgücüne katılımın % 50'nin altında olduğu, çalışanların da % 40'dan fazlasının kayıtdışı 

olduğu bir ülkede sosyal sigortalar toplam nüfusun % 80'dan fazlasını kapsama almış görün-

mektedir. Prim ödeyen bir sigortalı kendi dışında 3 kişiyi daha sosyal güvenlik kapsamına 

aldırmıştır. 

• İşsizlik ve aile ödenekleri sigortası oluşturulamamıştır. 

• Sosyal sigorta kurumlan, kendi Kurum kanunlarında yer verilen idari ve mali özerkliği hayata 

geçirememiş, dağınık, aralarındaki işbirliği ve koordinasyonun zayıf olduğu, etkin çalışmayan 
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bir kurumsal yapı ve örgütlenme ortaya çıkmıştır. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili etkin 

çalışan bir kurumsal yapılanma ve işleyiş oluşturulamamıştır. 

• Farklı sosyal sigorta rejimleri arasında haklar ve yükümlülükler bakımından norm ve standart 

birliği sağlanamamış, kurumlar arasında sigortalı göçü başlamış, çok kurumlu ve mevzuattı 

yapı adaletsizlikler üretmiştir. Bu farklılık gelir ve aylıkların seviyesi bakımından olduğu kadar 

sağlık hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetleri erişim bakımından da ortaya çıkmıştır. 

• Sosyal sigorta kurumlan kolaylaştırılmış şartlarla gelir ve aylık bağlamakla birlikte gelir ve 

aylıkların seviyesi yetersiz kalmıştır. Sağlık hizmetlerinde ise hizmet standardı çok düşük 

kalmış veya hizmete erişim zorlaşmıştır. 

• Sıklıkla yapılan müdahaleler dolayısıyla, hak kayıplarına yol açan karmaşık, anlaşılması ve 

takibi zor bir sosyal güvenlik mevzuatı ortaya çıkmıştır. 

• Uzun vadeli sigorta kolları bakımından, her neslin kendi sosyal güvenliğini kendisinin 

sağlaması esasına göre oluşturulan sosyal sigortaların gelir-gider dengesi bozulmuş, 1990'lı 

yılların başından itibaren de fiilen dağıtım esasına geçilmesine rağmen yine de gelirler giderleri 

karşılayamamıştır. 

• Prim tahsilatı, özellikle SSK ve Bağ-Kur için kronik bir problem haline gelmiş, özel sektör 

kuruluşları yanında kamu kuruluşları da prim ödemekten kaçınmışlardır. Prim tahsilat oranı 

SSK'da 

• % 70-80'leri aşamamış, BAĞ-KUR’da ise bazı dönemlerde % 20'lere kadar düşmüştür. 

• 1970'li yıllarda toplam yurt içi tasarrufların % 25'ini aşan sosyal sigorta fonları, özellikle 

yüksek enflasyon dönemlerinde rasyonel olarak işletilememiş, eritilmiş, kurumlar zarara 

uğratılmıştır. 

• Sosyal güvenlik; siyasi iktidarlar bakımından imkânları politik amaçlarla kullanılabilen, 

sigortalılar açısından en az külfetle en yüksek fayda sağlanması gereken ve nihayet işverenler 

bakımından da kaçınılması gereken bir maliyet unsuru olarak görülmüştür. Gelinen nokta 

itibarıyla hiçbir kesim diğerinden daha az masum değildir ve yine hiçbir kesim sosyal güvenlik 

sisteminin taraflardan beklediği "faziletli davranışı" göstermemiştir. 

 

2.2.REFORM SÜRECİ 

2.2.1.Birinci Dönem: 1999-2003 

 

1970'li yıllarda başlayan, yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı alma hakkı verilmesi, sosyal 

güvenlik fonlarının yanlış ve verimsiz alanlarda kullanımı, prim alacaklarının affedilmesi, hizmet 
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borçlanması ve aktüeryal hesap dengesi dikkate alınmaksızın sosyal sigorta kuramlarına getirilen yeni 

yükler gibi temel sosyal güvenlik prensiplerine aykırı uygulamalar, 1990'lı yıllarda, sistemin temel 

kuramlarını oluşturan sosyal sigorta kuramlarının gelir-gider dengesini bozmuştur. 1990'lı yılların 

başından itibaren de hemen hemen her Hükümet programında sosyal sigortaların problemlerini 

çözmeye yönelik kapsamlı değişiklikler yapılması (emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi) gündeme 

gelmiştir. 

Yalnızca siyasi iktidarlar değil, başta işçi ve işveren sendikaları olmak üzere çeşitli meslek 

kuruluşları, Türk sosyal güvenlik sisteminin problemlerini çözmeye yönelik raporlar hazırlamışlar, 

çözüm yolları ile ilgili görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bu raporlardan, en kapsamlısı 

ve etkilisi, Ellinci T.C. Hükümeti tarafından, Dünya Bankası kredisi ile ILO uzmanlarına yaptırılan 

proje çalışması olmuştur 

Proje kapsamında hazırlanan rapor Mayıs 1996 tarihinde de kamuoyuna açıklanmıştır. Raporda, 

özellikle emeklilik programları (sosyal sigortalar) ve sosyal yardımlarla ilgili olarak öncelikle mevcut 

durum tespiti yapılmış, bu tespite istinaden 1995 yılı başlangıç yılı olarak alınmak üzere "hiçbir 

değişiklik yapılmaması ve mevcut sistemle devam edilmesi halinde" gelecek dönemler için (2005-

2050 dönemi) Türk sosyal güvenlik sisteminin temel göstergeleri ile ilgili aktüeryal durum projek-

siyonları yapılmıştır. Üç sosyal sigorta kurumu (SSK; Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ile ilgili bu durum 

tespit projeksiyonlarına göre: 

• 2050 yılı itibarıyla üç sosyal sigorta kurumunun finansman açığı, GSYİH'nin yüzdesi 

olarak yıllık % 10.1, birikimli finansman açığı ise % 316 sı kadar olacaktır. 

• 2050 yılı itibarıyla prim ödeyen 1 sigortalıya karşı aylık alanların oranı SSK için 1.15; 

Emekli Sandığı için 1.29 ve Bağ-Kur için 1.40 olacaktır. 

• Yine 2050 yılı itibarıyla sosyal sigorta kurumlarının finansman açığının kapanması için 

alınması gereken prim oranları ücretin yüzdesi olarak SSK için % 117, Emekli Sandığı 

için % 107, Bağ- Kur için % 84 ve toplam olarak % 111 olması gerekmektedir. 

ILO Raporu, Türk emeklilik sisteminin problemlerinin çözümü ve yeniden yapılandırılmasına 

yönelik 4 ayrı seçenek önermiş, her bir önerinin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili olarak 

karşılaşılabilecek ekonomik, sosyal ve hukuki problemler ve her bir sistemin avantaj ve dezavantajları 

ayrıca ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Kurumsal yapının yeniden yapılandırılması da dâhil olmak üzere Türk sosyal güvenlik 

sisteminde kapsamlı bir reform gerçekleştirmek isteyen 57. Hükümet, o dönem için oldukça radikal 

sayılabilecek bir dizi uygulamayı hayata geçirmek üzere 8 Eylül 1999'da kamuoyunda İşsizlik 

Sigortası Kanunu olarak bilinen 4447 sayılı Kanunu yürürlüğe koymuştur. Kapsamlı bir sosyal 
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güvenlik reformunun ilk adımı olarak kabul edilen 4447 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler, Türk 

sosyal güvenlik sisteminin "duvara çarpmak üzere” olduğu bir dönemde, kaçınılmaz olarak alınması 

gereken ve bir anlamda " sistemdeki kanamayı durdurmak için yapılan ilk ve acil müdahale" 

niteliğindeki düzenlemeler olarak kabul edilmiştir. 

4447 Sayılı Kanunla: 

• Özellikle SSK için olmak üzere, prim gelirlerini artırmak üzere prime esas kazançlar 

yükseltilmiş, bazı sigorta kolları ile ilgili prim oranları yükseltilmiş ve yeni primler 

getirilmiştir. 

• Kayıt dışı çalışmayı önlemek üzere işyerinin ve sigortalıların önceden bildirimi esası 

getirilmiştir. 

• Bütün sosyal sigorta kurumlan için emekliliğe hak kazanma şartları kademeli bir geçişle 

yükseltilmiş, kamuoyunun 50-55 yaş beklentilerinin aksine 58-60 yaşlan kabul edilmiştir. 

• Aylıkların ve gelirlerin hesaplanma sistemi değiştirilmiş, bütün sigortalılık süresini esas alan, 

daha uzun süreli sigortalı olan ve prim ödeyenlerin yüksek aylık almasına imkân veren bir 

sisteme geçilmiştir. 

• Çok uzun yıllardır kamuoyunu meşgul eden işsizlik sigortası oluşturulmuştur. 

4447 sayılı Kanunda en çok tartışılan emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik değişiklikler 

olmuş, nitekim Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sonucu iptal edilen hususlar 4579 sayılı 

Kanunla yeniden düzenlenerek 23 Mayıs 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 4447 sayılı 

Kanunun dikkat çeken özelliklerinden birisi, 1959 yılından itibaren yaklaşık olarak yarım asırdır 

tartışılan işsizlik sigortasının bu Kanunla hayata geçirilmiş olmasıdır. Diğer özelliği ise SSK ve Bağ-

Kur için yapılan sigortacılık ilkelerine uygun düzenlemelerin Emekli Sandığı için yapılamamasıdır. 

1999-2003 döneminde sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik ikinci 

önemli değişiklik sosyal sigorta kuramlarının kurumsal yapısı ve işleyişinin yeniden yapılandırılması 

ile ilgili düzenlemeler olmuştur. KHK'lar ile SSK ve Bağ-Kur'un yönetim ve organizasyon yapısı 

değiştirilmiş, ancak Emekli Sandığı bu düzenlemelerin dışında kalmıştır. 57. Hükümet tarafından 

KHK'lerle gerçekleştirilen bu değişiklikler sonucu oluşan yeni yapı aşağıdaki gibi şekillenmiştir: 

• 616 sayılı KHK ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlükten Başkanlığa 

dönüştürülmüş, bünyesinde sigorta ve sağlık işleri müdürlükleri oluşturulmuştur. 

• 617 sayılı KHK ile İş ve İşçi Bulma Kurumunun adı Türkiye İş Kurumu olarak 

değiştirilmiş, kısaca İŞKUR olarak adlandırılan yeni kuruma, işsizlik sigortasını 

uygulamasının yanısıra emek piyasasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili aktif ve pasif 

istihdam politikalarının yürütülmesinde önemli görevler verilmiştir. 
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• 618 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir Sosyal Güvenlik 

Kurumu oluşturulmuş, SSK, Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumu bu kurumun ilgili kuruluşu 

olarak tanımlanmıştır. SGK, sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesinde, sosyal sigorta 

kurumlan arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmasında bir üst koordinasyon kurumu 

olarak düşünülmüştür. 

• 619 sayılı KHK ile ise 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun idari yapılanma ile ilgili esasları 

değiştirilmiş ve Bağ-Kur'un yönetim yapısı yeniden oluşturulmuştur. 

Ancak, 4588 sayılı Yetki Kanunun Anayasa Mahkemesin yapılan başvuru sonucu iptali ile SSK, 

Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumu ile ilgili olarak ortaya çıkan yasal boşluk 2003 yılı temmuz ve ağustos 

aylarında yapılan yasal düzenlemelerle giderilmiştir. Nitekim, 5 Temmuz 2003 tarihinde 4904 sayılı 

Kanunla Türkiye İş Kurumu; 24 Temmuz 2003 tarihinde 4947 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik 

Kurumu; 2 Ağustos 2003 tarihinde 4956 sayılı Kanunla Bağ-Kur ve son olarak da 6 Ağustos 2003 

tarihinde 4958 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu yeniden yapılandırılmıştır. 

Bu dönemde, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili önemli gelişmelerden 

birini de Bireysel Emeklilik Sistemine geçişle ilgili mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması 

oluşturmuştur. 28.03.2001 tarih ve 4632 sayılı Kanunla yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Tasarruf 

ve Yatırım Sistemi Kanunu ile tamamlayıcı nitelikte bir sosyal güvenlik müessesesi oluşturulmuştur. 

Bireysel emeklilik sisteminin mevzuat çalışmaları 2003 yılı içinde tamamlanmasını takiben, 2003 yılı 

Ekim ayından itibaren, 11 bireysel emeklilik şirketi fiilen faaliyetlerine başlamıştır. 

 

2.2.2.İkinci Dönem: 2003'den Günümüze: Kurumsal Yapıda ve Mevzuatta Tek Çatı Dönemi 

 

2002 Kasım ayında 13 yıllık bir koalisyon hükümetleri döneminden sonra tek partili bir iktidar 

döneminin başlaması ile birlikte diğer birçok alanda olduğu gibi sosyal güvenlikte de yeni ve kapsamlı 

düzenlemeler yapma arayışı başlamıştır. Nitekim, Kasım 2012 de açıklanan "Hükümet Programı 

ve Acil Eylem Planı Çerçevesinde ÇSGB'nın sorumluluğunda yürütülen Faaliyetler" başlığı 

altında, " Sosyal Güvenliğin Tek Çatı Altında Toplanması ve Genel Sağlık Sigortasının Oluştu-

rulması" ile ilgili bir kısa rapor kamuoyuna sunulmuştur. Rapor esas olarak sosyal güvenlik alanında; 

• Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile Finansmanının Ayrılması, 

• Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Kurumunun Kurulması, 

• Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sigorta Programlarının Birbirinden Ayrılması, 

• Prim Karşılığı Olmayan Ödemelerin Kaldırılması, 

• Bütünleştirilmiş bir Sosyal Güvenlik Ağının Kurulması, 
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• Bütünleştirilmiş Bir Sosyal Hizmet ve Yardım Ağı ve Kurumsal Yapının Oluşturulması, 

• Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında Norm ve Standart Birliğinin Sağlanması, 

hedeflerini öngörmüş, bu amaçları gerçekleştirmek için ÇSGB başta olmak üzere çeşitli 

bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan 8 ayrı komisyon oluşturulduğu 

belirtilmiştir. Bu komisyonlarca gerçekleştirilen çalışmalarla sosyal güvenlik sisteminin yeniden 

yapılanması ile ilgili kanun tasarı taslakları hazırlanmış ve Bakanlığın internet sayfasından 

kamuoyuna sunulmuştur. Bu tasarılar; 

• Emeklilik Sigortası Sistemi ve Emeklilik Sigortaları Kurumu Kanunu Tasarı Taslağı 

• Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Temel Kanunu Tasarısı 

• Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı Kanunu Tasarı Taslağı, 

• Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası Kurumu Kanunu Tasarısı Taslağı 

başlıkları altında toplanmıştır. Bakanlık, bu taslaklarla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak sosyal 

tarafların görüşlerini istemiş, reform çalışmaları ile ilgili sürecin 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması 

ve 2004 yılı başından itibaren de reformun hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Sosyal güvenlik 

reformunun genel stratejisini açıklayan Beyaz Kitapta, yeni sosyal güvenlik reformunun temel ve 

nihai amacının, 

• Adil ve kolay erişilebilir, 

• Yoksulluğa karşı etkin koruma sağlayan, 

• Mali açıdan sürdürülebilir, 

bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak olduğu belirtilmiştir. 

Zamanlama konusunda reform gerçekleşme süreci öngörüldüğü gibi 2004 yılı başında 

tamamlanamamış olmakla birlikte, 4 Nisan 2005'te TBMM'ne sevkedilen Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı (SSGSSK), 19.4.2006 da 5489 Kanun numarası ile kabul edilmiş ve 

süreç başlamıştır. Ancak Cumhurbaşkanının Kanunu bazı maddeleri bakımından veto etmesi ile 

Kanun tekrar TBMM'de görüşülmüş, hiçbir maddesi değiştirilmeden 31.5.2006 tarihinde 5510 

Kanun sayısı ile yeniden kabul edilmiş ve 1 Ocak 2007 de yürürlüğe girmek üzere 16.6.2006 tarih 

ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunun 

bazı maddelerinin yürürlüğünü durdurması ve bazı maddelerini de iptal etmesi üzerine, 1.1.2007 

olarak belirlenen yürürlük tarihi önce 1.7.2007; daha sonra 1.1.2008 ve 1.6.2008 olarak değiştirilmiş, 

geçen bu süre zarfında iptal gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan 8.5.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun 

ile yapılan değişikliklerden sonra 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 1.10.2008 olarak belirlenmiştir. 

5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun maddelerinin neredeyse tamamına yakını değiştirilmiş, 

adeta yeni bir Kanun hazırlanmıştır. 
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Reformun Kurumsal yapısı ile ilgili olarak ise 8 Aralık 2005 tarihinde TBMM'ne gönderilen 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (SGKK), 

20.6.2006 tarihinde 5487 Kanun numarası ile TBMM'de kabul edilmiş, ancak Yönetim Kurulunun 

oluşumu ile ilgili düzenlemeye yönelik Cumhurbaşkanı vetosu ile Kanun tekrar TBMM'de 

görüşülmüş ve 13.4.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 5502 Kanun numarası 

ile yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte Türk sosyal güvenlik sistemine 

damgasını vuran SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fiilen sona ermiş, yen bir dönem başlamıştır. 

Sosyal güvenlik reformunun önemli ayaklarından biri olarak sunulan ve sosyal sigorta sistemini 

tamamlayıcı olarak düşünülen "Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı" ise 

henüz hayata geçirilememiştir. 

 

    2.3.REFORM SONRASI TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 

2.3.1.Sosyal Sigortalar  

2.3.1.1. Kurumsal Yapı 

 

Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigorta ayağını oluşturan sosyal sigorta Kurumları, 5502 

sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile "Devredilen Kurumlar" tanımlaması ile Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) bünyesinde birleştirilmiştir. Nitekim, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığının 

yanısıra 4947 sayılı Kanunla oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu da SGK bünyesine alınmıştır. Bu 

devirlerle birlikte SGK, Türk sosyal güvenlik sisteminin temel sosyal güvenlik kurumu haline gelmiş-

tir. SGK, büyük ölçüde SSK'nın idari teşkilatlanması ve hukuki statüsüne benzer bir yapıda 

oluşturulmuş, başkanlık statüsünde, idari ve mali bakımdan özerk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak tanımlanmıştır. Ancak, 5502 sayılı Kanunda SGK'nun görevlerini 

düzenleyen 3. madde incelendiği zaman, yeni Kuruma; bir yandan faaliyetlerine son verilen SSK, 

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından yürütülmekte olan sosyal sigortacılık hizmetlerini, diğer 

yandan ise üst ve çatı kurum olması dolayısı ile sosyal güvenlik politikalarım belirlemeye ve 

yürütmeye yönelik görevler verildiği dikkat çekmektedir. 

Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigorta ayağında yer alan ikinci kurum, Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR)'dur. Esasen 21 Ocak 1946 tarih ve 4837 sayılı Kanunla kamu istihdam 

hizmetlerini yürütmek üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) olarak kurulan Kurum, istihdam 

hizmetlerinin yanısıra 4447 sayılı Kanunla oluşturulan işsizlik sigortasını uygulamak üzere 4 Ekim 

2000 tarih ve 617 sayılı KHK ile Türkiye İş Kurumu adını almıştır. Anayasa Mahkemesinin 617 sayılı 

KHK'nı iptali ile ortaya çıkan boşluk 5 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 4904 sayılı 

Türkiye İş Kurumu Kanunu ile giderilmiştir. 4904 sayılı Kanunla, Kuruma istihdam piyasasının 
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düzenlenmesi, aktif/pasif işgücü politikalarının uygulanmasının yanısıra işsizlik sigortası 

hizmetlerinin yürütülmesi görevi de verilmiş ve İŞKUR Türk sosyal güvenlik sisteminin diğer sosyal 

sigorta kurumu olarak yerini almıştır. Kurum, idari ve mali bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz, özel 

hukuk hükümlerine tabi, ÇSGB'nın ilgili kuruluşu statüsündedir. 

 

2.3.1.2. Mevzuat 

 

5510 Sayılı Kanun Türk sosyal sigorta rejiminin temel Kanunu haline gelmiştir. Kanun, 

yürürlük tarihi itibarıyla 506 sayılı SSK, 1479 sayılı Bağ-Kur, 2925 sayılı Tarım İşçileri SSK, 2926 

sayılı Tarım Bağ-Kur'u ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunlarını, yürürlükte kalan maddeleri 

dışında, hemen veya kademeli olarak yürürlükten kaldırmış ve 5510 sayılı Kanun Türk sosyal sigorta 

rejiminin temel kanunu haline gelmiştir. 

5510 sayılı Kanunla birlikte sosyal sigorta rejimini düzenleyen, 

• 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında 

Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 

Kanun" 

• 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu" 

• 28.3.2001 tarih ve 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu" 

diğer kanunlar olarak Türk sosyal güvenlik mevzuatı içinde yer almaktadır. Şüphesiz, 5510 

sayılı Kanunun yürürlük tarihinden bugüne kadar geçen sürede, birçoğu torba kanun niteliğinde olan 

ve sonuncusu 19 Ocak 2013 tarih ve 6385 sayılı Kanun olmak üzere 5510 sayılı Kanunda değişiklik 

yapan 21 ayrı Kanun ve Kanun hükmünde kararnameyi de bu mevzuata eklemek gerekir. 

 

2.3.2.Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları (Primsiz Ödemeler) 

 

Sosyal güvenlik reformunun sosyal yardımlar ve hizmetlerin tek elden yürütülmesine yönelik 

ayağı ile ilgili yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanma reformun başlangıcında öngörüldüğü gibi 

gerçekleştirilememiş, SGK bünyesinde bu alanla ilgili olarak oluşturulan Primsiz Ödemeler Genel 

Müdürlüğü, yalnızca değişik kurumlar tarafından yürütülen (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu, 2022 Sayılı Kanun ve Yeşil Kart gibi) sosyal yardım ve hizmetleri koordine eden birim 

olarak görev yapmaya başlamıştır. Ancak, özellikle yardımların hak temelli, ihtiyaç faktörüne göre 

ve nesnel şartlarda verilmesini sağlayacak temel yasanın çıkarılamaması dolayısıyla bu alanla ilgili 
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yasal ve kurumsal düzenlemeler eksik kalmış, bir anlamda önceki sistemin devamına izin verilmiştir. 

Reform sonrası dönemde sosyal yardımlar ve hizmetlerin örgütlenmesi ile ilgili en önemli 

gelişme, 8.6.2011 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) olmuştur. 633 sayılı KHK'nm 2. Maddesine 

göre Bakanlık; 

• Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, 

uygulamak ve uygulanmasını izlemek, 

• Aile bütünlüğünü koruma, parçalanmış ailelere sosyal destek sağlamak, 

• Çocuklar, kadınlar, özürlüler, şehitler ve sosyal yardım ve korunmaya muhtaç diğer kesimlere 

yönelik yardım faaliyetlerini düzenlemek, 

• gibi, 14 ayrı başlıkta belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir. 633 sayılı KHK, sosyal 

yardım ve hizmetlerin organizasyonunu köklü şekilde değiştirmiş, SGK bünyesi içinde yer alan 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü lağvedilerek, Bakanlık bünyesi içinde oluşturulan: 

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

• Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 

• Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

• Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 

• Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı, 

birimleri ile sosyal yardımlar ve hizmetlerle ilgili kuruluşlar Bakanlık bünyesi altında 

toplanmıştır. Nitekim, KHK ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlü-

ğü ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerine son vermiştir. 

 

2.3.2.Rakamlarla Türk Sosyal Güvenlik Sistemi 

 

Ulaşılabilen en son tarihli verilere göre Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigorta ve sosyal 

yardımlar ve hizmetler ayakları ile ilgili rakamsal büyüklükler aşağıdadır. Bu veriler, bir yandan Türk 

sosyal güvenlik sisteminin bugün geldiği nokta bakımından gösterdiği gelişmeleri ortaya koyarken 

diğer yandan da problemlerin kaynakları ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. 
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Tablo 1. Sosyal Sigortaların Kapsamı İle İlgili Gelişmeler 1980-2012 (Bin Kişi) 

 
Kaynak: Yusuf Alper, "Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar" 4. Baskı, Bursa- 

2006; www.sgk.gov.tr/istatistikler/kasim2012 

 

Tablo 1 verileri 2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de toplam nüfusun % 83'ünün sosyal sigortalar 

aracılığı ile sosyal güvenlik kapsamına kavuşturulduğunu göstermektedir ve gelişmişlik seviyemize 

bağlı ekonomik ve sosyal hayatın diğer alanları ile ilgili birçok sosyo-ekonomik göstergeden daha 

iyidir ve bir başarıdır. Toplam nüfusun % 14'üne denk 10 milyondan fazla kişiye gelir ve aylık 

bağlayan bir sosyal sigorta sistemi oluşturulmuştur. 

Ancak, kişi itibarıyla kapsam bakımından yukarıda söylenen başarılı tabloyu sistemin gelişim 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1980 2012 
(Kasım) 

Değişim 
(1980/2012) (%) 

4/1-a'lılar (SSK) TOPLAM 10,674 37.219 248 

1. Aktif Sigortalılar 2,205 12.603 471 

2. Aylık alanlar 636 6.004 844 

3. Aktif Sigortalı/Pasif Sigortalı (1/2) 3,47 2,25 -35 

4/1-b'liler (BAG-KUR) (TOPLAM) 4,683 15.311 226 

1. Aktif Sigortalılar 1,100 3.205 191 

2. Aylık Alanlar' 138 2.451 1676 

3.  Aktif Sigortalı/Pasif Sigortalı (1/2) 7,97 1,42 -508 

4/1-c'liler (Emekli Sandığı) (TOPLAM) 6.307 10.223 62 

1. Aktif Sigortalılar 1.250 2.622 109 

2. Aylık Alanlar 495 1.881 280 

3.  Aktif Sigortalı/Pasif Sigortalı (1/2) 2,53 1,51 -37 

ÖZEL SANDIKLAR (TOPLAM) 196 350 78 

1. Aktif Sigortalılar 78 119 52 

2. Aylık Alanlar 12 84 550 

3.  Aktif Sigortalı/Pasif Sigortalı (1/2) 6,50 1,41 -319 

GENEL TOPLAM  63.110  

1. Aktif Sigortalılar 4,633 18.431 297 

2. Aylık Alanlar 1,281 10.338 707 

3.  Aktif Sigortalı/Pasif Sigortalı  3,6 1,78 -86 

GENEL NÜFUS TOPLAMI 44,737 75.627 70 

SİGORTALI NÜFUS ORANI (%) 48,9 83 71 
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süreci bakımından söylemek mümkün görünmemektedir. Prim ödeyen aktif sigortalıların 15-64 yaş 

grubuna oranı yalnızca % 50'dir ve toplam işgücünün % 41'i kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Bu 

bakımdan % 83'lük kapsam, bağımlı nüfus oranının yüksekliğinden kaynaklanan yanıltıcı bir 

başarıdır. 

Tablo l'in gösterdiği en olumsuz sonuç ise 1980'den 2012'ye geçen sürede temel göstergelerdeki 

gelişme seyridir. Nitekim, bu dönemde sosyal güvenlik kapsamının; % 49'luk bir artışla % 48,9'dan 

% 83'e çıkması olumlu olmakla birlikte sosyal sigortaların sağlık göstergesi olan aktif/pasif sigortalı 

oranı 3,6'dan 1,78'e düşmüştür. Bir diğer ifade ile prim ödeyen 1,78 sigortalıya karşılık aylık alan 1 

pasif sigortalı vardır ve en azından 4 olması gereken bu oran 2'nin altındadır. Sigortalı grupları 

bakımından incelendiği zaman 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için 2,25 olan bu oran 4/1-c ve 4/1-

b'liler için 1,51 ve 1,42 olarak adeta alarm zilleri çalmaktadır. Gelinen bu nokta 1999 yılında 4447 

sayılı Kanunla yapılan emekli yaşı ile ilgili yükseltmelerden sonra geçen 10 yıllık süreye rağmen 

ortaya çıkmıştır. 

Tablo 2, 2012 yılı sonu itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında yürütülen 

sosyal yardımlarla ilgili temel gelişmeleri göstermektedir. Toplam sosyal yardım harcamalarının 

GSYİH'na oranı 2002 yılında % 50 civarında iken 2012 yılında % 1,43'e yükselmiştir. Ancak, sosyal 

yardımların miktar artışı kadar, bu yardımların yoksullukla mücadelede sağlanan başarı da önemlidir. 

ASPB verilerine göre AB üyesi 15 ülkede sosyal yardımlar öncesi % 39 olan yoksulluk oranı sosyal 

yardımlar sonrası % 18'e düşerken, aynı dönemde Türkiye'de % 30 olan yoksulluk oranı yalnızca % 

26'ya düşmüştür. Bir diğer ifade ile artan sosyal yardımlara rağmen yoksulluk oranında beklenen 

düşme sağlanamamıştır. 

 

Tablo 2 verileri, sosyal yardımlar kapsamında bazı alanlarda önemli istatistiki 

büyüklükleri göstermektedir. Nitekim, sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 2 milyonu, 

kişi sayısı 6 milyonu ve düzenli yardımlardan faydalanan kişi sayısı ise 1,6 milyonu geçmiştir. 

2012 yılında toplam 4 milyar TL'yi aşlık GSS prim ödemesi yapılmıştır. Bütünleşik sosyal 

yardım bilgi sistemine kayıtlı kişi sayısı da 23 milyonu geçmiştir. Buna karşılık sosyal 

yardımların verilmesinde daha doğru bir yöntem olarak kabul edilen sosyal yardım-istihdam 

bağlantısı ile işe yerleştirilen kişi sayısı yalnızca 21 bin kişidir. 

Tablo 3, değişik kanunlara tabi olarak çeşitli gruplara bağlanan aylık ve gelirlerle ilgili 

gelişmeleri vermektedir. Muhtaç yaşlı ve özürlülere aylık bağlanması ile ilgili 2022 sayılı 

Kanun kapsamında aylık bağlanan kişi sayısı toplam 1.228.846 kişi olup bunlara bağlanan 

aylıklar 2012 yılı sonu itibarıyla 121 TL ile 676 TL arasında değişmektedir. Özellikle, 65 yaşını 
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geçen ve en büyük grubu oluşturan muhtaç Türk vatandaşlarına ödenen 121 TL aylık, bir sosyal 

güvenlik ödemesi olarak kabul edilemez. 

 

 

 

Tablo 2. Sosyal Yardımlar (2012) 

Toplam Sosyal Yardım ve Hizmet Harcaması Tutarı (*) 19.595.000.

Sosyal Harcamaların GSYİH'ye Oranı %1,43 

Sosyal Yardımlardan Faydalanan Hane Sayısı (SYDV) 2.101.611 

Sosyal Yardımlardan Faydalanan Kişi Sayısı (SYDV) 6.370.100 

Düzenli Yardımlardan (ŞNT, EVEK) Faydalanan Hak Sahibi Sayısı (SYDV) 1.657.144 

Geçici (Süreli) Yardımlardan Faydalanan Hak Sahibi Sayısı (SYDV) 1.994.470 

SYDTF Kaynaklarıyla Yapılan Yardımlara Aktarılan Tutar 3.099.582.1

Sosyal Yardımlardan Faydalanan Kadınların Oranı (SYDV) %70 

Aktif Çalışma Çağında Bulunan (18-55 yaş) Erkeklerin Tüm Hak Sahiplerine 

Oranı (SYDV) 

%28 

2022 Yaşlılık ve Engelli Maaşı Hak Sahibi Sayısı 1.228.355 

2022 Yaşlılık ve Engelli Maaşı Toplam Aktarılan Kaynak 2.911.191.1

GSS Primi Devlet Tarafından Ödenen Kişi Sayısı 9.099.059 

Ödenen Toplam GSS Prim Tutarı 4.072.863.8

Gelir Testi Yapılan Kişi Sayısı 14.493.157 

Sosyal Yardım- İstihdam Bağlantısı ile İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı (İŞKUR) 21.755 

Sosyal Yardım- İstihdam Bağlanüsı ile Mesleki Eğitime Yönlendirilen Kişi 

Sayısı (İŞKUR) 

61.045 

Saün alma Gücü Paritesine Göre Günlük 2.15$'m Altında Gelirle Yaşayan 

Toplum Kesimi Oranı (2011) 

%0,14 

Satın alma Gücü Paritesine Göre Günlük 4.30 $'m Altında Gelirle Yaşayan 

Toplum Kesimi Oranı (2011) 

%2,79 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Kayıtlı Hane Sayısı 6.768.126 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Kayıtlı Kişi Sayısı 23.668.942 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sayısı (SYDV) 973 

SYDV Personel Sayısı 8.607 

SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sayısı 3.701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Sosyal Yardım İstatistikleri (2012), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardım 

İstatistikleri Bülteni, Aralık-2012. 

(*) ilgili kuramların önceki yıllardaki harcamaları baz alınarak yapılan projeksiyon ile tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3. Primsiz Ödemeler Kapsamında Yapılan Aylık Ödemeleri (Kişi Sayısı ve 

Aylıklar (TL) 

2022 Sayılı Kanuna Göre Aylık 1.228.846 Aylıklar 
1 – Yaşlılık 668.351 121 
2 – Malullük 201.670 365 
3 – Sakatlık 298.617 243 
4 -18 Yaş Altı Sakat-Malül 59.517 243 
5- Özürlü Silikozis 200 526-676 

Diğer Kanunlara Göre Aylık Alanlar 48.530  
1-Madalya Aylığı 0  
2- Kore Gazisi 4,739  
3- Vat.Hiz.Ter. 358  
4- Kıbrıs Gazisi 30.195  
5- Hak sahipleri 13.323  
6- Tütün ikramiyesi 40.185  

 

Kaynak: SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Kasım 2012, www.sgk.gov.tr/istatistikler ve 

ASPB, Sosyal Yardımlar İstatistik Bülteni, Aralık 2012, 

www.aile.gov.tr/sosyalyardimistatistikleri 
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3. BÖLÜM 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

 

3.1.GENEL OLARAK 

 

SGK, hangi gösterge bakımından değerlendirilirse değerlendirilsin her bakımdan devasa 

bir kurumdur. Nitekim, 2015 tarihi itibarıyla; 19.997.653 kişiyi çalışan-prim ödeyen aktif 

sigortalı olarak kapsama alan, 11.063.197 kişiye pasif sigortalı olarak, malullük, yaşlılık, ölüm 

ve iş kazaları sigortalarından gelir ve aylık bağlayan, 33.742.051 kişiyi aktif- pasif sigortalı 

bağımlısı olarak koruma kapsamına alan, bütün olarak da toplam nüfusun % 83,9'üne tekabül 

eden 65.183.202 kişiye sosyal güvenlik garantisi sağlayan bir kurumdur. 

SGK, mali büyüklükler bakımından da devasa bir kurumdur. Kurumun 2014 yılı bütçesi 

gelirler bakımından 184,3 milyar TL, giderler bakımından ise 204,4 milyar TL'dir. 2014 yılı 

Türkiye Bütçesi'nin 437 milyar TL ile bağlandığı dikkate alınırsa 2014 yılı itibarıyla SGK 

gelirleri Türkiye bütçesinin % 42'si; giderleri ise % 46,7’sine tekabül etmektedir. 2014 yılı 

itibarıyla SGK'nın finansman açıkları 21,2 milyar TL'dir (Türkiye bütçesinin % 6'sı 

civarındadır). SGK açıkları da dâhil olmak üzere Hazine'den Kuruma yapılması gereken bütçe 

transferinin 2014 yılında 77,3 milyar TL (Türkiye bütçesinin % 17'sı) olarak gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 

2015 Mayıs ayı itibarıyla Kurumun merkez ve taşra teşkilatında toplam 27,916 kişi 

çalışmaktadır. 

 

3.2.TARİHÇE VE KURULUŞU 

 

20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 

5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ile, oluşturulan "Sosyal Güvenlik 

Kurumu" (SGK), ile Türk sosyal sigorta sisteminin idari yapılanması köklü şekilde 

değiştirilmiş, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile banka ve sigorta şirketlerinin vakıf 
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statüsündeki sandıklarından oluşan çoklu yapı yerine tek bir kurum oluşturulmuştur. Yeni 

yapısı ve görev alanları ile SGK, yalnızca çalışanların sosyal sigorta işlemlerini değil, bütün 

nüfusa yönelik genel sağlık sigortası ve düşük gelirli nüfus kesimlerine yönelik sosyal yardım 

ve hizmetler ile ilgili işlemleri de yürütmekle görevli temel sosyal güvenlik kurumu haline 

gelmiştir. Ancak, 633 sayılı KHK ile oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 

kurulması ile sosyal yardım ve hizmetler Kurumdan alınarak Bakanlığa verilmiştir. 

"Tek çatı" kurumu olarak da adlandırılan SGK, Kurum Kanununun 43. maddesi ile 

bugüne kadar Türk sosyal güvenlik sisteminin temel kurumlarını oluşturan aşağıdaki sosyal 

sigorta kuramlarının faaliyetlerine son verilmiştir. Bunlar: 

• Sanayi ve hizmetler kesiminde bağımlı olarak çalışanların sosyal güvenliğini 

sağlamak üzere, 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla "İşçi Sigortalan Kurumu" 

olarak kurulan ve adı; 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu'nun" 

136. maddesi ile "Sosyal Sigortalar Kurumu"; ve nihayet 6.8.2003 tarih ve 4958 

sayılı Kanunla "Sosyal Sigorta Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilen SSK, 

• Kamu kesiminde istihdam edilen sivil ve askeri personelin sosyal güvenliğini 

sağlamak üzere 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunla hayata geçirilen Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 

• Sanayi ve hizmetler kesiminde kendi adına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkârlarla 

diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak üzere 2.9.1971 tarih ve 1479 

sayılı Kanunla oluşturulan "Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu", "Bağ-Kur", 

• 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu ile SSK kapsamı dışında bırakılan bankalar, 

sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları çalışanları için 506 sayılı Kanunun geçici 

20. maddesi kapsamında oluşturulan vakıf statüsündeki sandıklar. 

Kısaca belirtmek gerekirse, SGK, 60 yılı aşkın bir süreden beri değişik çalışan gruplarının 

sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan sosyal sigorta kurumlarım, tek bir Kurum çatısı altında 

toplayarak faaliyetlerine son vermiş ve Türk sosyal güvenlik sisteminin en önemli sosyal gü-

venlik kurumu haline gelmiştir. 

 

3.3. AMACI VE GÖREVLERİ 

 

Türk Sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısının yeniden oluşturulması, sosyal 

güvenlik reformu için belirlenen temel başarı ölçütlerini gerçekleştirmek için zorunlu olarak 

yapılması gereken değişiklik alanlarından birini oluşturmuş ve "yeni kurumsal yapının temel 



 

35 
 

amacı bütün nüfusu kapsama alarak, en kısa sürede kolay erişilebilir kanallar üzerinden 

hızlı, standart ve kaliteli hizmet sunmak" ifadesi ile özetlenmiştir. Yeni kurumsal yapının 

işleyişine yönelik temel ilkelerini oluşturacak kriterler arasında, "tam otomasyonlu bir yapı 

kurulması, işlem süresini kısaltan bilgi talebine istenildiği anda ve içerikte cevap verebilen, e-

hizmet anlayışına uygun, sahtecilik ve suiistimalleri oto- kontrol mekanizmaları ile en aza 

indiren bir anlayışın hâkim kılınması" sayılmıştır. 

5502 sayılı Kanunun 3. maddesinde, Kurumun temel amacı; "Sosyal sigortacılık 

ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, 

çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir" olarak belirtilmiştir. Bu ifade 

ile, Kurumun faaliyetlerinde sosyal sigortacılık ilkelerine önem ve öncelik verileceği, sigorta 

sisteminin temelini oluşturan aktüeryal hesap dengesinin sağlanarak sürdürülebilir bir sosyal 

güvenlik sistemi oluşturulmasına özen gösterileceği ve nihayet sistemden faydalananlar 

bakımından ise hizmetlere kolay erişilebilir bir sistem oluşturulmasının amaçlandığı 

vurgulanmıştır. 

SGK'nun görevlerinin belirtildiği 3. maddenin ikinci fıkrası incelendiği zaman, yeni 

Kuruma; bir yandan faaliyetlerine son verilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından 

yürütülmekte olan sosyal sigortacılık hizmetlerini, diğer yandan ise üst ve çatı kurum olması 

dolayısı ile sosyal güvenlik politikalarını belirlemeye ve yürütmeye yönelik görevler 

verildiği dikkat çekmektedir. Nitekim, bu görevler; 5502 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla 

Kuruma verilen görevler dışında; 

• Kalkınma Planlarına uygun sosyal güvenlik politikaları geliştirmek ve uygulamak, 

• Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek ve sosyal güvenlik 

sözleşmeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uluslararası antlaşmaları uygulamak, 

• Sosyal güvenlikle ilgili ve görevli kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini 

sağlamak, 

• Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda 

bilgilendirmek, hakların kullanılmasını ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

kolaylaştırmak, 

olarak sıralanmıştır. Kurumun görevleri arasında; Kurumun hizmet verdiği kesimleri 

(sigortalılar, hak sahipleri ve işverenler) hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi 

ve bunların kullanımım kolaylaştırmayı amaçlayan görevlerin de tanımlanmış olması dikkat 

çekici ve son derecede olumlu bir yeniliktir. Nitekim, bu görev tanımı, Kurumun idari yapışma 

da yansımış Başkanlık teşkilatının ana hizmet birimleri arasında, "Hizmet Sunumu Genel 

Müdürlüğü’ne (5502, m.12), yer verilmiştir. Sistemle ilgili tarafların, sigortalıların, 
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işverenlerin ve üçüncü kişilerin, kendileri ile ilgili hizmetlerden en kısa zamanda 

faydalanmalarını sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması ve işlemlerinin en düşük 

maliyetle gerçekleştirilmesi, ilave bir kaynak transferine gerek kalmaksızın sosyal güvenlik 

standardının yükselmesini sağlayacaktır. 

 

3.4.HUKUKİ YAPISI 

 

SGK'nun hukuki yapısı, 5502 sayılı Kanunun 1. maddesinde, "Bu Kanun ile Kuruma 

görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini 

haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk 

hükümlerine tabi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur." ifadesi ile belirtilmiştir. Aynı 

maddede, Kurum'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğu ve 

merkezinin Ankara da bulunduğu da belirtilmiştir. Bu özelliklere ilave olan en son ve en önemli 

özellik ise maddenin son paragrafı ile getirilen, Kurumun Sayıştay'ın denetimine tabi olmasını 

öngören düzenlemedir. 

Kurumun hukuki statüsü ile ilgili olarak 5502 sayılı Kanundaki hükümler birlikte 

değerlendirilirse, Kurum; 

• Başkanlık statüsüne sahip, 

• Kamu tüzel kişiliğini haiz, 

• İdari ve mali bakımdan özerk, 

• Kurum Kanununda bulunmayan hükümler için özel hukuk hükümlerine tabi, 

• Sayıştay denetimine tabi, 

• ÇSGB'nun ilgili kuruluşu olan, 

bir sosyal güvenlik kurumudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Yukarıda sayılan 

hukuki yapı özelliklerinden hareketle, SGK'nun hukuki statüsünün 5502 sayılı Kanunla 

yürürlükten kaldırılan SSK'nın hukuki statüsü ile büyük ölçüde benzerlikler gösterdiğini 

belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Sosyal güvenlikle ilgili temel işlemleri esas olarak Kurum organizasyon yapısı içinde 

yer alan Genel Müdürlük statüsüne ana hizmet birimleri tarafından yerine getirilecektir. 

Başkanlık statüsüne sahip SGK, faaliyetlerine son verilen SSK ve Bağ-Kur ile bir diğer sosyal 

güvenlik kurumu gibi faaliyet gösteren İŞKUR gibi, idari ve mali açıdan özerk bir kurum olarak 

oluşturulmuştur. Daha önce özellikle SSK için dile getirilen "kamu hukukuna mı özel hukuk 

hükümlerine mi tabi olduğu yönündeki tartışma" bu düzenleme ile büyük ölçüde 

sonuçlandırılmış, esasen kamu hukukuna dâhil olan SGK'nın, bu alanda düzenleyici bir 
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hükmün olmaması halinde özel hukuk hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir. Kurumun kamu 

hukukuna dâhil olmasını güçlendiren düzenlemeler ise; Kurum alacaklarının imtiyazlı 

alacaklar sayılması, her türlü hak ve alacaklarının haczedilememesi, İcra ve İflas Kanunun 

haciz ve iflas hükümlerinin uygulanmaması, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaması, 

mallarının devlet malı sayılması ve bütün işlemlerinde vergi, resim, harç vb yükümlülüklerden 

muaf tutulması belirtilebilir (m. 35 ve 36). 

Kurumun hukuki yapısı ile ilgili önemli tartışma alanlarından birini de idari ve mali 

özerklik konusu oluşturacaktır. Sosyal tarafların en fazla temsil imkânı buldukları Genel 

Kurulun, SSK ve Bağ-Kur'da olduğu gibi bir karar organı olmaması, en yüksek seviyede karar 

ve yetkiye sahip Yönetim Kurulunda ise devletin diğer bütün sosyal tarafların toplamı kadar 

temsilciye sahip olmasının yanı sıra Yönetim Kurulu Baş- kanının atama suretiyle 

görevlendirilen Kurum Başkam olarak belirlenmesi, karar sürecinde oyların eşitliği halinde 

başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sayılması vb düzenlemeler, SGK'nın idari özerkliği ile 

tartışmaların kaynağını oluşturmaya devam edecektir. Kurumun özerkliği ile ilgili tartışmaların 

seyrini, siyasi iktidarların sosyal güvenlik sistemine müdahale edip-etmemeleri, Kurumla 

ilişkilerini düzenleme şekli ve nihayet başta devlet temsilcileri olmak üzere bütün sosyal taraf 

temsilcilerinin Yönetim Kurulundaki karar alma sürecindeki tavır ve davranışları 

belirleyecektir. Çünkü, özerklik çok zaman hukuki düzenleme konusu olmaktan ziyade ilgili 

tarafların tavır ve tutumları ile ilgilidir. 

 

3.5.İDARİ YAPISI VE ORGANLARI 

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun idari yapısı ve organları Kurum Kanununun "Kurumun 

Organları ve Görevleri" başlıklı İkinci Bölümünde yer alan 4-7. maddeleri ile düzenlenmiştir. 

Buna göre, Kurumun idari yapısı içinde yer alan organları; 

• Genel Kurul, 

• Yönetim Kurulu ve, 

• Başkanlık, 

olarak belirtilmiş, bu organlarla şekillenen teşkilat yapısı ise 5502 sayılı Kanuna ekli (I) 

sayılı cetvelle belirlenmiştir. 
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3.5.1.GENEL KURUL 

 

3.5.1.1.Genel Kurulun Oluşumu 

 

Kurum Genel Kurulu, sosyal güvenlik sistemi ile doğrudan ilgili bütün tarafların 

temsiline imkân veren bir yapıda oluşturulmaya çalışılmıştır. Genel Kurulun çalışma esasları 8 

Temmuz 2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu 

Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim 

Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında 

toplanacak olan Genel Kurulda temsil edilen taraflar ve temsilci sayıları aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir (5502, m. 5): 

• Devlet temsilcileri: Sayıştay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı ile öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından 

görevlendirilecek birer temsilci olmak üzere 13 temsilci; 

• İş ve/veya sosyal güvenlik hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek 2 öğretim 

üyesi; 

• Sosyal Güvenlik Kuramımdan; Başkan, Genel Müdürler (4), Strateji Geliştirme; 

Rehberlik ve Teftiş ve Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanları olmak üzere toplam 

8 temsilci; 

• En fazla üyeye sahip 3 işveren sendikası konfederasyonu tarafından üye işveren 

sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan işçi sayıları ile orantılı olarak belirlenecek 9 

temsilci; 

• En fazla üyeye sahip 3 işçi sendikası konfederasyonu tarafından üye sayıları ile 

orantılı olarak belirlenen 9 temsilci; 

• En fazla üyeye sahip 3 kamu görevlileri sendikası konfederasyonu tarafından üye 

sayıları ile orantılı olarak belirlenen 9 temsilci; 

• Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu 

kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş 
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tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dışında kendi 

nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki 

en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye 

sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, 

• Kurumdan gelir ve aylık almakta olanların (pasif sigortalılar) üye olduğu en fazla 

üyeye sahip 3 kuruluş tarafından üye sayılan ile orantılı olmak üzere belirlenen 9 

temsilci; 

• İşçi, işveren, kamu çalışanları sendikaları ve bağımsız çalışanların meslek örgütleri 

dışında kalan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 

görevlendirilecek birer temsilci; 

olmak üzere 80'i aşan temsilcinin yer aldığı Kurum Genel Kurulu, bu temsil oranı ve sayıları 

ile bütün sosyal tarafların temsiline imkan vermektedir. Eğer Kurum Genel Kurulu bir karar 

organı olsa idi, bu temsil oranları ile 1. maddede belirtilen "idari özerklik" tanımına daha 

uygun bir yapıya sahip olduğu söylenebilecekti. Öte yandan, daha önceki dönemlerin aksine, 

Genel Kurulda yer alacak sosyal tarafların bütün temsilcileri ilgili alanda en fazla üyeye sahip 

kuruluş tarafından değil, o alanda en fazla üyeye sahip 3 kuruluş tarafından üye sayıları ile 

orantılı olarak belirlenecektir. Nitekim, ilgili yönetmelik hükümlerine göre, 5502 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerine göre temsilci 

gönderecek kuruluşlar ve bu kuruluşların göndereceği temsilci sayıları, Genel Kurul 

toplantısının yapıldığı yıldan bir önceki yılın sonu itibariyle kayıtlı üye sayıları dikkate 

alınarak Bakanlıkça belirlenecektir (Yönetmelik, m. 4). Bu düzenleme ile ILO'nun sosyal 

diyalog ve yönetime katılma ilkelerine daha uygun bir yapı oluşturulmuştur. 

Kurum Genel Kurulunun, SSK ve Bağ-Kur'da olduğu gibi, 3 yılda bir toplanması 

öngörülmüştür. Bir karar organı olmayan Genel Kurulun, en azından, gerek kamuoyunun 

sosyal güvenlik sisteminin işleyişi ile ilgili sorunlara ilgisinin çekilmesi, gerekse sosyal 

tarafların sistemle ilgili taleplerinin ve şikâyetlerinin dile getirildiği bir platform olma 

fonksiyonunu görebilmesi için yılda bir defa toplanması daha isabetli olurdu. Yıllık toplantılar, 

Genel Kurul bir denetim organı olmamasına rağmen, Kurum Yönetiminin Genel Kurula "hesap 

vermesine", Genel Kurulun da Kurum yönetimini "sözlü denetimine" imkân verecek bir meka-

nizma olma fonksiyonu görebilirdi. 

Genel Kurul, olağan genel kurul toplantılarının dışında, Bakanın yanı sıra üye tam 

sayısının üçte birinin çağrısı ile de olağanüstü toplantıya çağrılabilir (m.5). SSK ve Bağ-

Kur Genel Kurullarından farklı olarak üyelere de toplantıya çağırma yetkisinin verilmesi 

isabetli bir düzenleme olmuştur. Sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülecek olan 
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Genel Kurul'un çalışmaları ile ilgili giderler Kurum Bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten 

karşılanacaktır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak olan Genel Kurul kararlarının 

en geç iki hafta içinde üyelere gönderilmesi de öngörülmüştür. 

 

3.5.1.2.Genel Kurulun Görevleri 

 

Kurum Genel Kurulu, diğer tüzel kişiliklerin genel kurullarından farklı olarak bir karar 

ve denetim organı değildir. SSK ve Bağ-Kur'da olduğu gibi Kurum Genel Kurulu da bir tür 

görüş bildirme ve istişare organı olarak düşünülmüş, sınırlı bir seçim yetkisi verilmiştir. 

Kurulun bir karar ve denetim organı olmaması görev alanlarını ve yetkilerini büyük ölçüde 

sınırlandırmıştır. Bu yapısı ile Genel Kurulun en dikkate değer görevini, Yönetim 

Kurulunda yer alan sosyal taraf temsilcilerinin seçimi oluşturmaktadır. 5502 sayılı 

Kanunda, Genel Kurulun görevleri (m. 5); 

• Sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde 

bulunmak, 

• Kurumun bütçe ve bilançoları, faaliyet raporları, performans programları ve sigorta 

kolları ile ilgili aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirmek ve görüş oluşturmak, 

• Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile sonuçlarını 

değerlendirmek ve bir sonraki dönemin performans hedefleri için görüş oluşturmak, 

• Yönetim Kurulunun seçimle gelen asil ve yedek üyelerini belirlemek, 

olarak sıralanmıştır. 5502 sayılı Kanunda Genel Kurul için tanımlanan görevler sınırlı 

olmakla birlikte bu durum Genel Kurulun idari yapı içinde etkin olmayacağı anlamına da 

gelmez. Kurum yönetimi ve özellikle sosyal taraflar, Genel Kurul toplantıları süresince ortaya 

koyacakları tavır ve performansları ile sosyal güvenlik sistemi içinde Kurum Yönetimini ve 

kararlarını etkileyen, sözlü olarak denetleyen ve hesap verilen etkin bir organ haline 

dönüşebilir. Bu bakımdan Genel Kurul toplantılarında sosyal tarafların tavırları, yazılı 

kuralların ötesinde Kurulun etkinliğini ve sistem içindeki fonksiyonunu belirleyici olacaktır. 

 

3.5.1.2.YÖNETİM KURULU 

 

3.5.1.2.1.Yönetim Kurulunun Oluşumu 

 

Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşıyan organ olarak tarif edilen 

Yönetim Kurulu, sosyal güvenlik sistemi ile tarafların temsiline imkân veren "çok taraflı 
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temsil" esasına göre teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Başkan dâhil 12 üyeden oluşmaktadır 

(m.6). Bunlar; 

• Kurum Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı, ÇSG Bakaranın teklifi ile müşterek 

kararname ile atanır (m.29). 

• 2 Kurum Başkan Yardımcısı (Başkanın teklifi ile müşterek kararname ile atanır) 

• ÇSGB temsilcisi (Bakanın teklifi ile müşterek kararname ile atanır) 

• Maliye Bakanlığı temsilcisi (Bakanın teklifi ile müşterek kararname ile atanır) 

• Hazine Müsteşarlığı temsilcisi (Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 

ile müşterek kararname ile atanır), 

• İşveren Temsilcisi, (Genel Kurulda seçilir) 

• İşçi Temsilcisi, (Genel Kurulda seçilir) 

• Kamu görevlileri temsilcisi, (Genel Kurulda seçilir) 

• Tarımda Kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisi (Genel Kurulda Seçilir) 

• Tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisi, (Genel Kurulda seçilir) 

• Kurumdan gelir ve aylık almakta olanların temsilcisi, (Genel Kurulda seçilir) 

5502 sayılı Kurum Kanunu tasan halinde iken Yönetim Kurulunun 11 temsilciden 

oluşması, bunlardan 6'sıran devlet, 5'inin sosyal taraf temsilcisi olması öngörülmüştü. Ancak, 

sosyal tarafların özerklik konusundaki talepleri ve şikâyetleri göz önüne alınarak devlet 

temsilcilerinin sayısı 5'e indirilmiş, Tasarıda yer alan ve Sağlık Bakanlığı için öngörülen 

temsilciden vazgeçilmiş ve 10 kişilik bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. 6385 sayılı Kanunla 

Kurum Yönetim Kurulu üye sayısı 12'ye yükseltilirken eşitliğe özen gösterilmiş, üye 

sayısındaki artış bir sosyal taraf temsilcisi ve bir devlet temsilcisinin yönetime dahil edilmesi 

ile sağlanmıştır. Ancak, GSS dolayısıyla Kurumun faaliyetleri ile Sağlık Bakanlığı arasındaki 

yakın ilişki düşülürse, devlet temsilcisi olarak Yönetim Kurulunda yer alan 6. Kişinin bir diğer 

Kurum başkan yardımcısının yönetim kuruluna alınması yerine Sağlık Bakanlığını temsilen 

yeni bir üyenin seçilmesi daha isabetli olurdu. Çünkü yeni durumda SGK yönetim kurulunda 

Kurum, Başkan'ın yanısıra 2 başkan yardımcısı ile birlikte 3 kişi ile temsil edilmektedir. 

Yönetim Kurulu'nda yer alan ve atama sureti ile gelen devlet temsilcilerinin sayısı ile 

diğer sosyal tarafların temsilcilerinin toplam sayısının eşit olmasının ötesinde Kurumun idari 

özerkliğini tartışmalı hale getiren diğer hususlar (m. 6); 

• Kurum Başkanının aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanı olması, 

• Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın tarafının çoğunluk sayılması, 

• Başkanın olmadığı hallerde Başkana vekâlet eden kişinin Yönetim Kurulu 
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başkanı olarak toplantılara katılması, 

• Başkan yardımcısının olmadığı toplantılarda Başkanın görevlendireceği 

yardımcının toplantılara katılması, 

• Düzenli toplantılar dışında Yönetim Kurulunun 7 üyesinin talebi dışında 

Başkanın talebi ile Kurul toplantılarının yapılabilmesi, 

Yönetim Kurulunda yer olan sosyal taraf temsilcileri, Genel Kurulda yer alan kendi 

temsilcileri tarafından asil ve yedek üye olarak seçilirler. Başkan ve başkan yardımcısı 

dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Seçimle göreve gelen üyelerin 

herhangi bir sebeple dönemlerini tamamlamadan görevden ayrılmaları halinde yerleri yedek 

üyeler tarafından yerini aldıkları üyenin süresini tamamlamak üzere doldurulur. Atama sureti 

ile gelen Kurul üyelerinin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde, yerine gelinen 

üyenin görev süresini tamamlamak üzere, en geç bir ay içinde, müşterek kararname ile yeni bir 

üye atanır. Kurum yönetiminin profesyonelliğine katkıda bulunmak üzere atama ile Kurum 

Yönetim Kurulunda görev alanların geldikleri kurumla ilişkileri (Çalışma ve Sosyal Güvenlik, 

Maliye ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile) kesilir. 

5502 sayılı Kanunun Yönetim Kurulunun oluşumu ile ilgili düzenlemelerinin, daha önce 

SSK ve Bağ-Kur Yönetim Kurullarının işleyişi ile ilgili olarak karşılaşılan güçlükleri ortadan 

kaldırmaya yönelik olduğu bu sebeple; görevden ayrılan üyelerin yerine en geç bir ay içinde 

atama yapılacağı, arka arkaya 3 defa veya bir yıl içinde 6 defa toplantıya katılmayanların 

üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği, atama sureti ile göreve gelenlerin ayrılmaları 

halinde 30 gün içinde eski görevlerine uygun kadrolara atanacağı, üyelikleri dolayısı ile 

mali haklarında bir kayba uğramalarının önlenmesi ve üyelik görevleri dolayısıyla ücret 

ödenmesi ile ilgili hükümlere yer verildiği dikkat çekmektedir (m. 6). 

 

3.5.1.2.2.Yönetim Kurulunun Görevleri 

 

Kanun, Kurum Yönetim Kuruluna çok geniş bir görev alanı belirlemiştir (m. 7). Bunlar; 

• Kurum bütçesini, bilançosunu ve gelir gider tablolarını karara bağlamak, 

• Sigorta kolları ile ilgili aktüeryal hesapları değerlendirerek finansman dengesi ile ilgili 

gerçekleşmeleri izlemek, 

• Başkanlık bünyesi içinde yer alan genel müdürlükler ve daire başkanlıklarının 

kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek, 

• Kurum alacaklarını takip etmek, prim tahsilatını artırmaya yönelik tedbirleri 
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uygulamak, 

• Kurum personeline yönelik ücret ve çalışma şartları ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 

olarak belirtilmiştir. 5502 sayılı Kurum Kanunun ilk şeklinde, SSK ve Bağ-Kur 

uygulamalarından farklı olarak Kurumun özerkliğini güçlendirecek şekilde, Bakan onayına tabi 

olarak alınacak kararlar oldukça sınırlanmış, ayrıca Genel Müdürlükler başta olmak üzere 

Kurumun faaliyetleri bakımından hayati öneme sahip Strateji Geliştirme Başkanlığı bün-

yesindeki Daire başkanları ve sosyal güvenlik il müdürlerinin atanması Başkanın önerisi 

üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılır hükmü yer almışken, 11/10/2011 tarih ve 665 sayılı 

KHK ile sosyal güvenlik il müdürlerinin atanmasında yönetim kurulu devre dışında bırakılmış 

ve il müdürlerinin atanması Başkanın önerisi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 

onayına bırakılmıştır. 665 Sayılı KHK, Kurum yönetim kurulunun görev ve yetki alanının 

sınırlandırmış, Bakanlığın Kurum üzerindeki etkisini artırmıştır. 

 

3.5.1.2.3.Sosyal Güvenlik Kurumu ve Özerklik 

 

Gerek Genel Kurulun oluşumu ve görevleri, gerekse Yönetim Kurulunun oluşumu, 

tarafların temsili ve görevleri dolayısı ile sıklıkla gündeme getirilen idari özerklik, ülkemizde 

sosyal güvenlik kurumlarının ilk kuruluş yıllarından itibaren gündeme getirilen önemli tartışma 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Bir yönetim tarzı ve anlayışı olarak sosyal güvenlik 

kurumlan için özerklik; sistemin karar ve yönetim sürecinde siyasi iktidarların etki alanını 

sınırlandıracak şekilde sosyal güvenlik sistemi ile ilgili tarafların temsil edilmesi ve karar 

sürecine katılmalarına imkân sağlanması anlamına gelmektedir. Bir başka ifade ile özerklik, 

diğer kamu kurumlarının yönetim yapılarından farklı olarak, yönetim yetkisinin devlet ve 

sosyal taraf temsilcileri arasında paylaşılmasıdır. Bu anlamda özerklik, sosyal taraf 

temsilcilerinin karar sürecinde yalnızca temsil ettikleri grubun menfaatlerini korumak için 

değil, bir bütün olarak sistemin ve Kurumun menfaatlerini koruyacak ve gözetecek bir davranış 

sergilemeleri anlamına gelmektedir. Özerklik, bir amaç değil, sosyal güvenlik sisteminin ve 

kurumlarının sağlıklı ve etkin şekilde yönetilmesi için bir araçtır. Bu aracın etkin 

kullanılabilmesi, sosyal tarafların sistem içindeki tavır ve tutumları ile yakından ilgilidir. 

Sosyal güvenlik nüfusun tamamını ilgilendiren bir konu olmasının yanı sıra, GSYİH'nın 

%11-15'i, Bütçenin de %40'ma yakın bir kaynağın kullanıldığı önemli bir alandır. Bu sistemde 

yönetimin amacı ülke nüfusunun taleplerine uygun bir işleyişi oluşturmak ve bu amaçla tahsis 

edilen kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. Özerklik bu amaçlar için bir araç olmalı ve 
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sosyal taraflar yönetim sürecinde bu amaçların gerçekleşmesine imkân verecek bir tutum içine 

girmelidirler. Bu çerçevede takınılması gereken ilk ve önemli tavır, Yönetim Kurulu 

temsilcileri seçilirken, seçilen kişilerin vasıf ve özelliklerinin Kurumun yukarıda belirtilen 

büyüklüklerine uygun yönetici davranışlarını sergileyebilecek kişiler olmasına özen 

gösterilmesi olacaktır. Benzer şekilde devletin atama sureti ile görevlendireceği kişilerde de 

aynı vasıf ve özelliklerin aranması gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile başlayacak 

bu tavır, sistemin işleyişine yönelik olarak gösterildiği zaman, özerklik tarafların temsilci 

sayısının ve oranının belirlenmesinin ötesinde, bir yönetim tarzı olarak tercih edilme sebebine 

uygun bir nitelik kazanmış olacaktır. Yaygın ve başarılı bir örnek olarak verilen Merkez 

Bankasının özerkliği konusunda gösterilen hassasiyetin sosyal güvenlik kurumlarının özerkliği 

için de gösterilmesi beklenmektedir. 

 

3.5.1.3.BAŞKANLIK TEŞKİLATI 

 

Kurumun icra organı olan Başkanlık teşkilatı; merkez ve taşra teşkilatlarından oluşmakta 

(m. 8), merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden (m. 

9); taşra teşkilatı ise her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile bu müdürlüklere 

bağlı olarak kurulacak ve "tek nokta hizmet anlayışı" ile çalışacak olan sosyal güvenlik 

merkezlerinden oluşmaktadır (m. 27). 

Sosyal güvenlik reformunun önemli ayaklarından birini oluşturan Kurumsal yapıya 

yönelik en önemli beklenti, "Verimsiz ve hantal mevcut yapı yerine, kolay erişilebilir, tam 

otomasyonlu bir yapı kurulması, hizmet sunumu kalitesinin yükseltilmesi, işlem sürelerinin 

kısaltılması, yolsuzluk ve suiistimalleri ortadan kaldıracak oto-kontrollü bir sistem" 

oluşturulması" hedefinin gerçekleştirilmesi idi. Kurumsal yapı bu amaca yönelik olarak 

yapılandırılmaya çalışılmış, Başkanlık teşkilatına ve ana hizmet birimleri ile ilgili idari 

organlara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan daha fazla önem ve görev verilmiştir. 

 

3.5.1.3.1.Merkez Teşkilatı 

 

Kurumun Merkez Teşkilatı; Başkan ve Başkan Yardımcıları, Ana hizmet birimleri, 

Danışma Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise doğrudan Başkana 

bağlı olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinden oluşmaktadır. 

 

3.5.1.3.1.1.Başkan 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının teklifi ile Müşterek Kararname ile (Bakan, 

Başbakan ve Cumhurbaşkanı) atanarak görevlendirilen (m. 29), Kurumun en üst seviyedeki 

yöneticisi olarak Başkan; "Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve 

işlemlerinden Kurum Yönetim Kuruluna karşı sorumlu" tutulmuştur (m. 10). Türk kamu 

bürokrasisinin en önemli makamlarından biri haline gelen Kurum Başkanın görev, yetki ve 

sorumlulukları (m. 10); 

• Kurumu; Anayasa başta olmak üzere kalkınma plan ve programlarına uygun olarak 

yönetmek, 

• Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, 

• Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, kurumsal yapı ile yönetim 

süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve geliştirilmesini sağlamak, 

• Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

• Kurumu temsil etmek, 

• Kurumsal etik kurallarım belirleyerek Kurum çalışanlarının bunlara uyumunu 

sağlamak, 

• Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

olarak sıralanmıştır. Başkan üstlendiği bu görevleri, kendisine karşı sorumlu olan, 

atanmaları Bakanın (ÇSGB) teklifi ile müşterek kararname ile gerçekleşen (m. 29). 3 başkan 

yardımcısı ile birlikte yerine getirecektir (m. 11). 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar dışında ‘Başkan, müşterek kararname ile 

adanan yardımcılar, genel müdürler, daire başkanları ve Bakan onayı dışında kalan personelin 

atamasını yapar (m. 29). 

 

3.5.1.3.1.2.Ana Hizmet Birimleri 

 

2011 yılında 665 Sayılı KHK ile yapılan değişiklikten sonra Başkanlık bünyesinde yer 

alan ana hizmet birimleri 4 Genel Müdürlük ve 2 Başkanlıktan oluşmaktadır (m. 12). Bunlar, 

1. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

2. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. 

3. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. 

4. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü. 

5. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. 
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6. Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı. 

5502 sayılı Kanunun ilk şeklinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü olarak yer alan ana 

hizmet birimi 665 sayılı KHK ile Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri Genel Müdürlükleri 

olmak üzere iki ayrı genel müdürlüğe ayrılmış, hatta Kurum Kanununun sistematiğini boz-

mamak üzere 13. Maddeyi takiben 13A maddesi oluşturulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu 

kararı ile her bir genel müdürlük içinde 8 adet daire başkanlığı kurulabilecektir. Kurumsal 

yapı içinde yer alan bütün ana hizmet birimleri yalnızca Kanunda tanımlanan ve Başkan 

tarafından kendilerine verilen görevleri yürütmekle sınırlı kalmayacaklar, aynı zamanda 

üstlendikleri görevleri etkin şekilde yerine getirmelerini sağlayacak yol ve yöntemlerin 

geliştirilmesine yönelik projeler hazırlamak, bunları uygulamak ve izlemekle de görev 

olacaklardır. Bu değişiklik, kamu- özel ayırımı yapılmaksızın, gelişen yeni yönetim anlayışına 

uygun bir yapılanmadır. 

 

3.5.1.3.1.2.1.Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (EHGM) belli başlı görevleri (m. 13); 

• Emeklilik işlemlerini yürütmek. 

• Sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin hızlı ve etkin bir 

şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

• Değişik Kanunlar kapsamında yapılan primsiz ödemeler kapsamındaki aylık ve diğer 

ödemeleri yapmak, 

• Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak. 

• Sigortalı ve hak sahiplerini, haklan ve ödevleri konusunda bilgilendirmek. 

olarak sıralanmıştır. Bu görevler içinde sigortalılar ve hak sahiplerinin ilgili sigorta 

kanunlarından doğan hak ve yükümlülükleri bakımından bilgilendirilmesi Kurumun yeni görev 

anlayışı bakımından önemlidir. 

 

3.5.1.3.1.2.2.Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

5502 sayılı Kanunun 13A Maddesinde yer alan hükümlere göre Sigorta Primleri Genel 

Müdürlüğünün önde gelen görevleri, Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının 

tahsilatını yapmak, İşsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak, Kayıtdışı 

çalışmayı önlemeye yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak ve İşverenleri hakları ve 
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ödevleri konusunda bilgilendirmek başlıkları altında toplanmıştır. 

 

3.5.1.3.1.2.3.Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

 

Genel Sağlık Sigortasının (GSS), bütün nüfusu kapsamına alması dolayısıyla yeni 

sistemin en problemli alanlarından birini oluşturan GSS'nin yönetimi bu amaçla oluşturulan 

GSSG Müdürlüğüne verilmiştir. Müdürlük; Kanunla kendisine verilen görevler yanında 

koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların tespiti ve etkin şekilde uygulanmasına katkı 

sağlamak, GSS sigortalıları ile hak sahipleri ile işverenleri hak ve yükümlülükleri konusunda 

bilgilendirmek, görev konuları ile ilgili uygulamaları izlemekle ilgili görevleri yerine 

getirecektir (m. 14). 

 

3.5.1.3.1.2.4.Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 

 

Sosyal güvenlik reformunun öncelikli amaçlarından biri olarak belirlenen "sosyal 

güvenlik hizmetlerini kaliteli ve kolay ulaşılabilir hale getirme" hedefine yönelik çalışmalar 

sosyal güvenlik kurumlarının idari yapısı içinde ilk defa yer alan Hizmet Sunumu Genel 

Müdürlüğü (HSGM), tarafından yerine getirilecektir. Genel Müdürlüğün görevleri (m. 16); 

Kurum hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak, hizmet sunumuna ilişkin 

performans geliştirme süreçlerini belirlemek, taşra teşkilatı birimlerinin kurulmasına yönelik 

işlemleri yürütmek, Kurumun her türlü bilişim hizmetlerim yürütmek, sosyal güvenlik sistemi 

ile ilgili veri tabanı oluşturmak, Kurum bilişim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmak, olarak sıralanmıştır. 

Sosyal güvenlik reformunun en iddialı olduğu alanlardan birini de bilişim teknolojisinin 

etkin kullanımı ile Kurumun ilişkide olduğu sigortalılar ve işverenlere yönelik her türlü 

işlemin, "tek nokta hizmet merkezleri" olarak tarif edilen, gelişmiş bilişim teknolojisi ve 

yetişmiş insan gücü ile desteklenmiş hizmet birimlerinde, en kısa sürede gerçekleştirilmesi ve 

sosyal güvenlik hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi oluşturmaktadır. HSGM bu amacı 

gerçekleştirmeye yönelik yapılanma ve hizmet sunumundan görevli birim olarak idari sistem 

içinde yerini almıştır. 

 

3.5.1.3.1.2.5.Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 

Kurumsal yapıya yönelik önemli değişikliklerden birini de Kurumun denetim organı ve 
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denetim elemanları ile ilgili birimin yapısı ile değişiklik oluşturmaktadır. Daha önce SSK 

bünyesinde, idari ve sigorta denetimi ayırımı ile yer alan ikili yapı sona erdirilerek denetim 

organı tekleştirilmiş ve bütün denetim elemanları da Kurumun ana hizmet birimi olarak idari 

yapı içinde yerini alan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB), çatısı altında toplanmıştır (m. 

17). Bu birleştirme, geçmişte iki birim arasında çeşitli sebeplere dayanan problemleri de 

ortadan kaldıracaktır. 

Kurumun, denetim biriminin yeniden yapılanması ile ilgili ikinci önemli yenilik, denetim 

birimi ve denetim elemanlarının yalnızca denetim yapan ve ceza uygulayan bir idari birim 

olmaktan çıkarılmasıdır. Bu yeni yapı içinde denetim birimi ve elemanları ilgili tarafları 

Kurumla ilişkilerinde bilgilendirici, eğitici ve hata yapmalarını önleyici hizmetler de 

vereceklerdir. Özellikle, sosyal güvenlik mevzuatının sil-baştan değiştiği, sigortalı, işveren ve 

Kurum ilişkilerini düzenleyen usul ve esaslar da önemli değişiklikler olduğu, kamu kesimi 

işyerlerinin ve örgütlenme gücü son derecede zayıf olan kendi nam ve hesabına çalışanların 

sisteme ilk defa girdiği göz önüne alınırsa, ilgili taraflara yönelik rehberlik hizmetlerinin önemi 

artmaktadır. Bu genel ilkeler çerçevesinde RTB'nın görevleri; sosyal güvenlikle ilgili 

hükümlerin uygulanmasını önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımı öne alınarak denetlemek, 

kayıt dışı istihdamı önlemek ve sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, denetimde 

riskli sektörlere öncelik vermek, asgari işçilik tutarını belirlemek, Kurum personelinin idari, 

mali ve hukuki işlemleri ile ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, etkin denetim 

yöntemleri geliştirmek, olarak sıralanmıştır. 

 

3.5.1.3.1.2.6.Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 

 

Büyük fonlara sahip olan sosyal sigorta kurumlarının idari yapılanması içinde bir fon 

yönetimi biriminin olmaması geçmişte çok eleştirilen hususların başında gelmiştir. SGK'nun 

ana hizmet birimleri içinde yer alan Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı (AFYDB), 

görev alanı içinde taşraya yönelik hizmetleri olmadığı için, diğer ana hizmet birimleri gibi 

genel müdürlük olarak değil, daire başkanlığı olarak oluşturulmuştur. Başkanlığın görevleri 

(m. 18); Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını değerlendirmek, nüfus yapısı finansmanla ilgili 

kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal projeksiyonlar yapmak, finansmanla ilgili her türlü istatistiki 

veriyi derlemek, tahsilat ve ödemeler hızlı yapılmasına yönelik düzenlemeleri gerçekleştirmek, 

Kurumun teknik bilançosunu hazırlamak, olarak sıralanmışta. 

 

3.5.1.3.1.3.Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri 
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Kurumun idari yapısı içinde Başkanlığa bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşan 3 danışma birimi ile 

(m. 19), İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ile 5797 Sayılı Kanunla 2008 yılında ilave 

edilen İnşaat ve Emlak İşleri Daire Başkanlıklarından oluşan 3 yardımcı hizmet birimine (m. 

23) yer verilmiştir. 

Günümüz yönetim anlayışına uygun olarak, bütün büyük organizasyonların idari yapısı 

içinde yer alması gereken Hukuk ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri ile İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları dışında Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 

(SGB), oluşturulması Kurumun geleceğe yönelik sosyal güvenlikle ilgili politikaları belirleme 

konusundaki özerkliği ile yakından ilgilidir. Nitekim, yeterli ve uzman insangücü ile 

desteklenirse SGB; kalkınma planları başta olmak üzere sosyal güvenlik politikalarını etkileyen 

faktörleri ve sosyo-ekonomik verileri dikkate alarak Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve 

stratejilerini belirlemek, Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçüleri 

geliştirmek, Kurum hizmetlerinin etkililiğini tespite yönelik araştırmalar yapmak, Kurumun 

çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip etmek ve teşvik etmek, yabancı ülkelerle 

yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Başkan tarafından 

verilen diğer görevleri (m. 20) yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur. 

 

3.5.1.3.1.3.Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 

 

Kurum Kanununun TBMM'ne şevkinden önce Genel Kurul yerine ikame edilmek üzere 

oluşturulması düşünülen Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu (SGYDK), Tasarının 

Komisyonlarda görüşülmesi sırasında sosyal tarafların talepleri doğrultusunda, Genel Kurulun 

eski şekline benzer bir yapı ve fonksiyonla yeniden idari yapı içinde yer alması sebebiyle, bir 

tür danışma ve istişare organı olarak düzenlenmiştir. Esasen, sosyal tarafların daha az sayıda 

ancak teknokrat özellikleri güçlü kişilerle temsil edildikleri bir tür "küçük Genel Kurul" 

niteliğindeki SGYDK, Bakanın başkanlığında yılda bir defa toplanacak ve sosyal güvenlik 

politikaları ve uygulamaları konusunda görüş bildirecektir (m. 26). 

Kurul bünyesinde; Bakan ve Kurum Başkanının yanı sıra Milli Savunma, İçişleri, Maliye, 

Sağlık Bakanlıkları ile DPT ve Hazine Müsteşarlığının en az genel müdür seviyesinde temsil 

edildiği birer temsilci, İŞKUR, SYDGM ve Özürlüler İdaresi başkanı ile Üniversiteler arası 

kurul tarafından seçilecek bir öğretim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kuruluşların 

başkanları ile Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye Serbest 
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Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği Başkanları ile Bakan 

tarafından uygun görülecek kişi ve kurum temsilcilerinden oluşacaktır. Kurul, sosyal güvenlik 

politikaları ve uygulamaları ile ilgili olarak sosyal tarafların görüş bildirmeleri bakımından 

Genel Kurulun 3 yılda bir toplanmasının yaratacağı boşluğu doldurma fonksiyonu da 

görecektir. 

 

3.5.1.3.2.Taşra Teşkilatı 

 

Kurumun taşra teşkilatı, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak illerde 

oluşturulacak sosyal güvenlik il müdürlükleri ve il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak 

sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur (m. 27). Sosyal güvenlik reformunun başarı 

kriterlerinden biri olarak kabul edilen hizmetlerde etkinliği sağlamak, taşra teşkilatı ve özellikle 

sosyal güvenlik merkezlerince sağlanacak hizmetlerle gerçekleşecektir. Sosyal Güvenlik 

Kurumu alt yapısının çekirdeğini, Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Merkezi (BILTOM), 

oluşturacakta. Bu merkez ile vatandaş odaklı, teknoloji destekli, standart, hızlı ve etkin hizmet 

sunabilmek için farklı iletişim ve etkileşim kanalları kullanacak, her türlü hizmetin tam 

otomasyon evrelerini tamamlamış bir teknoloji platformunda yürütülmesini sağlayacaktır. 

Kurumun taşra teşkilatında oluşturulacak birimlerle ilgili olarak il ve ilçelerin nüfus, 

sigortalı sayısı, işyeri sayısı ve işlem yoğunluğu ile diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar 

sosyal güvenlik merkezi kurulacak, konu ile ilgili hususlar çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenecektir. 

 

3.5.1.4.KURUM PERSONELİ ve DENETİM ELEMANLARI 

 

SGK'nun "Personele İlişkin Hükümler" başlıklı 9. bölümü Kurum personeli ile ilgili 

düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Ancak bu bölümde yer alan 28-32 maddeler sonradan yapılan 

yasal düzenlemelerle büyük ölçüde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 8.3.2007 tarih ve 5997 

sayılı Kanun, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ve 11.10.2011 tarih ve 666 sayılı KHK ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Kurumun asli ve sürekli görevleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi 

olarak istihdam edilen personel tarafından sağlanacak ve Kurumun kadrolu memurlarının 

sigortalılıkları 5434 sayılı Emekli Sandığı (SSGSSK (4/1-c)) kapsamında sağlanacaktır (m. 

28). Son değişikliklerle birlikte Kurum personelinin statüsü, ücreti, mali hakları, kadroları ve 

atanmaları ile personelin performans yönetimi ile ilgili temel esaslar aşağıda özetlenmiştir: 
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• Kurumun bilişim hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli statüde uzman 80 kişi 

istihdam edilebilecek ve bu kişilere yönelik özel bir ücret politikası uygulanacaktır. 

• Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan 

fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan; tabip, 

diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat 

hükümlerine göre uzman olanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge 

dâhil) % 700'ünü, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil diğer 

personele ise %225'ini geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. 

• Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji 

Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri 

kadrolarına müşterek kararname, diğer Daire Başkanı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü 

kadrolarına Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı, bunların dışında kalan Kurum 

kadrolarına ise Başkan onayı ile atama yapılır (m. 29). 

• Kurumun hizmet sunduğu kesimlere yönelik temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına 

yönelik süre ve prosedürler önceden tespit ve ilan edilir, bu süre ve prosedürler Kurum 

ve personelinin performans hedefleri içinde yer alır (m. 30). 

5502 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önce Kurumun merkez ve taşra teşkilatında 

çalışan bütün personel için öngörülen, Kurum çalışanlarının Kuruma bağlılıklarını güçlendiren 

ve performanslarının artıran ek ödeme 666 sayılı KHK ile yalnızca belirli personel için yapılan 

ödeme haline getirilmiş ve kapsamı daraltılmış, aynı şekilde fazla çalışma gerektiren haller için 

ödenen fazla mesai de kaldırılmıştır. 

5502 sayılı Kanunun 30 ve 31. Maddelerinde sosyal güvenlik uzmanları ve Kurum 

denetim elemanları ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 30. Maddede en az 4 yıllık eğitim veren 

yükseköğretim kurumların belirli bölümlerinden mezun olanların başvurabileceği sosyal 

güvenlik uzmanı, müfettiş ve bunların yardımcıları ile genel şartlara yer verilmiş, bu kişilerin 

mesleğe alınma, tez hazırlama, yetiştirilme ve yeterlilik sınavları ile ilgili esasların 

yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 

5502 sayılı Kanunun ilk halinde, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin 

tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek üzere il müdürlükleri bünyesinde sosyal 

güvenlik kontrol memurları çalıştırılması öngörülmüştür. Kurumda 3 yıl görev yapan ve en az 

4 yıllık yükseköğretim kuramlarından mezunu olanlardan açılacak sınavda başarılı olanların 

atandığı bu kadrolar 6111 sayılı Kanunda sosyal güvenlik denetmenliği ve sosyal güvenlik 

denetmen yardımcılığı kadroları ihdas edilmiştir. En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlan 
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mezunları arasından sınavla alınacak denetmen yardımcıları 3 yıl çalışma, olumlu sicil ve sınav 

başarısına istinaden denetmen kadrosuna atanırlar. 

5502 sayılı Kanunla Kurumun hizmetlerini yürütmek üzere merkez teşkilatı için 4356, 

taşra teşkilatı için ise 24198 olmak üzere toplam 28.545 kişilik kadro ihdas edilmiştir. 

 

3.5.1.5.KURUMUN DENETİMİ 

 

SGK'nun nüfusun tamamını kapsamına alan bir sosyal güvenlik sisteminin yönetimi ile 

ilgili görevli tek kuruluş haline gelmesi, faaliyetlerinin kamu menfaatini yakından 

ilgilendirmesi ve nihayet kullandığı mali kaynakların hacminin büyüklüğü, Kurumun 

denetimine ayrı bir önem kazandırmaktadır. SGK çok yönlü bir denetime tabidir ve şüphesiz, 

SSK ve Bağ-Kur'dan farklı olarak ilk defa bir sosyal güvenlik kurumu Sayıştay denetimine 

tabii tutulmaktadır. Bu yeni yapı içinde Kurum denetim sistemini dış denetim, iç denetim ve 

yargı denetimi olarak gruplandırmak mümkündür. 

 

3.5.1.5.1.DIŞ DENETİM 

 

Kurum Genel Kurulunun bir denetim organı olmaması, Kurumun dış denetimini önemli 

hale getirmiştir. Bu denetim birimleri Sayıştay, Devlet Denetleme Kurulu ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığadır. Daha önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu da 

Kurumun dış denetiminde yer alan denetim organlarından biri idi. Ancak 2010 yılında Sayıştay 

Kanununda yapılan değişiklikle BBYDK kaldırılmış ve görevleri Sayıştay tarafından yerine 

getirilmeye başlanmıştır. 

Daha önceki sosyal sigorta kurumlarından farklı olarak, 5502 sayılı Kanunla SGK 

Sayıştay denetimine tabi tutulmuştur. Kurumun Sayıştay denetimine tabi olması Hukuki statüsü 

ile ilgili en önemli unsurlardan biri olarak belirtilmiş ve Kurum Kanunun ilk maddesinde yer 

verilmiştir (m.l). 

Bütün kamu kuruluşları gibi SGK'da 1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunla oluşturulan 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulunun da (DDK), denetimine tabidir. Kurul, 

Kurum ile ilgili her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine sahiptir. 

Kurum, aynı zamanda ilgili kuruluşu olarak teşkilatı içinde yer aldığı Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının denetimine de tabidir. Bu denetim, 9.1.1985 tarih ve 3146 Sayılı 

Kanunun, Bakanlığın görevlerini belirleyen 2. maddesinde 5502 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle "Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare 
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edilmesini sağlamak ve denetlemek” ifadesi ile tanımlanmıştır. 

 

 

3.5.1.5.2.İÇ DENETİM 

 

İç denetim, Kurumun idari olarak iç işleyişi ve Kurumla ilgili tarafların; sigortalıların, 

işverenlerin ve Kurumun Sosyal Sigorta Mevzuatı ile getirilen yükümlülükleri yerine getirip 

getirmedikleri ile ilgili bir denetimdir. Kurumun iç denetimi, Kurum teşkilat yapısı içinde 

Başkanlığa bağlı merkez teşkilatın ana hizmet birimlerinden Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

tarafından gerçekleştirilecektir (m. 17). Başkan adına rehberlik ve teftiş görevlerini yerine 

getirecek olan RTB, daha önce SSK bünyesinde iki ayrı birim ve iki ayrı denetim alanı olan 

idari denetim ile sigorta denetimini birleştirmiştir. 

RTB, Kurum Kanunu ile kendisine verilen rehberlik ve denetim görevlerini yerine 

getirmek üzere, müfettiş, müfettiş yardımcıları (m. 30) istihdam edecektir. 5502 sayılı Kanunun 

ilk halinde, Kurumun taşra teşkilatını oluşturan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde istihdam 

edilen nitelikli personelden, denetim işlerine yardımcı olmaları için sosyal güvenlik kontrol 

memuru (m. 31), olarak faydalanacaktır, şeklinde bir düzenleme yer almış ancak 25 Şubat 2011 

tarihinde yürürlüğe giren Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik 

kontrol memurları yerine denetim yetkisi daha güçlendirilmiş olan sosyal güvenlik denetmeni 

ve sosyal güvenlik denetmen yardımcıları istihdam edilmesi kabul edilmiştir. 

 

3.5.1.5.3.YARGI DENETİMİ 

 

5510 sayılı Kanun, yargı denetimi ile ilgili olarak "Bu Kanunda aksine hüküm 

bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür" (5510, m. 101) ifadesine yer vermiştir. Bu 

düzenleme, daha önceki mevzuattan farklı olarak Kanunla ilgili bazı uyuşmazlıkların çö-

zümünü iş mahkemeleri dışına taşımıştır. Nitekim, idari para cezalarına itiraz ile ilgili 

uyuşmazlık sürecinde başvurulan yargı organı 5326 sayılı Kabahatler Kanunundaki genel 

düzenlemeye istinaden yetkili sulh ceza mahkemesi olarak belirlenmiştir. Nitekim, idari para 

cezaları ile ilgili olarak 5502 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Kabahatler Kanunu 

hükümleri uygulanır denilmiştir (5510, m. 102/son). Öte yandan, mahkeme kararları ile ilgili 

itirazların sonuçlandırıldığı yüksek mahkeme ise Yargıtay'ın 10. Hukuk Dairesidir. 
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3.5.1.5.4.SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU 

 

Bir denetim organı olup olmadığı konusu tartışmalı olan ve özellikle tıbbi konulardaki 

uyuşmazlıkları çözmek ve görüş bildirmek için oluşturulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunun (SSYSK), oluşumu ve görevleri, 5510 sayılı Kanunun "Kısa ve Uzun Vadeli 

Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler" başlıklı 7. bölümünde yer alan 58. madde ile 

düzenlenmiştir. 

5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum 

tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşacak SSYS Kurulunda; Milli Savunma, Sağlık, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, YÖK, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu 

çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, TOBB, TESK, Türk Tabipler Birliği ile Kurum 

tarafından görevlendirilecek birer uzman olmak üzere toplam 11 hekimden oluşacaktır. 

Bakanlık, aynı usulle birden fazla SSYSK oluşturabilecektir (m. 58). 

SSYSK, aralarından seçecekleri bir başkan başkanlığında haftada en az 1 defa ve en az 7 

üye ile toplanacak, salt çoğunlukla karar alacaktır (m. 58). 3 yıllık süre ile görevlendirilecek 

üyeler, sigortalılarla ilgili olarak iş kazaları ve meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan sürekli iş 

göremezlik hali malullük halleri konusunda Kurumca verilen kararlara itirazı inceler ve 

sonuçlandırır. Ayrıca, bilirkişi vasıtasıyla söz konusu konularda rapor hazırlar ve görüş bildirir. 

SSYSK'nun sekretarya hizmetleri Kurumca yerine getirilir. Kurulun faaliyetleri ile ilgili esaslar 

yönetmelikle belirlenecektir. 

 

3.5.1.6.MALİ YAPISI 

 

Nüfusun tamamını kapsamına alan bir sosyal güvenlik sistemini yürütme görevini 

üstlenen SGK, bir sosyal güvenlik kurumu olmasının dışında, genel bütçeden sonra en büyük 

mali kaynağı kullanan kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu öneme bağlı olarak 5502 sayılı 

Kurum Kanununun 10. bölümü, "Mali Hükümler" başlığı altında finansmanla ilgili 

düzenlemelere yer vermiş, SSK ve Bağ-Kur'dan farklı olarak Kurumun mali hedefleri ile ilgili 

bir madde de ilave edilmiştir (m. 33). 

 

3.5.1.6.1.KURUMUN MALİ HEDEFLERİ 

 

Mevcut sosyal sigorta kuramlarının finansman açıkları ile ilgili problemler, yeni kurumun 
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aynı sorunlarla karşılaşmaması için Kurumun orta ve uzun dönemli finansman hedeflerinin 

belirlenmesini ve gerçekleştirilmesini gündeme getirmiştir. Buna göre, Kurum, Genel Büt-

çeden sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler için ayrılan transfer tutarları 

ile ilgili 3 yıllık transfer projeksiyonunu ve yine uzun dönemli emeklilik ve GSS ile ilgili 

finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir (m. 33). Kurumun finansman hedefleri, 

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın Başkanlığında, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları, 

DPT ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyon tarafından, her yıl en geç 

ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere belirlenir (m. 33). Sosyal taraflar, Kurumun 

finansman hedeflerinin yalnızca Kamu temsilcileri tarafından belirlenmesi ve kendilerinin 

dışarıda tutulmasına yol açan yukarıdaki düzenlemeyi eleştirmektedirler. 

Kurum, finansman hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken tedbirlerin alınması, mevzuat 

değişikliği önerilerinin Bakanlığa sunulması görevlerini yerine getirmekle yükümlü 

tutulmuştur. Kurum Başkanı, finansman hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çalışmaları ve 

sonuçları içeren 6 aylık dönemler için hazırlanan bir raporu TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına sözlü ve yazılı olarak sunmakla yükümlüdür (m. 

33). Bu süreç bir anlamda Kurumun denetimi anlamına da gelmektedir. 

 

3.5.1.6.2.KURUM GELİRLERİ 

 

Sigortacılık ilkeleri esas alınarak oluşturulan SGK, mali bakımdan özerkliğini 

sağlayacak şekilde, sigorta primleri başta olmak üzere çeşitli gelirlere sahiptir. Bu gelirler (m. 

34): 

• Prim gelirleri (sosyal sigorta, genel sağlık sigortası) idari para cezaları, gecikme 

cezaları, gecikme zamları ve katılım payları, 

• Menkul kıymet gelirleri, 

• Sahip olunan ve ortağı bulunduğu işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden 

elde edilecek her türlü gelirler, 

• SS ve GSS için yapılan Devlet Katkısı, 

• Taşınır ve taşınmaz gelirleri, 

• Kurum hizmetlerinden elde edilecek çeşitli gelirler, 

• Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler, 

• Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, 

• Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler ve, 
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• Diğer gelirler, 

olarak sıralanmıştır. Şüphesiz bu gelir kalemleri içinde prim gelirleri Kurumun temel 

gelir kaynağını oluşturacaktır. Bu kalemi, uzunca bir süre devletin prim ödeyerek yaptığı 

transferler ve finansman açıklarını kapatmaya yönelik olarak Genel bütçeden yapılacak diğer 

transferler oluşturacaktır. 

 

3.5.1.6.3.KURUMUN GİDERLERİ 

 

SGKK'nın 34. maddesinde Kurumun giderleri de sayılmıştır. Buna göre; 

• Sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek gelir, aylık ve ödenekler, 

• Genel sağlık sigortası giderleri, 

• Genel yönetim giderleri, 

• Faiz giderleri, 

• Eğitim, araştırma ve danışmanlık giderleri ve, 

• Diğer giderler, 

olarak sıralanmıştır (m. 34). Bu kalemler içinde en önemli gider grubunu sosyal sigorta 

ve genel sağlık sigortası ile ilgili olarak yapılacak olan ödemeler oluşturacaktır. 

 

3.5.1.6.4.MALİ YAPISI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

 

Kurumun mali yapısı ile ilgili önemli düzenlemelerden birini, genel yönetim giderlerinin, 

Kurumun yıllık toplam gelirinin %5'ini aşamaması ile ilgilidir (m. 37). SSK Kurum 

Kanunda ve ILO sözleşmesinde %10 olarak belirlenen bu oranın %5 olarak belirlenmesi 

Kurum çalışmalarının etkinliğin bakımından önemli olmakla birlikte Kurum bütçesinin 

genişliğini dikkate alınınca, Kurumun idari giderlerini birçok bakanlığın toplam bütçesinden 

daha fazla olduğu görülecektir. Bu hükmün dışında, Kurumun mali yapısını ve özerkliğini 

güçlendirmek üzere 5502 sayılı Kanunda bir dizi düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre (m. 

35); 

• Kurumun malları, alacakları, banka hesapları Devlet malı hükmünde olup, alacakları 

imtiyazlı alacaklar niteliğindedir. 

• Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve 

alacakları haczedilemez, haciz ve iflas hükümleri uygulanamaz, 

• Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır, 
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• Kurum, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir, 

• Kurum, alım satım işleri, tapu işlemleri ve bağış ve yardımlar başta olmak üzere her 

türlü işlemlerinde damga vergisi, harçlar ve her türlü hizmet karşılığı alman ücret ve 

katılma paylarından muaf tutulmuştur (m. 36), 

Kanunun, "Çeşitli Mali Hükümler" başlıklı 37. madde hükümleri arasında yer almasına 

rağmen, Kurumun mali yapısı ve özerkliği ile yakından ilgili düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Bu düzenlemelerden ilkini "Sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum giderlerini 

artıracak yasal düzenlemeler yapılması halinde, bu düzenlemelerin Kuruma getireceği 

mali yükün merkezi yönetim bütçesinden karşılanması zorunluluğu" ile ilgili düzenleme 

oluşturmaktadır. Siyasi iktidarın bu kurala uyması halinde Kurumun mali özerkliği ile ilgili 

önemli bir gelişme sağlanmış olacaktır. 

Aynı maddede yer alan bir başka düzenleme de, "sosyal sigorta fonu, genel sağlık 

sigortası fonu ve primsiz ödemeler fonlarının hiçbir şekilde birleştirilmemesi ve fonlar arasında 

kaynak aktarılmaması" ile ilgilidir. Geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeler dolayısı ile böyle bir 

düzenlemenin yer alması, ilk bakışta olumlu olmakla birlikte Kurumun mali hareketliliğini 

olumsuz etkileyen bir faktör olarak da etkisini gösterebilir. Eğer bu kural çok kesin olarak 

uygulanırsa fonlardan herhangi birinin kısa dönemli nakit ihtiyacını karşılamak için bile olsa 

diğer fonlardan transfer yapılamaması halinde, Kurumun borçlanması veya Bütçeden fon 

aktarılması gibi bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse, 

SGK için sigortacılık ilkelerini esas alan bir mali yapı ve mali denge oluşturulmaya çalışıldığı, 

geçmiş dönem olumsuz tecrübelerinden hareketle bu dengeyi bozabilecek müdahalelerinde 

sınırlandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
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4. BÖLÜM 

 

SİGORTALILIK İLİŞKİSİ (KİŞİ OLARAK KAPSAM) 
 

GENEL OLARAK 

5510 sayılı SSGSSK ile getirilen en önemli değişiklik daha önce çalışanların mesleki 

statülerindeki farklılığa bağlı olarak farklı sosyal sigorta kanunları ile gerçekleşen sigortalılık 

ilişkisinin tek bir kanunla bütün çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi olmuştur. Kısaca 

hatırlamak gerekirse; 

• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile hizmet akdine istinaden çalışanlar, 

• 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile kendi adına bağımsız çalışanlar, 

• 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile kamu kuramlarında memur statüsünde 

çalışanlar, 

• 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ile tarım kesiminde geçici 

işlerde bağımlı olarak çalışanlar, 

• 2926 sayılı Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Kanunu ile de tarım 

kesiminde kendi adına bağımsız çalışanlar (çiftçiler) 

sosyal sigortalar kapsamına alınmışlardı. Bütün bu sigorta kanunlarında zorunlu 

sigortalılık ilişkisinin yanı sıra isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin kurulmasına imkân veren 

düzenlemelerle çalışma hayatına ara verenler ile hiç çalışmayanlara da sigortalı olma imkânı 

tanınmıştır. 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden ortaya çıkan tabloyu özetlemek gerekirse; 

Türkiye'de hangi sektör ve statüde çalışırsa çalışsın, herkesin sigortalı olmasına imkân verecek 

mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, kurumsal yapı oluşturulmuştur. 

5510 sayılı Kanun, sektör ve statü esasına göre oluşturulan sosyal sigorta sistemini 

sonlandırarak bütün çalışanları tek bir kanun kapsamında sosyal sigorta rejimine almayı 

amaçlamıştır. Nitekim, yukarıda belirtilen sosyal sigorta kanunlarına, sınırlı sayıdaki madde 

dışında, son veren Kanun, sektörü ve statüsü ne olursa olsun bütün çalışanları sigortalı tarifinde 

birleştirerek kapsamına almıştır. 

5510 sayılı Kanun esas olarak 506 sayılı Kanunun sistematiğini ve terminolojisini almış, 

statüsü ne olursa olsun kapsama alman kişilerin tamamına sigortalı denilmiştir. Ancak, reform 

sürecinde sosyal sigortalar (emeklilik) ile genel sağlık sigortası iki ayrı kanun tasarısı olarak 

TBMM'ne sunulmuş iken Meclisteki görüşmeler esnasında iki tasarı birleştirilerek tek bir 

kanun olarak görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bu birleşme, 5510 sayılı Kanunun kişi olarak 
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kapsamını, yani sigortalı tanımını da etkilemiş, aynı kanunda sigortalı ve genel sağlık 

sigortalısı olarak tarif edilen iki ayrı sigortalı ortaya çıkmıştır. Nitekim, Kanunun 2. 

maddesinde Kapsam belirtilirken, "Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık 

sigortasından yararlanacak kişileri..." ifadesini kullanarak bu ayırımı özellikle 

vurgulamıştır. Aynı şekilde, Kanunun Tanımlar maddesinde (m. 3) Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası ayrı ayrı tanımlanmış ve sigortalı ve genel sağlık sigortalısı ayrımı 

yapılmıştır. 

5510 sayılı Kanun, Sosyal Sigortaları; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları olarak, (m. 

3/3), kısa vadeli sigorta kollarını ise iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta 

kollan (m. 3/4), uzun vadeli sigorta kollarını ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları (m. 

3/5), olarak tarif etmektedir. Bu tanımları takiben sigortalı; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları 

bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi" 

olarak tanımlanmıştır (m. 3/6). 

Kanun Genel Sağlık Sigortasını, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık 

riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta (m. 

3/8), olarak tarif ederken, genel sağlık sigortalısını, "Bu Kanunun 60, maddesinde sayılan 

kişiler" (m. 3/9) olarak tarif etmiştir. 

Kitabın bu bölümünde, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından kapsama alman 

sigortalılar, GSS bölümünde ise genel sağlık sigortalısı ile ilgili hükümlere yer verilecektir. 

Sosyal sigortalar kapsamında sigortalı olmak zorunludur. Nitekim, 5510 sayılı Kanunda da 

sigortalılık ilişkisi, zorunlu sigortalılık ilişkisi olarak tanımlanmış (m. 92) ve zorunlu 

sigortalılık ilişkisini düzenleyen maddeler Kanunun ilk maddelerini oluşturmuştur. Ancak, 

zorunlu sigortalılık ilişkisinin uygulanması halinde ortaya çıkacak eksiklikler ve boşlukları 

gidermek üzere Kanunun 50, 51 ve 52. Maddelerinde isteğe bağlı sigortalılık ilişkisine de yer 

verilmiştir. Zorunlu sigortalılık ilişkisi esas (asıl, temel olan) isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi 

ise istisnai (özel, dar kapsamlı) olarak yer almıştır. 

 

4.1. ZORUNLU SİGORTALILIK İLİŞKİSİ  

 

 4.1.1.ZORUNLU SİGORTALILIK İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ 

 

İki veya daha fazla taraf arasında kurulan bir kamu ilişkisi olarak tanımlanan sosyal 

sigorta ilişkisi, sigorta kurumu (SGK), sigortalı ve bağımlı çalışanların işvereni arasında 

kurulur ve yasa tarafından düzenlenen hak ve yükümlerden oluşur. Zorunlu sigortalılık ilişkisi, 
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tarafların sözleşme özgürlüğü ile kurulan özel sigorta ilişkisinden farklı olarak, sigortalıların 

sigorta ilişkisini serbestçe kurmalarına veya zorunlu sigortalılık ilişkisinin dışında kalmalarına 

imkân veren bir ilişki değildir. Nitekim, sigortalılar sigortalılık ilişkisi bakımından SGK 

dışında bir muhatap bulamazlar ve sosyal sigorta kanunları ile kendilerine sağlanan hak ve 

yükümlülükler bakımından pazarlık yapma imkanları yoktur. Kısacası, zorunlu sigortalılık 

ilişkisi kurumun ve sigortalının iradesinden bağımsız olarak, ilgili sosyal sigorta kanununda 

öngörülen hükümlerin gerçekleşmesi ile kendiliğinden kurulur. 

5510 Sayılı Kanun sigortalılık ilişkisinin zorunluluğu ile ilgili düzenlemeleri, Kanunun 

92. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, 

• "Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı 

olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması 

zorunludur". 

• Sigortalılar ve işverenler, kendi aralarında yaptıkları bireysel veya toplu sözleşmelere, 

bu Kanundan (5510) doğan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldıran, azaltan 

veya başkasına devreden hükümler koyamazlar. 

• Aynı şekilde sigortalı olmak hak ve yükümlülüklerinden vazgeçilemez. Sözleşmelerde 

yer alan bu yöndeki hükümler geçersizdir. 

Sigortalı olmak bir hak olduğu kadar, aynı zamanda belirli yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini gerektirir. Bu yükümlülükler çerçevesinde sigortalının ücretinden prim kesilir ve 

sigortalı bu kesintiye rıza göstermek zorundadır. Sigortalılık ilişkisi, işveren açısından çok 

sayıda yükümlülük getirmiştir. Nitekim, sigortalıları bildirmekten, primlerini kesip Kuruma 

yatırmaya kadar, 5510 sayılı Kanunun uygulanması bakımından hayati önem taşıyan bir dizi 

yükümlülük, zorunlu sigortalılık ilişkisine bağlı olarak işverenin sorumlulukları arasında 

sayılmıştır. Esasen bağımlı çalışanlar bakımından işveren unsuru olmadan sosyal sigorta 

mevzuatının uygulanması mümkün görülmemektedir. 

 

4.1.2.SİGORTALI SAYILANLAR (m. 4) 

 

5510 sayılı Kanun, sigortalı sayılanları bütün sigorta kolları bakımından sigortalı 

sayılanlar ve bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar (kısmi sigortalılık) olarak 

ikiye ayırmış, kapsamla ilgili tereddütlere yer vermemek için kimlerin sigortalı 

sayılmayacağı da ayrıca belirtilmiştir. 
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4.1.2.1.Bütün Sigorta Kolları Bakımından Sigortalı Sayılanlar (m. 4) 

 

5510 sayılı Kanun, ilk defa bu Kanunla tanımlanan ve bütün çalışanları bu tanım altında 

sigortalı olarak kapsama alan bir sigortalı tarifi yapmamış, daha doğrusu yapamamıştır. “Bütün 

çalışanlar sigortalıdır" şeklindeki bir ifade, sigortalılık ilişkisinin devamı bakımından bildiril-

meleri, primlerinin ödenmesi, hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesi safhalarında ortak 

hükümler belirlenerek sigortalılık ilişkisinin düzenlenmesini imkânsız hale getirmiştir. Bu 

sebeple yeni bir sigortalı tarifi yapmak yerine, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 

yürürlükten kalkan 506,1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı Sosyal Sigorta Kanunlarınca 

sigortalı sayılanlar büyük ölçüde aynı tanımlarla ancak 4. maddenin farklı fıkralarında 

yeniden sınıflandırılarak sayılmışlardır. 5510 sayılı Kanunun dikkat çekici bir özelliği, 

sigortalıların tanımlanmasının, sigortalılık ilişkisinin düzenlendiği 4. maddedeki yerlerine göre 

tarif edilmeleridir. Nitekim, 5510 sayılı Kanun öncesi dönemde SSK'lı olarak bilinen ve 

Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar 4/1-a'lı; 4. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ve Bağ-Kur'lu olarak bilinen 

sigortalılar 4/1-b'li ve 4. Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ve Emekli 

Sandığı mensubu olarak bilinenler de 4/1-c'li sigortalı olarak tanımlanmıştır. 5510 Sayılı 

Kanunun 4. maddesine göre kimlerin sigortalı sayılacağını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

 

4.1.2.1.1.Hizmet Akdi İle Bir veya Birden Fazla İşveren Tarafından Çalıştıranlar 

(m. 4/I-a) 

 

Bu kapsamda sigortalı olanlar esasen daha önce 506 sayılı SSK kapsamında bulunan, 

sanayi ve hizmetler kesiminde bir hizmet sözleşmesine istinaden çalışan kişilerdir. Bu kişilerin 

sigortalılığı için hukuki şartları yürürlükten kalkan 506 sayılı Kanun uygulamasından 

hareketle; 

• İş ilişkisinin hizmet sözleşmesine dayanması, 

• Hizmet akdine tabi çalışmanın işverene ait işyerinde yerine getirilmesi, 

• Sigortalı sayılmayanlar arasında bulunmaması, 

olarak belirtmek yanlış olmayacaktır. Karşılıklı borç doğuran akitlerden biri olan hizmet 

akdi (iş sözleşmesi) hizmet görme borcu ile bu hizmetin karşılığını ödeme borcuna ilişkin 

karşılıklı borçları ihtiva etmektedir. Hizmet akdini, diğer tür akitlerden (istisna -eser- ve vekalet 
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akitleri) ayıran dört unsuru vardır. Bunlar, Hukuki bağlılık unsuru, zaman (süre) unsuru, 

hizmet unsuru ve ücret unsurlarından oluşmaktadır. 

Sigortalı sayılmak için geçerli bir hizmet akdine tabi olarak çalışma esas olmakla birlikte, 

iş ilişkisi geçerli olmayan bir hizmet akdine göre kurulmuşsa, hizmet akdinin geçersizliği 

ispatlanıncaya kadar sigortalılık ilişkisi geçerlidir. Benzer şekilde, bir kimsenin çalıştırılması 

yasak olan bir işte çalıştırılması halinde de sigortalılık ilişkisi geçerlidir. Bu hükümler 

çalışanın korunması amacıyla konulmuştur ve sosyal hukukun özüne uygundur. 

506 Sayılı Kanunda olduğu gibi 5510 sayılı Kanun bakımından da 4/I-a kapsamında 

sigortalı sayılmak için işin işverenin işyerinde yürütülmesi gerekir. İşverenin işini işverene 

ait işyerinde değil de kendi işyerlerinde, bürolarında veya evlerinde yapanlar sigortalı 

sayılmayacaklardır. Bu Kanun bakımında işyerinden ne anlaşılması gerektiği Kanunun 11. 

maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunda sigortalılığı özel olarak düzenlenen grupların 4/1-

a kapsamında sigortalılık ilişkilerinin kurulmasına imkân veren bir esneklikle düzenlenmiştir. 

Buna göre, 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler, aşağıda sayılan çalışan 

grupları için de geçerli olacaklar, bir diğer ifade ile bu kişiler 5510 sayılı Kanunun takip eden 

hükümleri bakımından 4/1-a kapsamındaki sigortalılar gibi değerlendirileceklerdir. Bunlar (m. 

4): 

1. İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıklarına ve yönetim 

kurullarına seçilenler. 

2. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından belirlenen Ek-l'de yer alan tabloda sayılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses 

ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan 

bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar. 

3. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerin 

uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve sığınmacı kişiler ile 

uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigortalılarından, sözleşmede 

belirlenen istisna hâlleri dışında çalışmalarını hizmet akdine tabi sürdürenler. 

4. 2527 Sayılı Kanunla Türkiye'de çalışma hakkı tanınan Türk soylu yabancılar (Zorunlu 

olarak Bulgaristan'dan göçe tabi olanlar vb). 

5. Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılanlardan gönderen 

devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile Türkiye'de 

ikamet etmekte iken buralarda çalıştırılan Türk vatandaşları, (SSİY, m.9/l-ç). 

6. 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre, 
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çiftçi malları koruma başkanlıkları veya meclisleri tarafından çalıştırılan koruma 

bekçileri. 

7. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzı-Sıhha Kanununda belirtilen umumi 

kadınlar. 

8. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak 

çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 14/7/1965 

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsa-

mında çalıştırılanlar, 

9. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından 

yararlananlar, 

10. 5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde banka 

ve sigorta şirketlerinin sandıklarına tabi olarak sosyal güvenlikleri düzenlenenler, 

olarak sayılmışlardır. Yukarıda sayılan bu sayılan gruptakiler için 5510 sayılı Kanunun 

ilgili hükümleri, 4/1-a da tanımı yapılan sigortalılarla aynı şekilde uygulanacaktır. 

 

4.1.2.1.2.Kendi Adına Bağımsız Çalışanlar (m. 4/I-b) 

 

Bu grupta daha önce yürürlükten kaldırılan 1479 sayılı Bağ-Kur, kapsamında sigortalı 

olanlar yer almaktadır. Ancak, bağımsız çalışanların çalıştıkları sektöre bakılmaksızın tek bir 

kanun çatısı altında sosyal güvenliklerinin düzenlenmesi 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur'u 

kapsamındakilerin de bu madde kapsamında kapsama alınmalarını beraberinde getirmiştir. 

5510 Sayılı Kanunun 4/1-b hükmü gereğince sigortalı sayılanlar; 

1. Köy ve mahalle muhtarları; 

2. Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan: 

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde 

gelir vergisi mükellefi olanlar, 

b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 

3. Şirket ortağı olanlar: 

a) Kollektif şirketlerin ortakları, 

b) Limited şirketlerin ortakları, 

c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 

d)   Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 

e) Donatma iştirakleri ortakları, 

f) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 
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4. Tarımsal faaliyette bulunanlar (çiftçiler). 

5. 10/7/1953 tarih ve 6132 sayılı "At Yarışları Hakkında Kanun"  kapsamında faaliyet 

gösteren jokey ve antrenörler, 

5510 sayılı Kanuna göre 4/1-b kapsamında sigortalı sayılması gerekenler kendilerine ait 

veya ortak oldukları işyerleri üzerinden 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak, 

daha önce başlamış olan sigortalılıkları var ise kesintiye uğrayıncaya kadar 4/1-a kapsamında 

sigortalı sayılacaklardır. 

 

4.1.2.1.3.Kamu İdarelerinde Çalışanlar (Memurlar) (m. 4/1-c) 

 

5510 sayılı Kanun, Kamu idaresini, "10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen idare ve 

kurumlar ile bunların ödenmiş sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkları 

veya özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlan" olarak tanımlamıştır (m. 

3/21). Bu kuramların neler olduğu Kamu Mali Yönetimi Kanunu ekinde ayrıntılı olarak 

sayılmıştır. Bu kurumlarda çalışanlardan, 

• Kanunun 4/1-a kapsamında olmayanlardan kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak 

çalışıp, ilgili Kanunlarında 4/1-a kapsamında olanlar gibi sigortalı olması 

öngörülmemiş olanlar (memurlar) 

• Kanunun 4/1-a ve 4/1-b bentlerinde tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp, 

ilgili kanunlarında 4/1-a kapsamında olanlar gibi sigortalı olması öngörülmemiş 

olanlar (sözleşmeli personel) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. 

maddesi gereğince açıktan vekil olarak atananlar, 

sigortalı sayılmışlardır. Esasen statü hukukuna göre çalıştırılan memurlarla ilgili 

hükümler, aşağıda sayılan gruplar için de aynen uygulanacaktır. Nitekim, 

a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama 

yolu ile kamu idarelerinde göreve gelenlerden, bu görevleri sebebiyle kendilerine 

ilgili kanunlarında Devlet Memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan 

hizmet akdi ile çalışmayanlar, 

b) Başbakan, bakanlar, TBMM üyeleri, Belediye Başkanları, il encümeninin seçimle 

gelen üyeleri, 

c) 4/1-c kapsamında iken bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve 

konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına 

seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, 
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d) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına 

okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay 

meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik görevine 

tabi tutulan adaylar, 

e) Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü 

hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya 

devam eden öğrenciler, 

sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi bakımından 4/1- c kapsamında 

geçmiş süreler olarak değerlendirilecektir. Ancak, (d) ve (e) bentlerinde belirtilen okulları 

tamamlamadan ayrılanların veya tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan 

ayrılanların bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılık süresinden sayılmayacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından sonra 5754 sayılı Kanunla, 5510 sayılı 

Kanunda yapılan önemli değişikliklerden biri de, 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta 

kolları ile ilgili hükümlerinin 41-/c kapsamında bulunan sigortalılara, bu kapsamda oldukları 

sürece uygulanmayacak olması ile ilgili düzenleme ile getirilmiştir. Öte yandan kapsamla ilgili 

4. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, başta sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği 

olmak üzere yönetmeliklerle düzenlenecektir. 

 

4.1.2.1.4.Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları 

 

5510 sayılı Kanun 4. madde kapsamındaki sigortalıların işleri nedeniyle yurtdışında 

bulunmaları halinde sigortalılık ilişkilerinin nasıl devam edeceği hususunu da düzenlemiştir. 

Buna göre (m. 10); 

 

• İşverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilen 4/1- a kapsamındaki 

sigortalılar, 

• Mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak yurt dışına gönderilen 4/1-c 

kapsamındaki sigortalılar ve 

• Sigortalılığına esas olan çalışması nedeniyle yurtdışında bulunan 4/1-b 

kapsamındaki sigortalılar, 

bu görevlerini yaptıkları sürece hem kendileri hem de işverenleri bakımından 5510 sayılı 

Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri devam edecektir. 

Sigortalıların görev veya işleri nedeniyle yurt dışında bulundukları sürenin tespiti için 

(SSİY, m. 86): 
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• 4/1-a ve 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için işverence görevlendirildiklerine dair görev 

belgesinin, 

• 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için yurt dışında işleri nedeniyle bulunduklarına dair 

beyan belgesi ve bunu destekleyen diğer belgelerin, 

ibrazı istenir. Kurum tarafından da sigortalıların yurt dışında bulunma halini belgeleyen 

diğer bilgi ve belgeler de kullanılabilir. 

 

4.1.2.2.Bazı Sigorta Kolları Bakımından Sigortalı Sayılanlar (Kısmi Sigortalılar) 

(m. 5) 

 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunda olduğu gibi, bazı çalışan grupları için sigortalılık 

ilişkisini kısmi olarak tanımlamış, bu kişileri bazı sigorta kolları bakımından kapsama alırken, 

bazı sigorta kolları bakımından dışarıda tutmuştur. Kısmi sigortalılık ilişkisi içinde bulunan 

bu gruplar şunlardır: 

• Hükümlü ve tutuklular (m. 5/a): Ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde 

oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde, bir hizmet akdi olmaksızın çalıştırılan 

hükümlü ve tutuklular hakkında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile analık 

sigortası hükümleri uygulanacak ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı 

sayılacaklardır. 

• Çıraklar ve Meslek Lisesi Öğrencileri (m. 5/b): 1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki 

Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören 

öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortası kapsamında sigortalı 

sayılırlar. 

• Stajyer öğrenciler (m. 5/b): Meslek liselerinde ve yükseköğrenim kuramlarında 

okumakta iken staja tabi tutulan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 

bakımından sigortalı sayılırlar. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlar 

için ayrıca GSS hükümleri uygulanır. 

• Üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler (m. 5/b): 28.2.2009 tarih ve 

5838 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. 

maddesine tabi olarak, üniversitelerin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı çalıştırılan 

öğrencilerden, aylık kazançları prime esas kazançların alt sınırının 30 katından düşük 

olanlar iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bir başka 

ifade ile kazançları alt sınırın üstünde olması halinde bütün sigorta kolları bakımından 
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sigortalı sayılacaklardır. Stajyer öğrenciler gibi bu grupta bulunanlardan bakmakla 

yükümlü olunan kişi olmayanlar hakkında ayrıca GSS hükümleri uygulanacaktır. 

• Harp malulleri ve Terörle Mücadele Kanunu gereğince aylık bağlananlar (5/c): 

Harp malulleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü bağlanmış 

malullerden: 

 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları 

kesilmez. Haklarında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili 

hükümler uygulanır. Ancak bunlar uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak 

isterler ise bu isteklerini Kurumu bildirdikleri tarihi takip eden ay başından 

itibaren haklarında isteğe bağlı olarak uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 

uygulanır 

 4/1-c kapsamında bir göreve başlayan bütün vazife malullerinin aylıkları 

kesilmez. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanır. 

 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı bir işte çalışan ve aylıkları kesilmeyen 

vazife malullerinden Genel Sağlık Sigortası primi kesilmez. 

• İŞKUR, Meslek edindirme kurslarına katılanlar (5/e): Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine 

katılan kursiyerler 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası 

ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Kursiyerler aynı zamanda GSS kapsamında 

sigortalı sayılırlar ve primleri İŞKUR tarafından ödenir. 

• 4046 sayılı Kanun (Özelleştirme Kanunu) kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, 

ilk iş kaybı tazminatının ödendiği tarihi takip eden ay sonu itibarıyla uzun vadeli 

sigorta kolları ve GSS bakımından 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaklardır (5510, 

geçici m.13). 

• Müteahhitlerce Yurtdışına Çalıştırılan Türk İşçileri (5/g): Bu kişilerin durumu 

sigortalılık ilişkileri özel olarak düzenlenenler kısmında ele alınmıştır. 

 

 

4.1.2.3.Sigortalılık İlişkileri Özel Olarak Düzenlenenler 

 

5510 sayılı Kanunun 2 yılı aşan uygulama dönemi de dikkate alınarak, 25.2.2011 tarih 

ve 6111 sayılı Kanunla sosyal sigortaların kişi olarak kapsamını genişletecek şekilde yeni 

çalışan grupları Kanun kapsamına alınmışlardır. Bu yeni grupların sigortalılık ilişkileri, 
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Kanunun 4 ve 5. madde kapsamındaki sigortalılık ilişkisinden çok farklı şekilde ve aynı anda 

birden fazla sigortalılık ilişkisine izin verecek şekilde düzenlendiği için ayrı bir başlık altında 

incelenmelerinin daha doğru olacağı düşünülmüştür. Öte yandan bu durumda olanların 

sigortalılık ilişkileri ile bütün hükümler, (dâhil oldukları sigorta kollarından ödeyecekleri 

primlere ve sahip oldukları haklara kadar bütün sigortalılık hak ve yükümlülükleri) tek bir 

maddede düzenlendiği için sigortalılık ilişkilerinin ayrı bir başlık altında incelenmesi adeta 

zorunlu hale gelmiştir. 

 

4.1.2.3.1.Tarım ve Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlar 

 

2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlükten kaldırılması ile 

kamu idarelerinde çalışanlar hariç olmak üzere tarım sektöründe gündelikçi olarak 

çalışanların sosyal güvenlikleri bakımından ortaya çıkan boşluk 6111 sayılı Kanunun 51. 

maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek madde 5 ile giderilmeye çalışılmış ve tarım ve 

orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar 5510 sayılı Kanun kapsamına 

alınmışlardır. Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde sigortalılıkları ile ilgili esaslar 

şunlardır: 

5510 sayılı Kanun bakımından; 4. madde kapsamında sigortalı sayılmasını gerektiren 

bir işte çalışmayan; isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi bulunmayan, kendi sigortalılıklarından 

dolayı gelir veya aylık almayan 18 yaşını doldurmuş olanlardan tarım ve orman işlerinde 

hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar bu kapsamda sigortalı sayılacaklardır. Sigortalılar, 

Kurumca hazırlanan ve yine Kurumca belirlenen muhtarlık, birlik, kuruluş veya il veya ilçe 

tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen ve onaylanan belgelerle 

Kuruma başvurdukları tarihten itibaren sigortalı sayılacaklardır. Sigortalılık ilişkilerinin 

sona ermesi, 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı sayılmalarını gerektiren bir işte 

çalışmaya başlamaları, sigortalılık ilişkilerini sona erme talebinde bulunmaları halinde talep 

tarihinden, eğer prim borçları var ise primi ödenmiş son günden itibaren, aylığa hak kazanmış 

olmaları halinde aylık talep tarihinden ve nihayet ölümleri halinde sona erecektir. 

Tarımda süreksiz işlerde çalışanlar; esasen 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 

sigortalı sayılacaklar ve haklarında kısa vadeli sigorta kollarından yalnızca İKMH sigortası ile 

uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) ve GSS hükümleri uygulanacaktır. 

Ancak, İKMH sigorta kollarından sağlanan haklardan faydalanabilmeleri iş kazasının olduğu 

tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılık ilişkilerinin sona ermemiş 

olması gerekmektedir (SSIY, m.40). 
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4/1-a kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak bu kapsamdaki sigortalıların İKMH 

sigorta kolundan sağlanan haklardan faydalanabilmesi ve uzun vadeli sigorta kollarından 

gelir veya aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş 

olması şartı aranacaktır. Aynı şekilde, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş ve 

çocuklarının GSS kapsamındaki yardımlardan faydalanabilmesi için diğer şartların yanı sıra 

prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması gerekiyor. Ancak, prim borçlarını yeniden 

yapılandıran ve taksitlendirenler GSS hizmetlerinden faydalanabileceklerdir. 

Tarımda süreksiz işlerde çalışanlar, % 20 uzun vadeli sigorta kolları, % 12.5 GSS ve % 

2 İKMH sigorta kolu için olmak üzere toplam % 34.5 oranında prim ödeyecekler, prime esas 

kazançları da alt ve üst sınır arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecektir. Bu 

kapsamdaki sigortalıların prim ödeme dönemleri yılda bir veya birden fazla olarak 

belirlenebilecek ve bu konuda Kurum yetkili olacaktır. 

 

4.1.2.3.2.Ticari Taksi ve Dolmuş Sürücüleri ile Kısmi Süreli Çalışan 

Sanatçılar 

 

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ve sigortalılık ilişkileri özel 

şartlarla düzenlenen ikinci çalışan grubu; ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi 

toplu taşma aracı işyerlerinde çalışanlar ile Kültür ve turizm bakanlığınca belirlenecek 

alanlarda kısmi süreli olarak çalışan ve ay içinde çalıştıkları saat esas alınarak hesaplanan 

çalışma gün sayısı 10 günden az olan sanatçılar, kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim 

ödeyerek sigortalı sayılırlar. 

Sigortalılık ilişkilerinin usul ve esasları SGK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenecek olan bu kapsamdaki sigortalıların sigortalılık ilişkilerin başlangıcı kendilerince 

veya kendilerini çalıştıranlar tarafından veya çalışanların üye oldukları meslek odası, birlik 

veya benzeri kuruluşlarca yapılır ve bildirme tarihinden itibaren sigortalılık ilişkileri başlar. 

Sigortalılık ilişkisinin sona ermesi, bu kapsamda sigortalı sayılmalarını gerektiren durumun 

ortadan kalkması ile gerçekleşir. 

Ticari taksi sürücüleri ve sanatçılar, uzun vadeli sigorta kollarının yanı sıra GSS 

bakımından sigortalı sayılırlar. Ancak isterlerse, sigortalı ve işveren prim hisselerini kendileri 

ödemeleri halinde işsizlik sigortası kapsamında da sigortalı sayılırlar. 

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları arasında kalmak şartıyla kendileri tarafından 

belirlenecek prime esas kazanç üzerinden % 32.5 oranında prim öderler. Bu primin % 

20'si malullük, yaşlılık ve ölüm, % 12.5 i ise GSS primidir. İstemeleri halinde toplam % 3 
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işsizlik sigortası primi öderler. 

Ticari taksi sürücüleri ve sanatçılar 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunun tek 

istisnası ticari taksi ve dolmuş işletenlerin vergi mükellefi olmaları halinde 4/1-b kapsamında 

sigortalı sayılırlar. Bu kapsamda sigortalı sayılanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 

GSS kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilmeleri için (borç yapılandırması ve 

taksitlendirmesinde bulunanlar hariç) 60 günden fazla prim borçlarının olmaması 

gerekir. 

Kurum, bu madde kapsamındaki sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prim ödeme 

sürelerini 5510 sayılı Kanunun diğer hükümlerini dikkate alarak farklı şekilde belirlemeye 

yetkilidir. Kurum ayrıca bu kişileri çalıştıranlara veya çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, 

birlik ve benzeri kuruluşlara sigortalılık ilişkilerinin başlangıcı, sona ermesi ve sigortalılık 

hallerinin devamı ile ilgili hususlarda yükümlülük getirebilir. Bu yükümlülüklerini yerine 

getirmeyenlere de 102. madde kapsamında cezai yaptırım uygulanabilir. 

 

4.1.2.3.3.Ev Hizmetlerinde Çalışanlar (Ek madde 9) 

 

Ev hizmetlerinde çalışanlar 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 58. maddesi ile 5510 

sayılı kanuna ilave edilen Ek madde 9 ile 5510 sayılı yasanın kapsamına alınmışlardır. 6552 

sayılı Kanun ev hizmetlerinde çalışanları, çalışma sürelerine göre 10 günden az ve 10 günden 

fazla çalışanlar olmak üzere iki gruba ayırmış ve sigortalılık ilişkilerini buna göre 

düzenlemiştir. Çalışma gün sayısının hesabında 4857 sayılı iş kanuna göre günlük çalışma 

süresi 7,5 saat dikkate alınacak, 7,5 saatin altındaki çalışmaları 1 gün sayılacaktır.  

 

4.1.2.3.3.1.Ay içinde 10 günden fazla çalışanların sigortalılık ilişkileri 

• Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının yanısıra genel sağlık sigortası bakımında da 

sigortalı sayılacaklardır.  

• Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve 

çalıştıkları kişi yanında ay içindeki çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma 

gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan kişiler 4/1-a kapsamında zorunlu sigortalı 

sayılacaklardır.  

• Bu kapsamdaki sigortalıların SGK’na bildirimi işverenler tarafından en geç 

çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak, süresinde yapılmayan bildirim 

için 1 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 
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• Çalışmaları 10 günden fazla olanlar, bir tür kısmi süreli çalışan sigortalı grubu 

olarak değerlendirilecek ve ay içindeki 30 günden eksik günleri için %32,5 

oranında prim ödeyerek kalan süreler sigortalılık süresinden saydırabileceklerdir. 

 

4.1.2.3.3.2.Ay içinde 10 günden az çalışanların sigortalılık ilişkileri 

• Çalışmaları 10 günden az olanlar, yalnızca iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından 

sigortalı sayılacaklar ve işverenleri çalıştırdıkları süreyle orantılı olarak prime esas 

kazancın günlük alt sınırı üzerinden %2 iş kazası ve meslek hastalığı primi 

ödeyeceklerdir. Bu durumda olanların bildirimi çalışan ve çalıştıranın imzalarını ihtiva 

eden belge ile çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar Kuruma yapılacaktır. 

• 10 günden az çalışanlar, isterlerse %32,5 oranında prim ödeyerek uzun vadeli sigorta 

kolları ile (malullük, yaşlılık ve ölüm) genel sağlık sigortasına tabi olabilirler.  Bu 

primlerin %20, MYÖ, %12,5 i ise genel sağlık sigortası primidir.  Ödenen primler 4/1-

a kapsamında sigortalılık süresinden sayılacaktır.  

• Bu sigortalılar primleri ilgili ay sonuna kadar ödemezler ise prim ödeme hakkı 

düşecektir. Eğer prim ödeyerek sigortalı sayılmazlar ise GSS kapsamında zorunlu 

sigortalı sayılacaklar ve gelir testine tabi olacaklarıdır. 

• Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışması olan kişileri çalıştıranlar 5510 sayılı Kanun 

bakımından işveren sayılmazlar ve 5510 sayılı Kanunda işverenlerle ilgili diğer 

yükümlülüklere tabi değildirler. 

• 10 günden az çalışanların İKMH sigorta kolundan sağlanan yardımlardan 

faydalanabilmesi için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş 

olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekir.  Öte yandan,  10 günden az 

çalışanların İKMH’dan geçici iş görmezlik ödeneği veya sürekli iş görmezlik geliri 

alabilmeleri, MYÖ sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her 

türlü borçlarının ödenmesi gerekir. 

• 10 günden az çalışmaların İKMH’na maruz kalmaları halinde işverenlerin ve 3. 

Kişilerin sorumluluğu ile ilgili 21. Madde hükümleri uygulanamaz. 

• 10 günden az çalışmaların GSS kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilmeleri için son 

1 yıl içinde 30 gün GSS prim ödemiş olmaları ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçlarının olmaması şartları aranır.  

• Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalığı ile ilgili Ek Madde 9 ile getirilen hükümler 

dışında, aksine hüküm olmaması şartıyla 5510 sayılı Kanunun genel hükümleri 
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uygulanacaktır. 

 

4.1.2.3.4.Yurtdışında İş Alan Türk Müteahhitlerin Yanında Çalıştırılan Türk 

İşçileri (5/g) 

 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 

yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılan Türk işçileri 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar ve 

bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu 

işçilerin uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı olmayı talep etmeleri halinde, 

Türkiye'de yasal olarak ikamet etme ve 50/a da belirtilen diğer şartlar aranmaksızın isteğe bağlı 

sigortalı sayılırlar.  

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu kapsamda olan sigortalıların uzun 

vadeli sigorta kolları ile ilgili olarak ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/1-a 

kapsamında sigortalılık sayılır. Bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olanlardan ayrıca GSS 

primi alınmaz. Yurt dışına sigortalı götürecek işverene ait işyerinin Türk Kanunlarına göre 

kurulu ve tescilli olması gerekir. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmaların bu 

işyerlerinde çalıştırılan Türk işçileri için bu hüküm uygulanmaz (SSİY, m.87). 

İşveren, geçici veya sürekli görevle yurtdışında görevlendirdiği ya da yurtdışında 

götürdüğü sigortalının iş kazası meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurum 

tarafından işe el konuncaya kadar 5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik 

ödeneğini ödemekle yükümlüdür. Kurum, Kanuna uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan 

geçici iş göremezlik ödeneğini işverene öder (SSİY, m.89). Yabancı ülkelerde meydana gelen 

iş kazası, işveren tarafından meydana geldikten sonra 3 işgünü içinde, meslek hastalığı ve 

vazife malullüğü ise öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içinde Kuruma bildirilir. Bu süreler 

işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası meydana gelmesi halinde öğrendiği tarihte, 

Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazereti var ise mazeretin ortadan kalktığı tarihten 

itibaren başlar (SSİY, m.90). 

İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş alan Türk işverenlerin işyerlerinde 

çalıştırmak üzere götürdükleri işçilerin uzun vadeli sigorta kolları bakımından isteğe bağlı 

sigortalı olmaları, bütün prim yükünün kendileri tarafından ödenecek olması kabul edilebilir 

bir uygulama değildir ve 5510 sayılı Kanunda yapılması gereken ilk değişiklik alanlarından 

birini oluşturmaktadır. 
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4.1.2.3.5.Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışanlar 

 

5510 sayılı Kanun, sosyal güvenlik destek primi ile çalışanlarla ilgili önemli değişiklikler 

getirmiştir. Gerçekte kısmen sigortalı sayılan gruplardan birini oluşturan kesimlerden birini 

oluşturan SGDP ödeyerek çalışanlar, sayıları ve konunun önemine binaen kitabımızda diğer 

kısmi sigortalı olarak çalışanlardan ayrı bir başlık altında incelenmiştir. SGDP ödeyerek 

çalışma, yalnızca İKMH sigorta kolu bakımından sigortalı sayılmayı gerektiren kısmi bir 

sigortalılık ilişkisidir. Uygulamanın özünü, yaşlılık, emeklilik ve vazife malullüğü aylığı 

alanların, aylıkları kesilmeden tekrar sigortalı bir işte çalışmalarına izin verilmesi oluşturur. 

 

4.1.2.3.5.1.5510 sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı 

Olanlar 

 

5510 sayılı Kanunun ilk halinde SGDP ödeyerek çalışma tamamen ortadan 

kaldırılmışken uygulama zorlukları ve kazanılmış hakların korunması düşüncesiyle kademeli 

bir geçişle bu konu düzenlenmiştir. Buna göre, ilk defa 1.5.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı 

Kanuna tabi olarak sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, aylıkları kesilmeksizin SGDP 

ödeyerek yeniden çalışmalarına imkân verilmemiştir. Ancak bu kurala bir istisna getirilmiş ve 

tarımsal faaliyet hariç olmak üzere 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektiren bir işte 

çalışmaya başlayanların, yazılı istekleri halinde, SGDP ödeyerek aylıkları kesilmeksizin ça-

lışmalarına imkân verilmiştir (m. 30). Bir başka ifade ile ilk defa 1.5.2008 den sonra sigortalı 

olanlar, aylıkları kesilmeksizin SGDP ödeyerek 4/1-a kapsamındaki bir işte 

çalışamayacaklardır. 

 

4.1.2.3.5.2.5510 sayılı Kanundan Önce Sigortalı Olanlar ve Kurumdan Gelir ve 

Aylık Almakta Olanlar 

 

Bu durumda olanlar için hangi Kurumdan aylık alırlarsa alsınlar, SGDP ödeyerek 4/1-a 

ve 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmalarını gerektiren bir işte çalışabilirler. SGDP ödeyerek 

aylıkları kesilmeksizin 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalışanlar % 

30 prime ilaveten % 2 kısa vadeli sigorta kolları primi de ödeyeceklerdir. % 30 primin ¼ ü 

sigortalı, 3/4 ü işveren hissesi olarak ödenecek, kısa vadeli sigorta kollarının primi ise tamamen 

işveren tarafından ödenecektir. Prime esas kazançlar ve primlerin hesaplanması aktif 
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sigortalılar ile aynı esaslara tabi olacaktır. 

4/1-b kapsamında, SGDP primi ödeyerek çalışanların primleri almakta oldukları aylık 

üzerinden ödenecek, ödeyecekleri SGDP oranı almakta oldukları aylığın % 15'i oranında 

olacaktır. Ancak, bu şekilde alınan primler hiçbir zaman 4/1-b kapsamındaki sigortalılara 

bağlanan en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek SGDP den daha fazla olamayacaktır. 

Öte yandan, yukarıda belirtilen temel kuralla ilgili olarak istisnai bir düzenleme yapılmış 

ve 5838 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 2925 sayılı "Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 

Kanunu’na göre aylık almakta olanların, 4/1-a kapsamında yeniden sigortalı sayılmalarını 

gerektiren bir işte çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecek ve SGDP ödeyerek, 

İKMH sigorta kolu bakımından kısmen sigortalı sayılmalarına imkân verilmiştir.( 5838, m. 

32). 

 

4.1.3. SİGORTALI SAYILMAYANLAR (m. 6) 

 

Türk sosyal hukuku ile ilgili hemen hemen bütün kanunlarda, kişi olarak kapsamla ilgili 

düzenlemelerde hukuk tekniği bakımından önce kimlerin o kanun kapsamında olduğu 

belirtilmiş, bu maddeleri takiben kimlerin o kanun kapsamında olmadığı da ayrıca belirtilerek 

kapsamla ilgili tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Aynı yaklaşım 5510 sayılı Kanunda da 

benimsenmiş sigortalı sayılanlardan hemen sonra kimlerin 5510 sayılı Kanun bakımından 

sigortalı sayılmadığı ayrıca ve ayrıntılı şekilde sayılmıştır. 5510 sayılı Kanun kapsamında 

sigortalı olmak için diğer şartlar yanında sigortalı sayılmayanlar arasında da bulunmamak 

gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 6. maddesine göre, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları 

bakımından sigortalı sayılmayanlar şunlardır: 

 

4.1.3.1.İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi (ve Çocukları) (m. 6/a) 

 

Medeni Kanun hükümlerine göre, evlilikte eşlerin maddi bir menfaat gözetmeksizin 

birbirlerine yardımda bulunmaları esastır. Eğer eşin çalışması, aile birliğinin sağlanması ve 

ailenin refahının yükseltilmesi amacına yönelikse bu tür çalışma halinde eşler sigortalı 

sayılmamışlardır. Burada eşten maksat, aralarında resmi evlilik bağı bulunan karı veya kocadır, 

Kanun kadın veya erkek arasında herhangi bir ayırım yapmamıştır. 

Ancak eşin ücretli çalışması söz konusu ise ve bu çalışma işyeri kayıt ve belgelerinde 

usulüne uygun şekilde bildirilmişse hizmet akdinin varlığı kabul edilir ve eş sigortalı sayılır. 

Eşin ücretli çalışıp çalışmadığının tespiti konusunda bir uyuşmazlık söz konusu ise eşin yaptığı 
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işin niteliğine ve vasıflarının bu işi yapması ile uyumlu olup olmadığına bakılır. 

5510 Sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunda olduğu gibi, işverenin işyerinde çalışan çocukları 

için herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Çocukların, anne veya babalarına ait işyerlerinde 

ücretsiz olarak çalışması, genel olarak hısımlık ilişkisi içinde gerçekleştirilen bir çalışma olarak 

değerlendirilecek ve sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak, reşit olmuş ve bir hizmet akdine taraf 

olabilecek çocuklar, ana veya babasına ait işyerlerinde çalıştıkları takdirde sigortalı 

sayılacaklardır. 18 yaşını doldurmuş çocuklar ile 18 yaşını doldurmamakla birlikte evlenme 

nedeniyle reşit sayılmış çocuklar, hizmet akdine tabi olarak çalıştıkları zaman sigortalı 

sayılırlar. 

 

4.1.3.2.Evde Hısımlar Arasında Yapılan İşlerde Çalışanlar (m. 6/b) 

 

5510 sayılı Kanuna göre, "Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil bu 

dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, 

yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar", sigortalı sayılmamışlardır. Bu 

sınırlamalar dışında, mesela üçüncü dereceye kadar hısımlar dışında çalışanlar olursa veya 

dışardan başka kimse katılırsa veyahut yaşadıkları konut dışında bir çalışma söz konusu olursa, 

çalışanların tamamı sigortalı sayılacaklardır. Konut içinde yapılan işleri, 4857 sayılı İş 

Kanununda, Kanun kapsamı dışında bırakılanlarla (istisnalar) ilgili m. 4/d' deki düzenlemeden 

hareketle "konut içinde yapılan el sanatları", olarak tanımlamak gerekir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre bir kimsenin: 

• Çocukları, babası ve annesi birinci dereceden, 

• Torunları, büyükbaba, büyükanne, kardeşleri ikinci dereceden, 

• Yeğenleri, torun çocukları, amca, hala, dayı ve teyzeleri üçüncü dereceden, kan ve civar 

hısımları sayılmaktadır. Karı kocadan her birinin kan hısımları, diğerinin aynı derecede 

sihri hısımlarını oluşturur. 

Hısımlar arasındaki çalışma ilişkisi yukarıda belirtilen hususların birinin ihlali halinde 

konut işyeri niteliği kazanacağı için bütün çalışanlar sigortalı sayılacaklardır. 

 

4.1.3.4.Askerlik Hizmetini Yapmakta Olan Yükümlüler (m. 6/d) 

 

Anayasal bir yükümlülük olan Askerlik hizmeti, hizmet akdine dayalı bir çalışma olarak 

kabul edilmediğinden askerlik görevini yapanlar sigortalı sayılmayacaklardır. Buna göre 

askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay öğrencileri bu 
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sürede sigortalı sayılmayacaklardır. Öte yandan, askerlik görevini yapmakta olanların, 3 ayı 

geçen istirahat ve 1 ayı geçen izin süreleri içinde, sigortaya tabi bir işte çalışmaları halinde 

sigortalı sayılmaları yargı kararları ile kabul edilmiştir. Askerlik hizmeti dolayısıyla sigortalılık 

süresinin kesintiye uğramasından kaynaklanan boşluk, 5510 Sayılı Kanunun 41/b hükmü ile 

getirilen askerlik borçlanması ile ortadan kaldırılmıştır. 

 

4.1.3.5.Geldikleri Ülkede Sigortalı Olan Yabancılar ve Yurt Dışında İkamet Eden 

Kendi Adına Bağımsız Çalışanlar (m. 6/e) 

 

Yabana bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 

Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve geldiği ülkede sigortalı olduğunu belgelendiren yabancı 

uyruklu kimseler, sigortalı sayılmamışlardır. 5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunda da yer alan 

bu sınırlamaya ilave olarak Türkiye'de kendi nam ve hesabına çalışanlardan yurt dışında 

ikamet eden ve ikamet ettiği ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanları da zorunlu 

sigortalılık kapsamı dışında bırakmış, sigortalı sayılmayanlar arasında belirtmiştir. 

 

4.1.3.6.Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler (m. 6/f) 

 

Öğrencilik sigortalı olmak için bir engel değildir. Bu bakımdan bir hizmet akdine tabi 

olarak çalışan öğrenciler, bütün sigorta kolları bakımından sigortalı sayılacaklardır. Ancak, 

resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek ve sanat 

okullarında ve yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki 

mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmayacaktır. 

Öte yandan, hangi tür eğitimde olursa olsun, öğrencinin işgücünden faydalanmak 

amacıyla okul içinde veya dışında yaptırılan işler varsa, bu tür çalışma eğitim programının bir 

parçası olmadığı için bu durumda çalışan öğrenciler sigortalı sayılacaklardır. Özellikle döner 

sermaye işletmesine sahip eğitim kuramlarında, dışardan iş almak suretiyle iş yaptırılması 

halinde bu işlerde çalışan öğrencilerin sigortalı olmaları zorunludur. 

 

4.1.3.7.İşe Alıştırılmakta Olan veya Rehabilite Edilen Hasta veya Maluller 

(m. 6/g) 

 

Genellikle rehabilitasyon merkezlerinde verilen tedavi hizmetlerinin bir parçası olarak, 

bu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında işe alıştırma amacıyla yaptırılan işlerde çalışan veya 
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rehabilite edilen hastalar veya maluller sigortalı sayılmazlar. 

 

4.1.3.8.18 Yaşını Doldurmamış Olanlar (m. 6/h) 

 

5510 sayılı Kanun, 4/1-a kapsamında çalışanlar için herhangi bir yaş sınırlaması getirmez 

iken 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı olarak çalışanların 18 yaşından önceki süreleri zorunlu 

sigortalılık ilişkisinin dışında tutmuş ve kapsam dışında bırakmıştır (m. 6/h). 

 

4.1.3.9.Süreksiz Tarım İşçileri ile Prime Esas Kazancın Alt Sınırından Düşük 

Geliri Olan Tarımsal Faaliyette Bulunanlar (m. 6/ı) 

 

5510 sayılı Kanunun, zorunlu sigortalılık ilişkisi ile ilgili önemli istisnalarından birini de 

tarım işlerinde çalışanlarla ilgili düzenlemeler oluşturmaktadır. Buna göre; 

• 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen ek madde 5 kapsamında 

sayılanlar ile kamu idareleri hariç olmak üzere tarım işlerinde veya orman işlerinde 

hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar (SSİY, m. 10/1-ğ), ile 

• Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık 

tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan 

tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas kazancın aylık alt 

sınırının altında olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte 

bulunanlar, 

zorunlu sigortalılık kapsamı dışında bırakılmışlardır. Bu durumda olan kişiler 25.02.2011 

tarih ve 6111 sayılı Kanun 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek madde 5 ile yeniden 

sigortalı sayılanlar arasına dâhil edilmiş, ancak sigortalılık ilişkileri ilgili bölümde vurgulandığı 

gibi farklı esaslarla düzenlenmiştir. 

 

4.1.3.10.Prime Esas Kazancın Alt Sınırından Düşük Geliri Olan Kendi Adına 

Bağımsız Çalışanlar (m. 6/k) 

 

5510 sayılı Kanunla zorunlu sigortalılık dışında bırakılan önemli bir çalışan grubunu da, 

kendi adına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline 

kayıtlı olanlardan, (4/1- b/2), aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar 

düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas kazançların aylık alt sınırından az olduğunu 

belgeleyenler sigortalı sayılmamıştır. Yeni Kanunun uygulanmasında, SGK'nu ve denetim 
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elemanlarını en fazla zorlayacak önemli istisnalarından birini de bu kesime getirilen kapsam 

dışında bırakma ile uygulama olarak ortaya çıkacaktır. 

 

4.1.3.11.Bulunduğu Ülkede Sigortalı Olan Sözleşmeli Dış Temsilcilik Çalışanları 

(m. 6/1) 

 

Dışişleri Bakanlığının talebi doğrultusunda yapılan bu düzenlemeye göre, kamu 

idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli 

ikamet izni olan veya o ülkenin vatandaşı olan Türk uyruklu sözleşmeli personelden bulunduğu 

ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile yine kamu idarelerinin 

dış temsilciliklerinde çalışan sözleşmeli personelin uluslararası veya ikili sosyal güvenlik 

sözleşmeleri kapsamında ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu 

kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sigortalı olanlar 5510 sayılı Kanun 

kapsamı dışında bırakılmışlar ve 5510 sayılı Kanunun 4. ve 5. madde hükümlerine göre 

sigortalı sayılmamışlardır. 

 

4.1.3.12.Gençlik ve Spor Faaliyetlerine Katılanlar (m. 6/m) 

 

5510 sayılı Kanuna, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanunla yapılan ek ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu ile bağımsız spor 

federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetler gereği 

yapılan kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında görevlendirilenler, işin süreklilik arz etmemesi 

şartıyla zorunlu sigortalılık ilişkisi dışında tutulmuşlardır. 

 

 

4.2.İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLİŞKİSİ(m. 50-52) 

 

Kural olarak, 5510 sayılı tabi bir işte ve statüde çalışmaya başlayan kişi zorunlu olarak 

sigortalı olur ve zorunlu sigortalılıkla ilgili hak ve yükümlülüklerinden vazgeçemez. İsteğe 

bağlı sigortalılık ise sigorta hukuku açısından İSTİSNAİ nitelikte bir uygulamadır ve zorunlu 

sigortalılık uygulamasının ortaya çıkarabileceği boşlukları ve eksiklikleri gidermek ve 

sigortalının mağduriyetini önlemek amacı ile düzenlenmiştir. Ancak, 5510 sayılı Kanun, isteğe 

bağlı sigortalılık uygulamasına iki sebeple önceki mevzuattan daha kapsamlı şekilde yer 

vermiştir. Bu sebeplerden ilki, zorunlu sigortalılık kapsamında olan bazı çalışan gruplarının 
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gelir seviyelerinin düşüklüğü sebebi ile zorunlu sigortalılık dışında kalması, diğeri ise esnek 

çalışma ve kayıt dışı çalışma dolayısıyla ortaya çıkan kaçakları önleme endişesi ile kapsamın 

genişletilmesidir. Ancak bu sayılan sebepler isteğe bağlı sigortalılığın kayıtdışılığı teşvik edici 

yönlerini de beraberinde getirebilecektir. 

5510 sayılı Kanun, isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi bakımından yalnızca kapsamı 

genişletmekle kalmamış, önemli değişiklikler de getirmiştir. Nitekim, sigorta hukukumuzun 

temel ilkelerinden birini oluşturan "zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi 

aynı anda gerçekleşmez" ilkesi terkedilmiş ve bazı durumlarda iki sigortalılığın aynı anda 

gerçekleşmesine imkan verilmiştir. Buna göre, zorunlu sigortalılık kapsamındaki çalışma gün 

sayıları ay için 30, yıl için de 360 günden az olan sigortalılar da isteğe bağlı sigortalı 

olabileceklerdir. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunda yer alan isteğe bağlı sigortalılık 

ilişkilerinden biri olan topluluk sigortasını ortadan kaldırarak yalnızca bireysel sigortalılık 

ilişkisine yer vermiştir. 

 

4.2.1.HUKUKİ DAYANAĞI VE AMACI 

 

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun 50, 51 ve 52. maddelerinde yer alan 

hükümlerle düzenlenmiştir. Kanun, isteğe bağlı sigortayı, "kişilerin isteğe bağlı olarak prim 

ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını 

sağlayan sigorta" (m. 50), olarak tarif etmiştir. Bu düzenlemeye göre isteğe bağlı sigortalılar, 

daha önce olduğu gibi uzun vadeli sigorta kollarının (malullük, yaşlılık ve ölüm) yanı sıra 

yenilik olarak genel sağlık sigortası bakımından da kapsama alınmışlardır. 5510 sayılı 

Kanunun isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili en önemli yeniliği, isteğe bağlı sigortalılık ilişkisini 

Kanunun 4/1-b kapsamındakilerin sigortalılık ilişkisi ile aynı şekilde değerlendirmesidir 

(m. 5l/son). Buna göre isteğe bağlı sigortalılık zorunlu sigortalılığın alternatifi veya karşı şekli 

değil, onun tamamlayıcısı ve eksikliklerini giderici bir sigortalılık ilişkisi olarak 

düzenlenmiştir. 

5510 sayılı Kanun bakımından isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi kapsamında geçirilen 

süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile genel sağlık sigortası bakımından zorunlu 

sigortalılık ilişkisi ile sağlanan haklar ve yükümlülükler bakımından aynı sonuçları doğurur 

(m. 51/son). Bu bakımdan iki sigortalılık ilişkisi arasında bir farklılık yoktur. 
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4.2.2.ŞARTLARI 

 

5510 sayılı Kanun, isteğe bağlı sigortalılığın şartlarını, Türkiye'de ikamet edenler ile 

Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk 

vatandaşları için aşağıdaki şekilde belirlemiştir (5510, m. 50 ve SSİY, m. 91); 

• 5510 sayılı Kanuna tabi olarak zorunlu sigortalı olarak çalışmamak, (m. 50/a) 

• Zorunlu sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az çalışmak veya 

tam gün çalışmamak (m. 50/a) 

• Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak (m. 50/b), 

• 18 yaşını doldurmuş bulunmak (m. 50/c), 

• İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvurmak (m. 50/d), 

Bu hükümlere göre, daha önce zorunlu sigortalılık ilişkisi kurulanlar ile zorunlu 

sigortalılık ilişkisi devam etmekle birlikte çalışmaları ay içinde 30 günden eksik olanlara ve 

günlük çalışma süreleri eksik olanların (kısa süreli çalışanlar) yanı sıra Türkiye'de ikamet 

etmekte iken ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına 

isteğe bağlı sigortalılığa başvuru imkânı getirilmiştir. Öte yandan, kısmen sigortalı sayılanlar 

kısmında belirtildiği gibi ülkemiz ile uluslar arası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış 

ülkelerde iş üstlenen Türk işverenlerinin (müteahhit) yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 

üzere götürülen Türk işçileri Türkiye'de ikamet şartına bağlı olmaksızın isteğe bağlı sigortalı 

olabileceklerdir (5510, m. 5/g). Kişinin isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için, Kurumca 

hazırlanan matbu formları doldurarak yazılı olarak Kuruma başvurması ve irade beyanında 

bulunması gerekmektedir. 

 

4.2.3.BAŞLANGICI, ZORUNLU SİGORTALILIK İLE ÇAKIŞMASI, SONA 

ERMESİ, YENİDEN BAŞLAMASI ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi, "sigortalının müracaatının 

Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar" (m. 51). Diğer 

durumlarda olduğu gibi, isteğe bağlı sigortalılıkta da adi posta veya kargo ile veya Kuruma 

doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak 

kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi yolu ile yapılan 

başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih; başvuru veya 

bildirim tarihi olarak kabul edilir (SSİY, m. 124). 

Yeni düzenleme zorunlu sigortalılık ilişkisi ile isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin aynı 
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anda gerçekleşmesine imkân vermekle birlikte eğer iki sigortalılık ilişkisi bakımından bir 

çakışma söz konusu ise, yani 4. madde kapsamında zorunlu sigortalılık ilişkisi bulunan bir kişi 

aynı zamanda isteğe bağlı sigortalı olursa ve prim ödenen süreler bakımından bir çakışma söz 

konusu olur ise, bu durumda isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenen primler iptal edilerek 

sigortalıya geri ödenecektir. Bu hükme göre, isteğe bağlı sigortalı olan bir kişi zorunlu sigortalı 

sayılmasını gerektiren bir statüde çalışmaya başlarsa zorunlu sigortalılık ilişkisi geçerli 

olacaktır. Öte yandan, ay içinde 30 günden az zorunlu sigortalılık ilişkisi bulunanlar, eksik 

günlerini borçlanarak 30 güne tamamlayabilecekler, ancak hiçbir şekilde bu süre ay için 30 

günü aşmayacaktır. 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, sigortalının borçlandığı süreler 

4/1-a kapsamında sigortalılıkta geçen süre olarak değerlendirilecektir. Herhangi bir sebeple 

isteğe bağlı sigortalı sayılanlardan fazla prim alınması söz konusu olmuş ise, talep etmeleri 

halinde fazladan alman tutar sigortalıya iade edilir veya ileride doğacak borçlarına mahsup 

edilir (SSİY, m. 93). 

5510 sayılı Kanun, 5. madde kapsamında kısmi sigortalılık ilişkisi bulunan bazı 

sigortalılar için aynı zamanda isteğe bağlı sigortalılık ilişkisine de imkân vermiştir. Buna göre, 

5/a kapsamındaki hükümlü ve tutuklular, 5/b kapsamındaki çıraklar ve meslek eğitimi 

gören öğrenciler ile zorunlu staj yapan öğrenciler ve nihayet 5/e kapsamındaki Türkiye İş 

Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme eğitimine katılan kursiyerler aynı 

zamanda isteğe bağlı sigortalı olabilirler (SSİY, m. 93). 

Kanun isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin sona ermesi ile ilgili halleri şu aşağıdaki 

şekilde sıralamıştır (m. 51): Buna göre isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi; 

• İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların (yazılı başvuru), 

primi ödenmiş son günü takip eden günden (m. 51/a), 

• Kurumdan aylık bağlanması talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmaları şartı 

ile talep tarihinden (m. 5l/b), 

• İkametin yurt dışına taşınması halinde bu tarihten, (S SİY, m. 95), 

• Ölen sigortalının ölüm tarihinden (m. 51/c), 

itibaren sona erer. Sigortalının ölümü halinde ise isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin sona 

ermesi (SSİY, m.95): 

• Prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden, 

• Prim borcu var ise hak sahiplerince Kanunun 52. maddesi hükümleri saklı kalmak 

şartıyla 12 ay içinde ödenmesi halinde ölüm tarihinden, 

• Prim borcunun 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin prim borcunu 

ödemeksizin aylık talebinde bulunmaları halinde en son primi ödenmiş ayın sonundan, 
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• 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-a, ve 4/1-c kapsamında zorunlu sigortalılık ilişkisini 

gerektiren bir işte çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce, 4/1-b kapsamındaki 

sigortalılar için ise çalışmaya başladığı tarihten 

itibaren isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi sona erer. 

İsteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin sona ermesi halinde yeniden başlaması için ilk 

başvuruda olduğu gibi Kuruma yeniden yazılı başvuru şartı vardır. Ancak bu başvuru şartı 

ay içinde 30 günden az çalışanlar ile kısmi çalışanlar için söz konusu değildir (SSİY, m. 95). 

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 

4/1-b bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. Daha önce de belirtildiği gibi, 30 

günden eksik çalışanlar ve yurtdışında iş alan Türk işverenlerin yanında çalışanların isteğe bağlı 

sigortalılıkla ilgili süreleri 4/1-a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir (SSİY, m. 

96). 

 

4.2.4.PRİMLERİ VE ÖDENMESİ 

 

İsteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin primleri ve ödenmesi ile ilgili esaslar Kanunun 52. 

maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre: 

• İsteğe bağlı sigortalılar 82. madde kapsamında prime esas kazançların alt ve üst sınırı 

arasında sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı 

üzerinden ödenecektir. 

• Prim oranı %20 si malullük, yaşlılık ve ölüm, %12 si genel sağlık sigortası primi 

olmak üzere toplam %32 olarak ödenecektir. 

• İsteğe bağlı sigortalı olan kişi bakmakla yükümlü olunan kişi olsa bile 60. madde 

kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı için %12 genel sağlık sigortası primini 

ödeyecektir. 

• Ait olduğu aydan itibaren, en geç 12 ay içinde 89. madde uyarınca hesaplanacak 

gecikme cezası ile birlikte ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmayacaktır. 

12 aylık süreyi aşan dönemlerde yapılan ödemeler sigortalıya iade edilecek veya doğa-

cak borçlarına mahsup edilecektir. 

• İsteğe bağlı sigortalının aynı zamanda zorunlu sigortalılık ilişkisine bağlı olarak ortaya 

çıkan prim borcu var ise, isteğe bağlı sigortalılık için ödenen primler öncelikle zorunlu 

sigortalılık ilişkisinden doğan prim borçlarına mahsup edilecektir. 

• İsteğe bağlı sigortalılık için ödenen primler kısa vadeli sigorta kollarının 
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uygulamalarında dikkate alınmaz (SSİY, m. 94). 

• 30 günden az çalışanların isteğe bağlı sigortalılık primlerinin ödenmesinde eksik 

çalışmaya ilişkin belgelerin ibrazı istenir (SSİY, m. 94). 

İsteğe bağlı sigortalılık primleri, ait olduğu ayı takip eden ayın son gününü geçmemek 

üzere Kurumca çıkarılacak tebliğde belirlenecek sürede ödenir (SSİY, m. 94). 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında isteğe bağlı sigortalıların primlerinin belirlenmesi, 

ödenmesi ve gecikme zamlarının hesaplanması ile ilgili hususlar bakımından, Kanunun bütün 

sigortalılara uygulanan genel hükümleri geçerli olacaktır. 

 

 4.3.SİGORTALILIK İLİŞKİSİ: BAŞLANGICI, BİLDİRİLMESİ VE SONA 

ERMESİ 

 

4.3.1.SİGORTALILIK İLİŞKİSİNİN BAŞLANGICI (m. 7) 

 

5510 sayılı Kanunda, sigortalılık ilişkisinin başlangıcı ile ilgili düzenlemeler Kanunun 7. 

maddesinde yer almıştır. Farklı statüde çalışanların aynı Kanun kapsamında sigortalı 

sayılmasına yönelik düzenlemenin etkileri bu maddede görülmüş ve her bir çalışan grubu için 

ayrı düzenleme yapılmış, sigorta hak ve yükümlülüklerinin ne zaman başlayacağı çalışma 

ilişkisine göre ayrı ayrı düzenlenmiştir. 5510 Sayılı Kanuna göre: 

• 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar çalışmaya, mesleki eğitime veya staja 

başladıkları tarihten, (m. 7la), 

• 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlardan (m. 7/b): 

• Gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit 

şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortakları 

vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten, 

• Sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerin komandite ortakları, şirketin ticaret sicil memurlarınca 

tescil edildikleri tarihten; 

• Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna 

seçildikleri tarihten; 

• Gelir vergisinden muaf olanlar esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları 

tarihten; 

• Tarımda kendi adına hesabına bağımsız çalışanlar tarımsal faaliyetlerinin 
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Kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince bir yıl içinde 

bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi 

halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten; 

• Köy ve mahalle muhtarları seçildikleri tarihten; 

• 4. maddenin 3. fıkrasında belirtilen jokeyler ve antrenörler lisans belgesine 

istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten; 

• 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlar göreve başladıkları veya okullarında eğitime 

başladıkları tarihten (m. 7/c); 

itibaren zorunlu sigortalılık ilişkisi başlamış olacaktır. Bu düzenleme ile önceki 

mevzuatta karşılaşılan sorunlar kısmen çözülmeye çalışılmış ve nitekim 4/1-a kapsamında 

sigortalı olanlar için sigortalılık ilişkisinin başlangıcı fiilen çalışmanın başlangıcı olarak açık 

şekilde ifade edilmiştir. 

4/1-a kapsamında olan sigortalılar için sigortalılık ilişkisinin başlangıcı ile ilgili olarak 

uygulamada en fazla istismar edilen hususlardan birini deneme süresi ve sigortalılık ilişkisinin 

başlangıcı oluşturmaktadır. İş Kanununa göre 2 aya kadar, toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar 

süre ile verilen deneme süresi, sigortalılığın başlangıcına engel değildir ve bu süredeki çalışma 

5510 sayılı Kanun bakımından bütün sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığı süredir. 

Bu sebeple, iş sözleşmesinde deneme süresi olsun veya olmasın sigortalılık ilişkisi fiilen 

çalışma ile başlar. 

Öte yandan, borçlanma uygulamaları ile sigortalılığın başlangıcı ile çalışma ilişkisinin 

başlangıcı arasındaki ilişki koparılmıştır. Nitekim, bu Kanuna göre çalışma ilişkisine bağlı 

olarak tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma 

halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir (m. 

41). Daha önce askerlik ve yurtdışı borçlanması için geçerli olan bu husus 5510 sayılı Kanunla 

genişletilmiştir. 

 

4.3.2.SİGORTALILIK İLİŞKİSİNİN BİLDİRİLMESİ VE TESCİLİ (m. 8) 

 

Sigortalılık ilişkisinin doğurduğu hak ve yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesi için bu 

ilişkinin başlangıcının Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun "Sigortalı 

Bildirimi ve Tescili" başlıklı 8. maddesinde sigortalılık ilişkisinin bildirilmesi ve tescili ile 

düzenlemelere yer verilmiş, her bir sigortalı grubu için bildirim ayrı esaslarla belirlenmiştir. 
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4.3.2.1.Sigortalıların Bildirilmesi 

 

 4.3.2.1.1.4/1-a kapsamındaki sigortalıların bildirilmesi 

 

Bu kapsamdaki sigortalılar, işveren tarafından Kurumca hazırlanacak işe giriş 

bildirgeleriyle, 7. maddenin (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce Kuruma 

bildirileceklerdir (m. 8). 

Sigortalının Kuruma bildirilmesi ile ilgili olarak SSİY'deki hükümler de dikkate alınınca; 

sigortalıların bildirilmesi ile ilgili olarak; 

• Bildirme yükümlülüğünün işverende olduğu, 

• Bildirmenin işveren tarafından, Kurumca hazırlanacak işe sigortalı işe giriş 

bildirgeleri doldurularak yapılacağı ve, 

• Sigortalılık ilişkisinin başlangıcından önce (en az bir gün önce) bildirimin 

yapılması gerektiği, 

açık olarak ifade edilmiştir. Sigortalıların bildirilmesi ile ilgili genel kural bu olmakla 

birlikte, aşağıda belirtilen gruplarla ilgili olarak bildirme süresi değişik şekilde düzenlenmiştir. 

Buna göre: 

• İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak kimseler en geç çalışmaya 

başlatıldıkları gün (m. 8/a), 

• Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalışanlar 

ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde; ilk defa sigortalı 

çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan 

sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık 

sürenin dolduğu tarihe kadar (m. 81b) 

• Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre 

işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurtdışı 

görevde çalıştırılmak üzere işe alınanlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 1 

ay içinde (m. 81c), 

Kuruma bildirilmeleri halinde, bildirim yükümlülüğü sigortalılık başlangıcından önce 

bildirilmiş sayılacaktır. 

5510 sayılı Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme imkânı olmamakla birlikte; 

• Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar 

için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal 



 

86 
 

ettiği günü izleyen 2. iş günü sonuna kadar, 

• 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin 

nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden 2. iş günü sonuna 

kadar, 

kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır (SSİY, m. 11). 

 

4.3.2.1.2.4/1-b kapsamındaki sigortalıların bildirilmesi 

 

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların bildirilmesi ile ilgili esaslar 1479 

sayılı Kanundaki esaslardan farklı şekilde düzenlenmiştir. Diğer sigortalı gruplarına göre daha 

çeşitli çalışan gruplarından oluşan kendi adına bağımsız çalışanların bildirilmesi ile ilgili 

esaslar çalışma durum ve statülerine göre farklılaşmıştır. Nitekim, bu grupta bulunan 

sigortalılardan (SSİY, m. 11): 

• Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde 

gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç 

tarihi itibarıyla başlar ve vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki 

ayı geçmemek üzere vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül 

ettirildiği tarihten itibaren vergi dairelerince (SSİY, m. 11). 

• Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil 

müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlar ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil 

müdürlüklerince, 

• Şirket ortaklarından; 

1. Kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile 

donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları, vergi mükellefiyetlerinin 

başladığı tarihte başlar ve vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden 

itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefinin 

işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren vergi 

dairelerince, 

2. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, 

yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket 

yetkililerince, 

3. Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 

komandite ortaklarının sigortalılıkları, şirketin ticaret siciline tescil edildiği 
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tarihte başlar ve bu tarih ticaret sicil memurluklarınca, 

4. Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 

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 memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan 

edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince, 

• Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları, muhtar seçildiklerine ilişkin 

mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten, itibaren il veya ilçe mülki 

amirliklerince, 

onbes (15) gün içinde. 

• Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan 

tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları 

ziraat odalarınca veya kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi hâlinde odaya 

kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi hâlinde ise bildirimin 

Kuruma yapıldığı tarihten başlar ve bu tarih meslek kuruluşuna kayıtlarının 

yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalarınca veya ziraat odalarının 

bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince, 

• 6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine 

istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihte başlar ve bu tarih, kaydın yapıldığı 

tarihten itibaren, Türkiye Jokey Kulübünce, 

bir ay içinde. 

Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmek zorundadır (SSİY, m. 11). 

4/1-b kapsamındaki sigortalıların e-sigorta uygulaması ile Kuruma bildirilme 

yükümlülüğünün getirilmiş olması, teknik alt yapının oluşturulması şartıyla, son derecede 

olumlu ve bürokratik işlemleri azaltıcı bir etki yapacaktır. 4/1-b kapsamındaki sigortalılarla 

ilgili bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, bildirimlerini merkez birim-

lerince yapmaları durumunda, bildirim zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır (SSİY, m. 11). 

Öte yandan, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılan çalışan gruplarından tarımsal faaliyette 

bulunanlar (4/l-b-4), ise sigortalı işe giriş bildirgesini, sigortalılıklarının başlangıcından 

itibaren 30 gün içinde kendileri de yapabileceklerdir, (m. 8). 

Gelir vergisinden muaf olan kendi adına bağımsız çalışanlardan esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olanlardan aylık gelirleri prime esas kazancın alt sınırından düşük olduğu için 



 

88 
 

muaf olanların bu muafiyetlerinin ortadan kalkması halinde esnaf ve sanatkârlar odaları 

birliğinden alacakları belge ile 15 gün içinde Kuruma bildirilenlerin sigortalılıkları 

belgenin düzenlendiği tarih, 15 günü geçmiş ise bildirimin Kurum kayıtlarına intikal 

tarihinden itibaren sigortalılık ilişkisi başlar (SSİY, m. 11). 

 

4.3.2.1.3.4/1-c kapsamındaki sigortalıların bildirilmesi 

 

Kamu idarelerinde çalışan sigortalıların bildirilmesi, 4/1-a kapsamındaki sigortalılar gibi 

işverenleri tarafından yapılacaktır. Nitekim, "işverenler, 4/1-c kapsamında sigortalı 

sayılanları, ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başladıkları kişileri, sigortalılıklarının 

başlangıcından itibaren 15 gün içinde, sigortalı işe giriş bildirgesini doldurarak Kuruma 

bildirmekle yükümlüdür" (md/8), denilmiştir. Aynı Kamu idaresinin farklı birimleri 

arasındaki naklen tayin veya görevlendirmelerde yeniden bildirim yapılmasına gerek yoktur. 

 

4.3.2.1.4.Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi 

 

5510 Sayılı Kanun, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için kendilerini Kuruma 

bildirme yükümlülüğü getirmiştir. Nitekim, "4/1-a kapsamındaki sigortalılar çalışmaya 

başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortalı çalışmaya başladıklarını, sigortalı 

bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler" (m./8/2 

ve SSİY, m. 12), denilmiştir. Ancak, sigortalının kendisini bildirme yükümlülüğü zorunlu ve 

sonucunda yaptırımı olan bir bildirme yükümlülüğü değildir. 506 sayılı Kanun uygulamasında 

sigortalının kendisini bildirme yükümlülüğü konusunda ortaya çıkan problemler dikkate 

alınarak, "sigortalının kendisini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez" 

denilerek hizmet tespit davalarında bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin sigortalı 

aleyhine kullanılması önlenmeye çalışılmıştır. 

Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde 

sigortalının bildirimi ile arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir 

yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık 

giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır (SSİY, m. 12). 

4/1-b kapsamındaki bazı sigortalılar için de kendilerini Kuruma bildirme yükümlülüğü 

getirilmiştir. Buna göre, tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyetlerine başladıkları tarihten 

itibaren bir ay içinde sigortalılıklarını sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet 

ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Bu kapsamdaki kişilere ilişkin yapılan 
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bildirimlerde farklılık olması hâlinde yapılacak yazışmalar sonucunda farklılık giderilemezse, 

kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. 

 

4.3.2.1.5.Sigortalıların bildirilmesi ile ilgili diğer hususlar 

 

Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik alt yapıdan faydalanmak 

sureti ile Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından 

tescilli olup olmadığını kontrol etmek, eğer sigortasız ise Kuruma bildirmekle yükümlü 

tutulmuş (m.8) ve kayıtdışı çalışmanın önlenmesine yönelik bir tedbir alınmaya çalışılmıştır 

(SSİY; m. 13). 

Kanun, sigortalıların kendisini bildirmesi ile kamu idarelerinin çalıştırdıkları sigortalıları 

bildirmesi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesini idari para cezalarının dışında 

tutarken, maddenin diğer fıkralarındaki yükümlülükler için 102'nci maddedeki idari para 

cezalarının uygulanacağını belirtmiştir. 

Sigortalıların bildirilmesi ile ilgili usul ve esaslar ile bu maddenin uygulanması ile ilgili 

diğer hususlar 12/05/2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) ilgili 

maddelerinde ve eklerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 

4.3.2.2.Sigortalıların Tescili 

5510 sayılı Kanunla getirilen önemli yeniliklerden biri de Türkiye Cumhuriyeti 

Vatandaşlık Numarasının aynı zamanda sosyal güvenlik sicil numarası olarak kabul 

edilmesidir. Daha önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, farklı sosyal güvenlik sicil 

numaraları kullanıyor bu farklılık, özellikle hizmet birleştirmelerinde problemlere başta 

yaşlılık aylığı olmak üzere gelir ve aylık bağlama işlemlerinde gecikmelere yol açıyordu. 

Yeni düzenlemeye göre, sigortalılar ilk veya tekrar işe giriş bildirgelerine göre Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik numarası ile bilgisayar ortamında tutulan tescil kütüğüne kayıt edilecek, 

sigortalıların her türlü bilgisayar kayıtları ile diğer sosyal sigorta işlemleri sosyal güvenlik sicil 

numarası altında tutulacaktır. Yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğünce verilecek kimlik numaraları aynı zamanda bunların sosyal güvenlik sicil 

numarası olarak kullanılacaktır (m. 92 ve SSİY, m. 16). 

Sigortalılarla ilgili kâğıt ortamında düzenlenen belgelerden gerekli görülenlerin 

muhafazası ve erişimini kolaylaştırmak için elektronik arşiv oluşturulması ve bunlara Kurumca 

belirlenen usullerle birer numara verilmesi de bir yenilik olarak uygulamaya girmiştir (SSİY, 

m. 17). 
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4.3.2.3.Sigortalı Hizmet Kayıtlarının Oluşturulması 

 

Sigortalıya bağlanacak gelir ve aylıklar başta olmak üzere, sigortalının bu kanundan 

doğan her türlü hak ve yükümlülüklerinin tespiti için bilgisayar ortamında her bir sigortalı için 

oluşturulan hizmet kütüğünde tutulan kayıtların esas alınması esası getirilmiştir (SSİY, m. 20). 

Aynı zamanda primsiz ödemeler için de kullanılabilecek bu veriler sigortalının zorunlu 

sigortalı kapsamındaki çalışmalarına, yurt içi ve yurtdışı hizmet borçlanmalarına, isteğe bağlı 

sigortalı kapsamındaki sürelere ait giriş ve çıkış tarihlerini, prim ödeme gün sayılarını ve prime 

esas kazançları ile diğer bilgileri ihtiva eder. 

Kurum, sigortalı hizmet kayıtlarının güncel ve doğru tutulmasına özel bir önem atfetmiş 

ve mutabakatı sağlanmayan bilgilerin hizmet kayıtlarına aktarılmaması esası getirilmiştir 

(SSİY, m. 21). Bu amaçla; Sigortalının adı, soyadı ve sosyal güvenlik sicil numarası 

bulunmayan veya bulunduğu hâlde önceki hizmet kayıtları ile mutabakatı sağlanamayan 

bilgiler, prime esas kazancın alt ve üst sınırları dışında kalan miktarlar, işe giriş ve çıkış tarihleri 

ile tutarlı olmayan prim ödeme gün sayıları, doğrusu tespit edilmeden veya eksiği 

tamamlanmadan hizmet kayıtlarına aktarılmaz. Bir sigortalı adına ayda 30'u, yılda 360'ı aşan 

prim ödeme gün sayısı bulunan veya başka bir sigortalının hizmetini gösteren hizmet kaydı 

oluşturulmaz (SSİY, m. 22). 

Sigortalının hizmet kayıtları ile ilgili bilgilerden hangisinin diğer kişi ve kuruluşlarca 

paylaşılabileceği hususunda Kurum yetkili kılınmıştır (SSİY, m. 23). 

Sigortalının hizmet kayıtları ile ilgili olarak, Kurumun denetim ve kontrol görevlilerince 

yapılan denetimlerde hatalı veya eksik kayıt bulunduğunun tespit edilmesi; prime esas 

kazançlar, gün sayıları veya prim tahsilatına ilişkin bilgilerin hatalı veya eksik aktarılması ve 

kesinleşen yargı kararları ile sigortalıya hizmet kazandırılması gibi hallerde hizmet kayıtları 

düzeltilir, iptal edilir veya yeni kayıt oluşturulur (SSİY, m. 24). 

 

4.3.2.4.Resen Bildirme ve Bildirmemenin Cezası 

 

İşverenler sigortalıları bildirme yükümlülüklerini Kanunda belirtilen süre ve usuller 

dâhilinde yerine getirmemeleri halinde, Kurum diğer belgeler yanında sigortalı işe giriş 

bildirgesini de resen düzenleme yetkisine sahiptir (m. 86). Sigortalının kayıt dışı olarak 

çalıştırılması Kurum denetim ve kontrol elemanlarınca yapılan denetim ve incelemeler 

esnasında; 5510 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında kamu idareleri ile 5411 sayılı 
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Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel 

kişilerden alman bilgiler sonucunda veya hizmet tespitine ilişkin kesinleşen yargı kararlarına 

bağlı olarak tespit edilmiş olabilir (SSİY, m. 18). Bu durumda Kurum bu kişilerin sigortalı-

lığını resen tescil eder. Kurum resen belge düzenleme yetkisini kullanmadan önce işverene 

tebligatta bulunur. Yapılan tebligata rağmen işveren bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılarla 

ilgili işe giriş bildirgesini vermezse veya noksan bildirirse, Kurum resen belge düzenleme 

yetkisini kullanır. Resen düzenleme yetkisinin Kuruma tanınmasının amacı, sigortasız işçi 

çalıştırılmasını önlemektir. 

Kurumun denetim ve kontrol elemanlarınca yapılan denetim ve incelemelerde, 

sigortalıların hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının eksik bildirildiği tespit edilmiş ise, 

tespit edilen hizmetlerin ve prime esas kazançların en fazla geriye yönelik olarak 1 yıllık 

süreye ilişkin kısmı dikkate alınacaktır (m. 86). 

Öte yandan, sigortalılık niteliği taşımadığı halde gerçeğe aykırı bildirim yapılarak 

sigortalı sayılanların tescil kayıtlan iptal edilir ve yersiz tescil yapılan sigortalılara 

Kurumca yapılan her türlü masraf ve ödemeler ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil 

edilir (SSİY, m. 19). 

Çalıştırdığı sigortalıları, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya 

Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu olduğu halde anılan 

ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde vermeyenler her bir sigortalı 

için, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası 

uygulanır (m. 102/a). Bu ceza, her bir fiil için ayrı-ayrı uygulanacağından, birden fazla 

sigortalıyı işe alan ve bildirmeyen işverene her sigortalı için ayrı para cezası tatbik edilecektir. 

Para cezasının ödenmesi bu Kanundan doğan diğer yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 

5510 sayılı Kanun, sigortalıların bildirilmesi ile ilgili yükümlülükler getirdiği kurum ve 

kuruluşlar için de idari para cezası uygulamasını getirmiştir (m. 102). Nitekim, 4/1-b 

kapsamındaki sigortalıları kayıt veya tescil eden kurum ve kuruluşlar ile vergi daireleri 

sigortalıları bildirme yükümlülüklerini yerine getirmezse, bir aylık asgari ücret tutarında para 

cezası ödeyeceklerdir. 

5510 sayılı Kanunda 4/1-b kapsamında sigortalı sayılan kendi adına bağımsız 

çalışanlardan tarım çalışanları, bildirme yükümlülüğünü 8. maddede belirtilen süre içinde (30 

gün) kendileri yerine getirmezler ise bir aylık asgari ücret tutarında para cezası 

ödeyeceklerdir. 
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4.3.2.5.Hizmet Tespiti ve Sigortalılığın Tescili 

 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunda olduğu gibi, sigortalı sayılmasını gerektiren bir 

işte çalıştığı halde işveren tarafından Kuruma bildirilmeyen sigortalıların haklarını korumak 

üzere hizmet tespitine ve bu tespite bağlı sigortalılık tesciline imkân vermiştir. Nitekim, 

"Aylık hizmet ve prim belgesi Kuruma verilmeyen veya çalıştıkları Kuramca tespit 

edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl 

içerisinde iş mahkemesine başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların 

mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ve prim ödeme gün sayıları 

dikkate alınır" (m. 86/8), denilmiştir. 

Hizmet tespit davası işveren aleyhine açılır. Eğer işyeri devredilmişse dava yeni 

işverene açılır. Sigortalı açılan bir hizmet tespit davasından feragat edemez. Tespit davasından 

ispat yükümlülüğü davayı açan sigortalıya aittir. Öte yandan, mahkeme kararı, sigorta 

yardımlarından faydalanma bakımından Kuramca dikkate alınmak zorunda olduğu için hizmet 

tespit davalarında Kurum taraftır. 

Kanun, sigortalıların haklarını korumak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerinin 

işverence Kuruma verilmediği hallerde, bu durumun Kuramca tespit edilmesi halinde 

sigortalıya hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemelerin yapılacağı hükmünü getirerek 

(m. 86/9), işverenin yerine getirmediği bir yükümlülükten dolayı sigortalıların hak kaybına 

maruz kalmasını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. 

 

 

4.3.3.SİGORTALILIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE BİLDİRİLMESİ 

(m. 9) 

 

4.3.3.1.Sigortalılık İlişkisinin Sona Ermesi 

"Sigortalılık ilişkisinin sona ermesi, 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hak ve 

yükümlülüklerinin sona erdiği durumu" ifade eder ve "sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı 

sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde sona erer" (m. 92/3). 5510 sayılı Kanun, 

sigortalılık ilişkisinin sona ermesini, hem sigorta kolları hem de çalışan sigortalı grupları 

bakımından ayrı ayrı düzenlemiştir (m. 9). 

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları (İKMH, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigorta kolları) sigortalılık ilişkisi: 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için hizmet akdinin sona erdiği tarihten (m.9/a) 
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itibaren sona erecektir. 

• 4/1-b kapsamındaki sigortalıların sigortalılık ilişkisinin sona ermesi durumlarındaki 

farklılığa bağlı olarak sona erecektir (m.9/b). Buna göre; 

 Gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son 

verdikleri tarihten, 

 Gelir vergisinden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya 

prime esas kazançları alt sınırın altına düştüğü (m. 6/k) tarihten, 

 4/1-b kapsamında çeşitli şirketlerle ortaklık ilişkisine bağlı olanların 

sigortalılık ilişkilerinin sona ermesi, 5510 sayılı Kanunun 7. maddesinde 

belirtilen sigortalılık ilişkisinin başlamasını gerektiren hallerin sona erdiği 

tarihten, 

 Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal 

faaliyetlerinin sona erdiği veya kazançları prime esas kazançların alt sınırı altına 

düştüğü (m. 6/ı) ve talep etmeleri halinde 65 yaşını doldurdukları tarihten, 

 Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten, 

 Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatına göre sigortalı 

olarak çalışmaya başlayanlar o ülke sosyal güvenlik sistemine dâhil oldukları 

tarihin bir gün öncesinden, 

 İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının 

hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladıkları tarihin bir gün öncesinden, 

 Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç aynı zamanda 

hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladıkları tarihin bir gün öncesinden, 

 Gelir vergisinden muaf olan ancak esnaf ve sanatkâr sicili kaydına istinaden 

4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar, bu niteliklerinin devamı sırasında hizmet 

akdine tabi olarak çalışmaya başladıkları tarihin bir gün öncesinden, 

 6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörlerden lisansları yenilenmeyenler, 

lisanslı oldukları yılın sonundan,  

itibaren sigortalılık ilişkileri sona erer. Bu düzenlemede dikkat çeken hususların 

başında, 4/1-a kapsamındaki sigortalılık ilişkisinin, belirli durumlarda 4/1-b 

kapsamındaki sigortalılık ilişkisini ortadan kaldırmasıdır. 

• 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılık ilişkileri, 

 Ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde bu tarihi takip eden 

ayın ilk gününden, 
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 Diğer hallerde görevden ayrıldıkları tarihten, itibaren sona erecektir.  

5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında belirli sigorta kollarına tabi olarak kısmen 

sigortalı sayılanların sigortalılık ilişkisi, sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği 

tarihten, kamu idarelerinin dış temsilciliklerde istihdam edilen sigortalılar ise bulundukları 

ülkenin sosyal güvenlik sistemi ile ilişkilendirildikleri tarihten itibaren sona erecektir. 

5510 Sayılı Kanun, hastalık ve analık sigortaları ile ilgili hükümlerin uygulanması 

bakımından sigortalılık süresinin sona ermesini farklı şekilde düzenlemiştir. Buna göre, 

• İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya 

işverenin lokavt yapması hallerinde bu hallerin sona ermesini, 

• Diğer bütün hallerde ise 9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihleri 

takip eden 10. günden başlanarak kaybedilmiş sayılacaktır (m. 9). 

 

4.3.3.2.Sigortalılık İlişkisinin Sona Ermesinin Bildirilmesi ve Yaptırımı 

 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanundan farklı olarak sigortalılık ilişkisinin başlangıcında 

değil, sona ermesi halinde de bildirilmesi esasını getirmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre: 

• 4/1-a, 4/1-c ve 5. madde kapsamında kısmi sigortalı (harp malulleri) olan ve sigortalılık 

ilişkileri 9/a, 9/c ve 9/d bentlerine göre sona erenlerin durumları işverenleri tarafından, 

• 4/1-b kapsamında sigortalı olan ve 9/b'ye göre sigortalılık ilişkileri sona erenlerin 

durumları kendileri ve ilgili bentlerde belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildiği 

kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, 

• 5. madde kapsamında kısmi sigortalı sayılanlar ilgili kurumlarca (hükümlü ve 

tutuklular ceza ve infaz kurumlan, öğrenciler eğitim kuramlarınca) vb, 

En geç 10 gün içinde Kurama bildirilir (m. 9). Sigortalılık ilişkisi sona eren kişilerin 

meslek kuruluşlarına ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, 

sigortalılığın sona ermesine ilişkin belge ya da bilginin verilmesine engel teşkil etmez. Öte 

yandan, kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışanların sigortalılık ilişkilerinin sona 

ermesi halinde bildirim 3 ay içinde Kuruma yapılacaktır. 

4/1-a kapsamındaki sigortalıların sigortalılık ilişkisinin sona ermesine ilişkin 

bildirimi, süresi içinde (10 gün) ya da Kuramca belirlenen şekle ve usule uygun olarak 

yapmayanlar veya Kuramca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu 

tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu 

fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle 

verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi 
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için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. 

Öte yandan yine 5338 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, daha önce Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile ilgili 4 ayrı birime yapılan bildirimler de işverenler lehine önemli bir 

düzenleme yapılmış ve 5510 sayılı Kanuna yapılan ilave ile 1.8.2009 tarihinden itibaren işten 

çıkarmalar halinde Kuruma yapılan bildirimlerin Basın İş Kanunu, Sendikalar Kanunun ve 

İşsizlik Sigortası Kanunları gereğince İŞKUR ve Bakanlığa yapılması gereken bildirimler 

yerine sayılması esası getirilmiştir. 

 

4.3.4.Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi veya Çakışması (m. 53) 

 

Türk sosyal sigorta hukukunda "Tek sigortalılık ilkesi" vardır. Bu, bir kişinin aynı anda 

birden fazla sosyal sigorta rejimine tabi olmaması durumunu ifade eder. Bu ilke, 5510 sayılı 

Kanun uygulamasından önce kişinin aynı zamanda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan 

birden fazlasına tabi sigortalılık ilişkisinin olmaması, eğer var ise bunlardan ancak birinin 

geçerli olması durumunu ifade ediyordu. Tek sigortalılık ilkesi sigortalının çalışma hayatı 

süresinde birden fazla sigorta rejimine tabi olmaması anlamına da gelmez. Sigortalı çalışma 

hayatı süresi içinde hizmet akdi ile bir başkasına bağımlı olarak çalışabildiği gibi kendi adına 

bağımsız da çalışabilir. Farklı sosyal sigorta rejimlerine tabi olarak geçen süreler aylık 

bağlanması için başvurulduğu zaman birleştirilir. 

5510 sayılı Kanun bütün çalışanları tek bir sosyal sigorta kanunu altında toplamış 

olmasına rağmen, Kanun içinde 4. madde de belirtilen statü farklılıkları dolayısıyla sigortalılık 

hallerinin birleşmesi veya çakışması yine ortaya çıkacaktır. Nitekim, 5510 sayılı Kanun 

kapsamındaki bir sigortalının sigortalılık süresince değişik tarihlerde 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c 

kapsamında sigortalı sayılmasını gerektiren bir çalışma ilişkisi söz konusu olabileceği gibi, 

aynı zamanda birden fazla sigortalılık haline tabi olmaları da söz konusu olabilecektir. 

2.5 yıllık uygulama döneminde ortaya çıkan problemler de dikkate alınarak 6111 sayılı 

Kanunla sigortalılık hallerinin birleşmesi ve çakışması ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. 

53. Maddenin 6111 sayılı Kanunla değiştirilen son haline göre; 

• Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen sigortalılık hallerinden 

birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde 

öncelikle 4/1-c kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

• Aynı anda 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektiren bir çalışma 

ilişkisi olanların 4/1-a kapsamındaki sigortalılık ilişkisi geçerli olacaktır. Bu 

durumda olanlar, talep ederlerse prime esas kazançların alt ve üst sınırları arasında 
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kalmak şartıyla 4/1-b kapsamında sigortalılık statüsünden prim ödeyebilirler. Esas 

alınmayan sigortalılık statüsünden ödenen primler İKMH sigorta kolundan sağlanan 

haklar bakımından 4/1-b kapsamında sigortalılık statüsünde; kısa vadeli sigorta 

kollarından sağlanan diğer haklar ile uzun vadeli sigorta kolları bakımından 4/1-a 

kapsamında sigortalılık hali olarak kabul edilir. 

• 4/1-b kapsamında tarımda kendi adına ve hesabına sigortalı sayılmasını gerektiren bir 

işte çalışanlar, aynı zamanda 4/1-b kapsamındaki diğer sigortalılık hallerinden birine 

tabi iseler diğer sigortalılık ilişkisi dikkate alınacaktır. 

• Şirket ortağı olarak 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerini kendi 

şirketlerinden 4/1-a kapsamında sigortalı bildiremezler. 

• İsteğe bağlı sigortalı olanların, 4. madde kapsamında sigortalı sayılmalarını gerektiren 

bir işte çalışmaya başlamaları halinde, kısa süreli çalışma hali dışında, isteğe bağlı 

sigortalılık ilişkisi sona erer (m. 53/3). 

• Eğer sigortalının 4. madde kapsamındaki sigortalılığı ile 5/a ve 5/e bentleri 

kapsamındaki sigortalılık halleri çakışırsa, bu kişiler madde kapsamında sigortalı 

sayılacaklardır (m. 53/4). 

• Eğer sigortalı, sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali 

için prim ödemiş ise, ödenen primler geçerli olan sigortalılık hali için ödenmiş kabul 

edilecektir (m. 53/5). 

5510 sayılı Kanunun hizmet birleştirmesi ile ilgili olarak getirdiği en önemli düzenleme, 

4. madde kapsamında birden fazla sigortalılık haline bağlı olarak çalışanların aylıklarının hangi 

sigortalılık halinden bağlanacağı ile ilgilidir. Buna göre: 

• Sigortalının yaşlılık aylığı sigortalılık süresince en uzun süre ile sigortalılık ilişkisinin 

bulunduğu sigortalılık halinden bağlanacaktır. Ancak hizmet sürelerinin eşitliği 

halinde en son sigortalılık halinden aylık bağlanacaktır (m. 53/6). 

• Malullük ve ölüm halinde son sigortalılık halinden aylık bağlanacaktır (m. 53/6).

  

• 4/1-c kapsamındaki sigortalıların yaş haddinden res'en emekli olmaları, süresi kanunla 

belirlenen vazifelere atanmaları veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin 

Kanunla değiştirilmesi halinde son sigortalılık halinden aylık bağlanacaktır (m. 3/6). 

Yukarıda bahsedilen düzenlemeler ilk defa 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 

sigortalı olanlar için geçerli kurallar olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı 
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olanların yaşlılık aylıkları son 7 yıllık sürede en fazla süre ile sigortalı oldukları sigortalılık 

halinden bağlanacaktır. 5510 sayılı Kanunda olduğu gibi, malullük ve ölüm hallerinde ise son 

sigortalılık halinden aylık bağlanacaktır. 

 

5. BÖLÜM 

 

İŞYERİ OLARAK KAPSAM VE İŞVEREN 

 

GENEL OLARAK 

İşyeri ve işveren, sosyal sigorta sisteminin (hukukunun) en az sigortalı kadar önemli 

diğer iki unsurunu oluşturmaktadır. Özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının 

hükümlerinin uygulanabilmesi için mutlaka işyeri unsuru olması gerekir. Nitekim, 5510 sayılı 

Kanunun 4 ve 5. maddeleri kapsamında sigortalı sayılmanın temel şartı bir hizmet akdine 

istinaden çalışma olmakla birlikte, yalnızca bir hizmet akdinin var olması sigortalılık ilişkisinin 

geçerli olması için yeterli olmayıp, sigortalının işi işverenin işyerinde yerine getirmesi 

zorunluluğu ikinci önemli şart olarak belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibarıyla ülkemizde 

sigortalı sayılanları çalıştıran bütün işyerleri 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun uygulanması bakımından hem 4/1-a, hem de 4/1-c 

kapsamındaki sigortalıların Kurumla olan bütün ilişkileri işveren tarafından yerine 

getirilmektedir. Sigortalının bildirilmesi, primlerinin hesaplanıp Kuruma yatırılması gibi 

işlemler işveren tarafından yerine getirilmekte, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hali 

ile ilgili bütün cezai yaptırımlar da işverene uygulanmaktadır. Kurum bakımından, işverenin 

tanımlanması ve belirlenmesi hayati öneme sahip olup, sigortalı adına yürütülecek işlemlerde 

Kurum karşısında sorumluluğu olan taraf olarak sosyal sigorta hukukunda yerini almaktadır. 

5510 sayılı Kanun, 11. maddede işyeri, 12. madde de işverenle ilgili kavramları 

açıklamıştır. Sosyal sigorta uygulamaları bakımından hem işyeri, hem de işveren kavramları, 

özellikle kamu idareleri için yenidir ve 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında, en azından 

başlangıçta, bu kesimle ilgili önemli sıkıntılar ortaya çıkacak gibi görünmektedir. Öte yandan, 

5510 sayılı Kanun, Kanun hükümlerinin uygulanması bakımından işveren kavramını 

genişletmiş ve bu Kanun bakımından işveren statüsünde olmayan bazı kurum ve kuruluşları 

"işveren gibi" sorumlu taraf olarak belirlemiştir. Kursiyerleri için Türkiye İş Kurumu, stajyer 

öğrenciler için üniversiteler sigortalıları bildirme ve primlerinin ödenmesi bakımından işveren 

gibi kabul edilmişlerdir. 



 

98 
 

 

5.1.İŞYERİ KAVRAMI (m. 11) 

 

5510 sayılı Kanun, "işyeri sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile 

birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir" (m. 11/1) olarak tarif etmiştir. Bu tarif kapsamında, 4/1-

a kapsamında, hizmet akdi ile bağımlı olarak çalışanların işlerini yaptıkları yerlerin yanı sıra 

4/1-c kapsamında çalışan sigortalıların işlerini yaptıkları kamu idareleri ile 4/1-b kapsamında 

kendi adına bağımsız çalışanların gelir getirici işleri yaptıkları yerler işyeri kapsamındadır. Bu 

tanım, 506 sayılı Kanundaki işyeri tanımından daha geniştir ve uygulamada özellikle 4/1-b ve 

4/1-c kapsamındaki sigortalıların işyeri tanımları için problemler ortaya çıkabilecektir. 

İşyeri tanımı içinde asıl işyerinin yanı sıra, işyerine bağlı yerler, işyerinin eklentileri ve 

araçlar da işyerinin sınırları içinde yer almaktadır. 

 

5.1.1.ASIL İŞYERİ 

 

Asıl işyeri, sigortalıların işyerlerini yaptıkları ve faaliyetlerini yürüttükleri yerlerdir. 5510 

sayılı Kanun bakımından işyeri "sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile 

birlikte işlerini yaptıkları yerler" (m. 11/1) olarak tarif edilmiştir. Bu Kanuna göre sigortalı 

sayılan kişilerin çalışmaya başladıkları veya faaliyet gösterdiği yerler işyeri niteliği kazanır. O 

işyerinin temel faaliyet konusunu oluşturan işlerin yapıldığı yerler de asıl işyerini oluşturur. 

 

5.1.2.İŞYERİNE BAĞLI YERLER 

5510 sayılı Kanunla, "işyerinde üretilen mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı 

bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler" de (m. 11/2), işyeri 

tanımı içinde değerlendirilmiştir. Bu tanım ile işin niteliği ve yürütümü bakımından asıl işin 

yapıldığı yere bağlı olan tamamlayıcı (mütemmim), ayrıntı (müteferri) yerler ve eklentiler 

(müştemilat) işyerinden sayılmıştır. Ancak, uygulamada asıl işyeri ile işyerine bağlı yerlerin 

kolaylıkla ayırt edilemediği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlarda, iki veya daha fazla 

yer arasındaki bağımlılık ilişkisinin niteliğine bakmak gerekecektir. Bir işin, esas işin 

tamamlayıcısı ve ayrıntısı olarak kabul edilmesi için, birinin faaliyetinin durması halinde 

iktisadi bütünlüğün ve neticenin sağlanamaması gerekir. Öte yandan, 5510 sayılı Kanun, 506 

sayılı Kanundan farklı olarak işyerine bağlı yerleri belirlerken tanımda yer verdiği "...aynı 

yönetim altında örgütlenen..." ifadesi ile işyerine bağlı yerlerin tespitini kolaylaştırmaya 

çalışmıştır (m. 11/2). 
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5.1.3.İŞYERİNİN EKLENTİLERİ 

 

5510 sayılı Kanun, "... dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene 

ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentileri" (m. 11/2), 

bu Kanunun uygulanması bakımından işyerinin eklentileri (müştemilat) olarak saymış ve işyeri 

tanımına dahil etmiştir. Şüphesiz, işyerinin eklentileri yalnızca sayılan bu yerlerle sınırlı 

olmayıp, benzeri fonksiyonları gören bütün eklentileri işyerine dâhil etmek gerekecektir. 

Burada amaç, sigortalının işyerinde bulunduğu sürece insan olması itibarıyla ortaya çıkan 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bütün mekânların işyerine dâhil edilmesidir. Bu anlamda, 

işyeri sınırları içinde bulunan ve işçilerin kullandığı bütün sosyal tesisler işyerinden 

sayılacaktır. Bu genel kurala getirilen istisna, işyeri sınırları içinde bulunan ancak ikamet 

amacıyla kullanılan lojmanlardır. İkamet amacıyla kullanılan lojmanlar işyerine dâhil değildir. 

 

5.1.4. ARAÇLAR 

 

506 sayılı Kanunda olduğu gibi 5510 sayılı Kanunda da her türlü araç işyeri kavramına 

dâhil edilmiştir. İşyerinin sahip olduğu nakil ve servis araçları yanında her türlü sabit ve 

hareketli iş araçları da işyerinin bir parçası olarak kabul edilmiştir (m. 11/2), 

Araçların işyerinden sayılması için, mutlaka işverenin mülkiyetinde olması şartı yoktur. 

Araçların, işveren tarafından kiralanmış veya tahsis edilmiş olması işyerinden sayılmaları için 

yeterlidir. 

 

5.2.İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ VE TESCİLİ 

5.2.1.YENİ KURULAN İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ VE TESCİLİ 

 

5510 sayılı Kanun, işyerini Kuruma bildirme yükümlülüğünü işverenin 

yükümlülüklerinden biri olarak saymış ve, "İşveren örneği Kuramca hazırlanacak işyeri 

bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlüdür" 

(m. 11/3), denilmiştir. SSİY, işyerinin bildirilmesi ile ilgili usul ve esaslara açıklık getirmiş ve 

işyeri bildiriminin Kurumca hazırlanan formlar doldurularak elektronik ortamda e-sigorta 

yoluyla gönderilmesini zorunlu kılmıştır (SSİY, m. 27). İşyerlerinin bildirilmesi ile ilgili 

olarak geçerli esaslar (SSİY, m. 27): 

• Aynı işverenin birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal 
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etmesi halinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir. 

• Aynı işverene ait olan ve aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut 

hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir. 

• İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu 

oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler 

tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, 

Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. 

• Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine 

karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler de bağımsız işyeri 

sayılır. 

• Tek ihale ile birden fazla ünitenin görev alanına giren bir işin yapılması hâlinde, 

istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri 

çevresine alan ünitece tek işyeri sicil numarası verilebilir. 

• Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel nitelikteki 

bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların 

birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin 

verilebilir. 

İşyeri bildirgesinin süresi içinde verilmemesi halinde elden veya posta yoluyla Kuruma 

verilmesi söz konusudur. Posta ile yapılan gönderilerde bildirim tarihi ile ilgili genel kurallar 

geçerlidir. Kurum, sonradan verilen işyeri bildirgelerini e-sigorta ile kabul edilmesi konusunda 

yetkili kılınmıştır (SSİY, m. 27). 

Öte yandan, 506 sayılı Kanuna 2003 yılında 4884 sayılı Kanunla getirilen değişiklik 5510 

sayılı Kanunda aynı şeklide yer almış ve "şirket kuruluşu aşamasında çalıştıracağı sigortalı 

sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin 

bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır" (m. 11/3) ifadesine yer verilmiştir. Ticaret sicili 

memurlukları, kendilerine yapılan işyeri bildirimlerini en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmek 

zorundadırlar. 

Kayıtdışı çalışma ile mücadele kapsamında, işyerinin bildirimi ile ilgili olarak çeşitli 

kamu kurumlarına da işyerlerini bildirme yükümlülüğü verilmiştir. Buna göre; "Valilikler, 

belediyeler, ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve 

diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa 

bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren en geç 1 

ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler (m. 11/6). Bu bildirme, Kurum için bir tür 
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otokontrol imkânı da sağlayacak, eğer işveren bildirme yükümlülüğünü yerine getirmez veya 

geciktirirse kamu kurumlarının bildirimi ile işveren bildirimi karşılaştırılarak tespit 

yapılabilecektir. 

Alt işverenlerin işyeri bildirimi ile ilgili olarak Kanun; "Alt işveren, asıl işverenin 

işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı 

kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan 

bildirir" 

(m. 11/8), hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme de Kurumun işyerlerini denetimini 

kolaylaştırıcı düzenlemelerden biri olmasının yanı sıra, işveren sorumluluğu açısından asıl 

işverenle alt işveren arasındaki ilişkiyi Kurum kayıtlarında aynı dosyadan takip etme imkânı 

verecektir. Alt işverenlerin işlemlerinde kullanılmak üzere her bir alt işverene o işyeri için bir 

"alt işveren numarası" verilir. 

Bildirimi yapılan işyerlerini tescil eden Kurum, bundan sonra, işveren ile Kurum 

arasındaki her türlü yazışmada geçerli olmak üzere bir işyeri sicil numarası verir, işyeri sicil 

numarası 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri için Kurumca "Mahiyet Kodu", 

"İşkolu Kodu", "Ünite Kodu", "Sıra Numarası", "İl Kodu", "İlçe Kodu," "Kontrol 

Numarası" ve varsa "Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası" ile "Alt İşveren 

Numarası" m ihtiva eden bilgileri içerir ve bu numara işverene tebliğ edilir (SSİY, m. 28). 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (memurlar) 

sigortalı çalıştırılan işyerlerine (kamu idareleri), Kurumca ünite kodu, saymanlık ve kurum 

numarası, il kodu, ilçe kodu ve kontrol numarasını ihtiva eden sicil numarası verilir ve bu 

numara ilgili işverene tebliğ edilir (SSİY, m. 28). 

 

5.2.2.NİTELİĞİ DEĞİŞEN, DEVİR, İNTİKAL VEYA NAKLEDİLEN 

İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ 

 

İş yerinin bildirilmesi yükümlülüğü yalnızca yeni kurulan işyerleri ile sınırlı değildir. 

İşyerinin niteliğinin değişmesi, devredilmesi veya intikal etmesi halinde de Kuruma 

bildirilecektir. Değişik durumlarda işyerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili esaslar 5510 sayılı 

Kanunun 11. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

• Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, 

birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususlarının ticaret siciline 

tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden 10 gün içinde; 

• Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı 
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tarihi takip eden 10 gün içinde, 

İşyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır. 

• İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, 

• Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işyerine devredilmesi veya 

intikal etmesi, 

• Kamu idarelerinin isimlerinin değişmesi veya aynı il içindeki adresinin değişmesi, 

• Kamu idaresinin özelleştirme yoluyla satışının yapılması, 

hallerinde ilgili durum değişikliğini ve işlemi takip eden 10 gün içinde Kuruma 

bildirilmek zorundadır. Öte yandan; 

• İşyerinin miras yolu ile intikali halinde ise bildirme yükümlülüğü mirasçıları 

üzerinde olup, bu yükümlülüğü ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde yerine 

getirmek zorundadırlar. 

• İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun bir başka ünitesinin görev alanına giren 

başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterli 

olacaktır. 

İşyerleri, kapanma, terk veya tasfiye edilmeleri halinde de Kuruma bildirilir. Bu 

bildirmeye istinaden işyeri ile ilgili dosya işlemden kaldırılır. Aynı işyeri daha sonradan aynı 

veya farklı bir işveren tarafından tekrar sigortalı çalıştırılarak çalışmaya başlanırsa, işyeri 

yeniden tescil edilir. 

İşveren işyeri bildirgesi ile birlikte, işyerinin Kurumla ilişkilerinde hayati öneme sahip 

bilgileri ihtiva eden aşağıdaki belgeleri Kuruma vermekle yükümlüdür. Bu belgeler (SSİY, m. 

29): 

• Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini, 

• Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel 

kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, 

• Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, 

• Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini, 

• İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı, 

• İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit 

arasındaki inşaat yapım sözleşmesi, 

olarak sıralanmıştır. 4/1-c kapsamındaki sigortalıları çalıştıran kamu işyerlerinin 

tescilinde işyeri bildirgesi yeterli olup, eki belgeler ancak ihtiyaç olması halinde Kurumca 

istenir (SSY, m. 29). 
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5.2.3.İŞYERİNİN RESEN TESCİLİ 

 

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi işverenin (ve sigortalının) bu 

Kanunda belirtilen hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz (m. 11/9). İşyerinin sigortalı 

çalıştırmaya başladığı halde Kuruma bildirilmemesi halinin: 

• Kuruma yapılan başvurular, 

• Kurum denetim ve kontrol elemanlarınca denetimlerde yapılan tespitler, 

• Diğer kamu kurumlan denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereği yapacakları 

denetimler sırasında yaptıkları tespitler, 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat vermeye yetkili mercilerden alınacak belgelere 

ve bilgiler, 

• Mahkeme kararlarına 

istinaden tespiti halinde Kurumca resen tescil işlemi yapılabilir (SSİY, m. 32). Resen 

tescilin Kurum tarafından işverene bildirilmesi üzerine işveren bu tescile itiraz edebilir. İtiraz 

başvurusu, tescilin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

İşyerinin yanlış veya yersiz olarak tescil edilmesi halinde tescil işlemi Kurum ilgili 

ünitesince iptal edilir. Aynı işyerine birden fazla işyeri sicil numarası verilmiş ise sonradan 

verilen numaralar iptal edilir. İnşaat ve ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, 

terk veya tasfiye olmadığı takdirde, işyerinde en az 2 yıllık süreden beri sigortalı ça-

lıştırılmadığı bildirilmiş veya Kurumca tespit edilmiş ise, işyeri dosyaları sigortalı 

çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla Kurum ilgili ünitesince Kanun kapsamından çıkarılır 

ve taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilir (SSİY, m. 34). Bu son düzenleme, çok sayıda küçük 

işletmenin kurulduğu ve kapandığı ülkemizde SGK'nın denetim işlemlerini etkinleştirecek ve 

bürokratik işlemleri azaltacaktır. 

 

5.2.4.İŞYERİNİ BİLDİRMEMENİN YAPTIRIMI 

 

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, işverenin bu Kanundan doğan 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 5510 sayılı Kanun işyerinin bildirilmesi ile ilgili 

yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 102. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 

gereğince idari para cezası uygulanacağım belirtmiştir (m. 11). Buna göre 5510 sayılı Kanunun 

11. maddesinde belirtilen işyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun 

vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu 
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tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde 

Kuruma vermeyenlere; 

• Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari 

ücretin 3 katı tutarında, 

• Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin 2 katı tutarında, 

• Defter tutmakla yükümlü olmayanlar 1 aylık asgari ücret tutarında, 

idari para cezası uygulanacaktır. Bu düzenlemenin kolaylıkla uygulanabilmesi için işyeri 

bildirgelerinin verilmesi esnasında bildirgelere defter tutma yükümlülükleri için şerh 

konulacaktır. Öte yandan, işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra işverenlerce 

kendiliğinden verilmesi halinde yukarıda belirtilen cezalar 2/3 oranında uygulanacaktır. 

 

5.3.İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE ARACI KAVRAMI (m. 12) 

 

Sosyal sigorta kanunlarının uygulanması bakımından bağımlı olarak çalışanların bütün 

sigortacılık işlemleri işverenleri tarafından yürütülür. 5510 sayılı Kanun, kısmi değişiklikler 

dışında esasen 506 sayılı Kanunda yer alan işveren tanımını benimsemiştir. 

 

5.3.1.İŞVEREN 

 

5510 sayılı Kanunun 12. maddesine göre; "4/1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan 

kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar 

işveren" olarak tanımlanmıştır (m. 12/1). 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar için işveren 

tanımı esasen 506 sayılı Kanun uygulaması ile aynı olduğundan 5510 sayılı Kanunun hayata 

geçirilmesi ile ilgili problem olmayacaktır. Ancak, 4/1-c kapsamında kamu idarelerinde 

çalışanlar için işveren tanımının yapılması belirli güçlükleri getirecektir. Kamu işyerleri ve 

işverenleri ilk defa bu tanım içinde yer alacak ve işverene getirilen yükümlülüklere tabi 

olacaklardır. 

Yalnızca 4/1-a ve 4/1-c kapsamında bulunan sigortalıları değil, 5. madde kapsamında 

bulunan sigortalıları çalıştıranlar da bu Kanunun uygulanması bakımından işveren 

sayılacaklardır. Nitekim, işçi sendika- lamım yönetim kurullarına seçilenlerin işveren 

tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bunları çalıştıran işçi sendikası ve 

konfederasyonları tarafından yerine getirilecektir (m. 12/3). Aynı şekilde, m. 4/3 de 

belirtilen çalışan gruplarının (seçimle ve atama ile göreve gelen YÖK, BDDK vb kurum 

görevlileri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Millet Meclisi üyeleri, memur 
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sendikalarının yöneticileri) sigortalılık işlemleri bunları çalıştıran kamu idareleri 

tarafından, harp okulları ile polis akademisi öğrencilerinin sigortalılık işlemleri de 

okulları tarafından yerine getirilecektir. İlgili kamu idareleri ve okullar bu Kanun 

bakımından işveren sayılacaktır. 

5510 sayılı Kanuna göre, 

• 4081 sayılı Kanun kapsamında koruma bekçisi olarak çalışanların işvereni bunları 

çalıştırmaya yetkili makam (m. 12/4), 

• Ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 

ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni Ceza İnfaz Kurumlan ile 

Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu (m. 12/5), 

olarak tanımlanmıştır (m. 12). 

5510 sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan 

işverenin, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerden dolayı asıl işverenle müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olduğunu (m. 12/2), belirterek uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar 

giderilmeye çalışılmıştır. 

 

5.3.2.İŞVEREN VEKİLİ 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun uygulamasında ortaya çıkan problemleri dikkate 

alarak, daha açık bir işveren tarifi yapmış ve "İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen 

hizmetin bütününün yönetimi görevini yapan kimse işveren vekilidir" (m. 12) denilmiştir. 

Özellikle "işin bütününü yönetim görevini üstlenme" ifadesi işyeri düzeyinde işveren vekilinin 

tespitini kolaylaştıracaktır. 

İşveren vekilinin önemi, 5510 sayılı Kanunda işverenler için belirtilen yükümlülükler 

bakımından işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmasından 

kaynaklanmaktadır. Nitekim, "Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar" 

(m. 12/2), denilmiştir. Kanun 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan "geçici iş ilişkisi kurulan 

işveren" ile işveren vekilini bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerden dolayı aynen işveren gibi 

sorumlu tutmuştur (m. 12/2). İşveren vekili sorumluluğuna bir örnek vermek gerekirse, 

ödenmeyen primler, gecikme cezaları ve idari para cezalarından işverenin yanı sıra işveren 

vekili de sorumludur. 

İşyerinin büyüklüğüne göre bir işyerinde birden fazla işveren vekili bulunabilir. Bu 

noktada, kimin işveren vekili olduğu sorusunun cevabını işyeri bildirgesinde bulmak 

mümkündür. İşyeri adına Kurumla ilişkilerde imza yetkisine sahip olanlar işveren vekili olarak 

kabul edilirler. 
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5.3.3.ALT İŞVEREN (ARACI, TAŞERON) 

 

Gerek idari ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla işyeri kavramında meydana gelen 

değişiklikler, gerekse koruyucu sosyal hukukun getirdiği yükümlülüklerden kaçınma isteği alt 

işveren (aracı, taşeron) işverenliğin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Alt işveren uygulaması, idari 

ve teknolojik zorunluluklardan ziyade sosyal hukukun getirdiği yükümlülüklerden kaçınma 

isteği ile başvurulan hallerde bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. 

5510 sayılı Kanun, bu problemlerden kaçınmak için alt işveren tanımını yaptıktan sonra 

asıl işvereni, alt işverenin Kuruma karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu işlerden birlikte 

sorumlu tutmuştur. Nitekim, Kanun alt işvereni; "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve 

hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için 

görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir" (m. 12/6) olarak 

tanımlamıştır. Kanun alt işveren uygulaması ile ilgili olarak asıl işverenin sorumluluğunu 

vurgulamak üzere aynı fıkranın sonunda, "Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe 

girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, Bu Kanunun işverene 

yüklediği yükümlülüklerinden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur" (m. 12/6), 

denilmiştir. 

Asıl işverenle alt işveren kendi aralarında yaptıkları sözleşmelere bu Kanundan doğan 

yükümlülükleri ortadan kaldıran, azaltan veya başkasına devreden hükümler koyamazlar. Eğer 

var ise, bu yöndeki maddeler geçersizdir. 

 

5.3.4.BAZI İŞYERLERİNDE İŞVERENLİK 

 

5510 sayılı Kanunun uygulanması bakımından işveren, işveren vekili ve alt işverenin 

tespiti her zaman kolaylıkla mümkün olamamaktadır. 506 sayılı Kanun hükümleri dikkate 

alınarak SSK tarafından yapılan açıklamalar 5510 sayılı Kanun bakımından da geçerlilik arz 

edecektir. Buna göre, bir kısım işyerleri için işveren tanımını aşağıdaki esaslara göre 

belirlenecektir. 

İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri ile ilgili olarak: 

• Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait bina ve diğer inşaatlarda yaptırılan işler, iş bizzat 

bina sahibi tarafından sigortalı çalıştırılarak yapılıyorsa mülk sahibi işverendir. İşin 

ruhsatsız yapılması işveren sıfatını ortadan kaldırmaz. 

• Tamirat, tadilat ve tesisat işleri, sahipleri tarafından sigortalı çalıştırmaksızın üçüncü 
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kişilere yaptırılırsa, aralarındaki ilişki istisna akdine dayanacağından işlerin yapımını 

üstlenen kişiler müteahhit sıfatı ile işveren sayılacaklardır. 

• İnşaatların tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin bir kısmı sahibi veya müteahhit 

tarafından başkalarına yaptırılırsa, işin kısımlarını yapan bu kişiler aracı işveren 

sayılacaktır. 

• Kamu kuramlarından ihale suretiyle iş alan kişiler, aldıkları işler için sigortalı 

çalıştırıyorlarsa, 5510 sayılı Kanun bakımından işveren sayılırlar. 

• Emanet komisyonlarına yaptırılan işlerde, emanet usulü ile iş alanlar işin tamamını 

sigortalı çalıştırarak gerçekleştiriyorlar ise işveren olarak kabul edileceklerdir. Emanet 

komisyonu, hiç sigortalı çalıştırmaksızın, işi ihale suretiyle bir başkasına vermiş ise, 

işi alan kişi müteahhit sıfatıyla işveren sayılacaktır. 

 

Konutlar, hanlar ve pasajlar bakımından: 

• Tek mesken olarak kullanılan evlerde, işveren, bu yerdeki kişileri çalıştıranlardır. 

• Tamamı bir kişiye ait olan ve kiracıların ikamet ettiği apartmanlarda çalıştırılan kapıcı, 

kaloriferci ve diğer görevlilerin işvereni binanın sahibi değil, kiracılardır. 

• Kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği olmadığı için her bir kat sahibi işveren sıfatına 

sahiptir. 

• Han ve pasajların sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu yerlerde çalıştırılan kapıcı, 

kaloriferci ve bekçi gibi çalışanların işverenidir. 

• Tamamı bir kişiye ait olan ve kiracı bulunan han ve pasajlarda mülk sahibi değil, 

kiracılar işveren kabul edilecektir. 

• İş hanı veya pasajların işlerinin yürütümü için bir yönetici atanması halinde bu 

yönetici işveren vekili sayılacaktır. 

 

Taşıt işyerleri bakımından: 

• Kara taşıtlarının hukuken sahibi olan kişi sigortalı çalıştırdığı takdirde kendisi, aracı 

sahibinden kiralayan kişinin sigortalı çalıştırması halinde kiralayan kişi işveren 

sayılacaktır. 

• Deniz taşıtlarında, gemi sahibi hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştırırsa kendisi, 

geminin kiraya verilmesi halinde, kiralayan kendi adına sigortalı çalıştırıyorsa 

kiralayan işveren sayılacak, gemiyi sevk ve idare eden kaptan ise işveren vekili olarak 

kabul edilecektir. 
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Maden işyerleri bakımından: 

• Maden kanununda belirtilen esaslara uygun olarak ruhsat alan ve sigortalı çalıştıranlar 

işveren sayılacaklardır. 

• Maden kanunundaki şartları yerine getirerek işyerini ve işletme hakkını devir alan ve 

sigortalı çalıştıranlar işveren sayılacaktır. 

• Maden işletmesini, herhangi bir sigortalı çalıştırmaksızın devreden ruhsat sahipleri 

işveren sayılmayacak, işyerini devrettikleri ve fiilen çalıştıran kişiler işveren 

sayılacaktır. 

• Maden işletmesini devretmekle beraber, işletmenin teknik faaliyetini tanzim ve 

kontrol eden, bu amaçla sigortalı çalıştıran kişiler asıl işveren, işletmeyi fiilen 

çalıştıranlar ise aracı işveren kabul edileceklerdir. 

Köylerde, köy bekçisi, korucusu, imamı gibi statüde çalıştırılanların, köy bütçesinden 

ücret almaları halinde Köy Muhtarlığı tüzel kişiliği işveren kabul edilecektir. 

Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanları istihdam edenler, Türk veya 

yabancı uyruklu olmalarına bakılmaksızın işveren sayılacaklardır. 

Sigortalı sayılmayan yed-i emin ve tasfiye memurları işveren adına hareket ettikleri 

için işveren vekili olarak kabul edileceklerdir. 

 

6. BÖLÜM 

SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI 

 

GENEL OLARAK 

Primli sosyal güvenlik rejimleri olarak da adlandırılan sosyal sigorta kurumlarının 
temel gelir kaynağını sigortalılar ve işverenler tarafından ödenen primler oluşturur. Bu 
İkiliye, zaman zaman devlet de doğrudan veya dolaylı olarak prim ödeyerek katılır. 
Primler sosyal sigorta kuramlarının en önemli gelir kaynağını oluşturur ve aktüeryal 
hesaplar yapılırken, sistemin prim gelirlerinin bütün sigorta giderlerini karşılayacak 
şekilde belirlenmesine özen gösterilir. 

Primler bağımlı çalışanların ücret ve gelirleri üzerinden belirli bir yüzde olarak, 
kendi adına bağımsız çalışanlardan ise Kurumca belirlenen gelir sınırları arasında 
kalmak şartıyla kendileri tarafından belirlenen miktar üzerinden tahsil edilir. Bağımlı 
çalışanların primleri sigortalı ve işveren tarafından ödenirken, eğer devlet katkısı yok ise 

kendi adına bağımsız çalışanların bütün primleri kendileri tarafından ödenir. 
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Devlet, kuruluş masraflarını karşılama, açıklan kapatma ve harcamaların belirli 
bir yüzdesini karşılama dışında doğrudan prim ödeyerek de sosyal sigortaların 
finansmanına katılabilir. Ülkemizde, 2000 yılında işsizlik sigortasına prim ödeyerek 
üçüncü taraf olarak sistemin finansmanına katılan devlet 5510 sayılı Kanunla hem sosyal 
sigortalar hem de genel sağlık sigortasının finansmanına da prim ödeyerek katılmaya 
başlamıştır. 

5510 sayılı Kanunda sosyal sigortaların finansmanı ile ilgili hükümler, "Primlere 
İlişkin Hükümler" başlıklı 4. kısmında, 79-91 maddeler arasında yer alan toplam 13 
madde ile düzenlenmiştir. Ancak, Kanunun değişik bölümlerinde yer alan çeşitli 
maddelerde de (bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları gibi) doğrudan veya 
dolaylı olarak sistemin finansmanı ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 

 

6.1. PRİM ORANLARI VE PRİME ESAS KAZANÇLAR 

6.1.1.PRİM ALINMASI ZORUNLULUĞU (m. 79) 

 

Sosyal sigorta kurumlarının en önemli gelir kaynağını oluşturan prim, sahip 
olduğu özellikleri dolayısıyla kendine has özellikleri olan bir finansman vasıtası olarak 
kabul edilir. Ücret ve gelirler üzerinden alınması dolayısıyla ücretin bir parçası, sigorta 
yardımlarına karşılık ödendiği için bir fiyat veya zorunlu olarak tahsil edildiği için bir 
vergi olarak görülebilen prim, bütün bu özellikleri birlikte taşıyan, tahsisi amaçla 
kullanılan vergi benzeri (parafiskal) nitelikte bir finansman vasıtasıdır. 5510 sayılı 
Kanunun 79. maddesinde; 

"Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, bu Kanunda 
öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum prim 
almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır" 

denilmektedir. Bu düzenleme ile primlerin alınma amacının esas olarak sosyal 
sigorta giderleri ile Kurumun yönetim giderlerini karşılamak üzere alınacağı 
belirtilmiştir. Aynı maddede yer alan, "ilgililer de prim ödemek zorundadır" ifadesi ile 
prim ödeme zorunluluğu, bir başka ifade ile sigortalılığın zorunluluğu bir kez daha 
vurgulanmıştır. 

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası prim ve bütçelerinin ayrı 
düzenlenmesinden hareketle, Kurumca tahsil edilen GSS primlerinin tahsil edilmesini 

müteakip doğrudan Kurum bütçesinin GSS kalemine aktarılacağı da açık olarak 
vurgulanmıştır. 5502 sayılı Kanunda belirtildiği gibi genel yönetim giderleri Kurumun 
yıllık toplam gelirlerinin %5'ini aşmayacak (5502, m. 37), ve sosyal sigorta fonu, genel 
sağlık sigortası fonu ve primsiz ödemelere ilişkin fonlar hiçbir şekilde 
birleştirilemeyecek ve fonlar arasında aktarma yapılamayacaktır (5502, m. 37/son). 
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6.1.2.PRİME ESAS KAZANÇLAR (m. 80) 

 

5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle kamuda 
çalışanlarla ilgili düzenlemeler, prime esas kazançlarla ilgili düzenlemeleri 506 sayılı 
Kanunda olduğundan daha karmaşık hale getirmiştir. Esas olarak sigortalının her türlü 
kazancından prim kesilmesi amaçlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinin sistematiğine 
uygun olarak prime esas kazançlar sigortalı gruplarına göre ayrı ayrı belirlenmiştir. 

 

6.1.2.1.4/1-a Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının 
Belirlenmesi 

 

5510 Sayılı Kanuna göre 4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları 
belirtilirken, sigortalının prime esas kazançları ile primlerin hesabında dikkate 
alınmayacak kazançları ve istisnaları da ayrıca belirtilmiştir. 

 6.1.2.1.1.4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları 

4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesaplanmasında esas 
alman kazançlar ve bu kazançların prim tahakkukuna esas olduğu dönemler aşağıdadır: 

• Sigortalının ay içinde hak ettiği, ücret (saat, gün, hafta veya ay esasına göre 
hesaplanması fark etmez), (hak edildiği, yani tahakkuk ettiği ayda prime esas 
kazançlara dâhil edilir). 

• Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemeler, ödendiği tarihte prime 
esas kazançlara dâhil edilir. 

• İdare ve yargı mercilerince verilen karar gereğince sigortalılara yapılan 
ödemeler (ödendiği tarihte prime esas kazançlara dâhil edilir). 

• Toplu iş sözleşmesi gereğince verilecek ücret zamları, 
• (TİS'den doğan ücret farkları, ilgili olduğu geçmiş dönem ayların kazancına 

ilave edilecektir)  

• Prime esas kazanç üst sınırını aşan ikramiyeler (m. 80/1-d). Sigortalıya 
yapılan ücret dışındaki ödemeler, öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil 
edilir. Eğer bu ödemelerin yapıldığı ayda prime esas kazançların üst sınırı 
aşılmış ise prime tabi tutulamayan kısım, ödemenin yapıldığı ayı takip eden 
aydan başlanarak ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki 
ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. 

brüt tutarı prime esas kazanan hesaplanmasında dikkate alınacaktır (m. 80/a). 

 6.1.2.1.2.Kısmen prime esas kazançlar 
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İşverence sigortalılara yapılan bazı ödemeler, prim ödemekten kaçınmaya imkân 
vermeyecek şekilde, prime esas kazançların belirlenmesinde dikkate alınmamıştır. 
Nitekim, Kurumca her yıl belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları ile işverenler 
tarafından sigortalılar için ödenen özel sağlık ve bireysel emeklilik sistemi primlerinin 
aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu aşmayan kısmı prime esas kazançların hesabında 
dikkate alınmayacaktır (m. 80/1-b). Buna göre: 

• Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde yemek 
verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan ve yemek verilen gün sayısı dikkate alınarak 
16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin % 6'sı; 

• Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklara, çocuk zammı adı altında 
yapılan ödemelerden en fazla iki çocuğa kadar olmak üzere her bir çocuk için 
asgari ücretin % 2'si; 

• Sigortalının 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmayan eşine aile zammı 
adı altında yapılan ödemelerden asgari ücretin % 10'u; 

aylık prime esas kazançların hesabında dikkate alınmaz. Bu durumda 2 çocuğu olan 
yemek, çocuk parası ve aile zammı istisnalarının tamamından faydalanan sigortalının 
kazancından bu ad altında yapılan ödemelerin asgari ücretin % 20'sine denk gelen 
tutarından prim kesilmesi söz konusu olmayacaktır 

 6.1.2.1.3Prime esas olmayan kazançlar 

5510 sayılı Kanun, esasen sigortalıya yapılan bütün ödemelerin prime esas 

kazançlara dâhil edilmesini öngörmüş, ancak bazı istisnalar ve sınırlamalar getirmiştir. 
Buna göre; "ayni yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, 
seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı 
mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları" (m. 80/b). Bu 
istisnalar dışında kalan bütün ödemeler, her ne ad altında ve amaçla yapılırsa yapılsın 
prime esas kazançların hesabında dikkate alınacaktır. Öte yandan, sigortalıya yapılan 
ödemelerle ilgili olarak diğer kanunlarda, prime esas kazançlara dâhil edilmemeleri 
yönünde istisnalar ve muafiyetler öngören hükümler var ise, bunlar 5510 sayılı Kanunun 
uygulanması bakımından dikkate alınmayacaktır. 

 6.1.2.1.4.Prime esas kazançlarla ilgili diğer hususlar 

Gerek Türkiye'deki ücret sisteminin karmaşıklığı, gerekse çalışanların 
statülerindeki farklılıklar, prime esas kazançların hesaplanması bakımından zaman 
zaman tereddütlü durumların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. 5510 sayılı Kanun 
bu hallerden bazıları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen düzenlemeleri getirmiştir (m. 80). 

• Sigortalı ücretini, saat, gün, hafta veya ay üzerinden belirlenen bir ücret 
üzerinden almayıp, komisyon ücreti ve kara katılma gibi belirsiz zaman ve ücret 

üzerinden alıyor ise prime esas kazançları 82. madde de belirtilen alt sınır 
olacaktır (m. 80/1-e). 
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• Bir işverene tabi olarak belirli bir ücret üzerinden çalışan sigortalı aynı zamanda 
kara katılma ve komisyon ücreti gibi gelirlere sahip ise prime esas kazançları her 
iki gruptaki kazançlarının toplamından oluşacaktır (m. 80/1 -f). 

• Sigortalı birden fazla işverenin işinde çalışmış ise prime esas kazançları bütün 
çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır (SSİY, m. 97). 

• Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği aldığı ve istirahatli olduğu süre içinde 
işveren tarafından yapılan çeşitli ad altındaki ödemeler, 

• Meslek liselerinde ve yükseköğretim kurumlarında staja tabi tutulan öğrenciler 
ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve kursiyerlerin prime 

esas kazançları 82. Maddeye göre belirlenen alt sınır olarak esas alınacaktır. 
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak ve mesleki eğitim 

gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili  
• Kanunlarında öngörüldüğü şekilde, yaşlarına uygun asgari ücretin % 50'si esas 

alınarak belirlenecektir. 
• Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların (Ek 

Madde 5) prime esas kazançları Kanunun 82 nci maddesinin alt ve üst sınırları 
arasında olmak kaydıyla kendilerince belirlenir. 

• Ek madde 6 kapsamında sigortalı sayılan ve 10 günden az çalışan ticari taksi, 
dolmuş ve benzeri nitelikteki toplu taşıma aracı sürücüleri ile sanatçıların prime 
esas kazançları 30 gün üzerinden Kanunun 82 nci maddesinin alt ve üst sınırları 
arasında olmak kaydıyla kendilerince belirlenir. 

• Ek madde 5 ve Ek madde 6 kapsamında sigortalı sayılanlar 2011 yılından 
itibaren günlük kazanç alt sınırının 18 katı üzerinden, her yıl 1 puan artırılmak 
suretiyle prim öderler (2013 yılı için % 20) (SSİY; m. 97). 

 

6.1.2.1.5.4/1-a Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Günlük Kazanç ve 
Prim Gün Sayısının Hesaplanması 

506 Sayılı Kanunun, 5510 sayılı Kanuna aktarılan finansmanla ilgili önemli 
uygulamalarından birini de prime esas günlük kazanç oluşturmaktadır. Prime esas 
günlük kazanç, sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir"(m. 
80/1-g). 5510 sayılı Kanun, ay kavramını ayın ilk günü ile son günü arasında geçen 30 
günlük süre olarak değerlendirmektedir (m. 3/14). Bu bakımdan 28 gün süren şubat ayı 
ile 31 gün süren temmuz ve diğer aylar arasında bir fark yoktur ve bütün aylar 30 gün 
olarak kabul edilir. Aynı şekilde, bir yıl da 360 gün kabul edilmektedir. Sigortalıların 
günlük kazançlarının hesabında dikkate alman gün sayısı aynı zamanda sigortalının prim 
ödeme gün sayılarını gösterir.  

4/1-b ve 4/l-c kapsamındaki sigortalılar, her halükarda ay için 30 gün prim öderler 
ve prim gün sayılarının hesabı daha basit ve sadedir. Ancak, 4/1-a kapsamındaki 
sigortalılar için prim ödeme gün sayısının ve prime esas günlük kazancın 
hesaplanmasında ay 30 gün olarak kabul edilmekle birlikte, aşağıdaki hallerde farklı 
hesaplamalar yapılmaktadır: 
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• Sigortalı ay içinde bazı günler çalışmamış ve ücret almamış ise prime esas 
günlük kazancı hesaplanırken, o ay için primlerin hesabında dikkate alman 
toplam kazancı çalıştığı gün sayısına bölünerek bulunur. Kısacası, 17 gün 
çalışmış ise 17, 21 gün çalışmış ise 21 gün üzerinden günlük kazancı hesaplanır. 

• İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın 2/3 oranına kadar 
yapılan çalışma kısmi çalışma sayılır ve kısmi süreli çalışma ilişkisi yazılı hizmet 
akdi ile aylık ücret karşılığı yapılmışsa sigortalı haftalık çalışma süresine 
bakılmaksızın tam ay olarak bildirilir (SSİY, m.101). 

• İşverenle sigortalı arasında yazılı olarak yapılmış kısmi süreli bir iş 
sözleşmesinin var olması şartıyla, sigortalı ay içinde günün belli saatlerinde 
çalışıyor ve çalıştığı saat karşılığında ücret alıyor ise, sigortalının prim ödeme 
gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı Kanun 
esaslarına göre belirlenen günlük çalışma saatlerine bölünmesiyle bulunur. Bu 
şekilde yapılan hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir. Buna göre, 
herhangi bir ayda toplam olarak 64 saat çalışan bir sigortalının prim ödeme gün 

sayısı (64/7,5) = 8,6 = 9), 9 gün olarak dikkate alınacaktır (SSİY, m.101). 
• Sigortalı ile işveren arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı bir iş 

sözleşmesi var, ancak sözleşmede çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak 
belirtilmemiş ise sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı haftalık çalışma 
süresi en az 20 saat kabul edilerek hesaplanır ve sigortalının ay içindeki prime 
ödeme gün sayısı kısmi süreli çalışanlarla ilgili hükümler çerçevesinde 
hesaplanacaktır (m. 80/l-ı). 

• Kısmi süreli çalışma, çağrı usulü çalışma veya ev hizmetlerinde çalışma 
dolayısıyla ay içinde 30 günden az çalışma söz konusu ise eksik günlerin GSS 
primleri 30 güne tamamlanarak ödenecektir (m. 80/1-i). 

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derecedeki eğitim kurumlarında ek ders ücreti 
karşılığı uzman ve usta öğretici olarak çalışanların prim ödeme gün sayısı; 30 
günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti 
toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi ile bulunur. 
Tam sayıdan sonraki küsurlar dikkate alınmaz. 

• 5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi gereğince, bazı çalışan gruplarının prim 
ödeme gün sayıları geçiş döneminde farklı esaslara göre hesaplanmaktadır. Buna 
göre 4/1-b kapsamındaki sigortalılardan; 

 Köy ve mahalle muhtarları  
 Tarımsal faaliyette bulunanlar 
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesi kapsamında belirtilen işleri 

hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici 
nitelikte yapmakta olan kadın isteğe bağlı sigortalılar, 

 Tarım veya orman işlerinde süreksiz hizmet akdi ile çalı-şanlar, 
 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılında 15 gün prim ödeyecekler 
ancak prim gün sayıları 30 olarak hesaplanacaktır. 15 günlük prim ödeme gün sayısı 30 
günü geçmemek üzere her yıl bir puan artırılacak, 2009 da 16, 2010 da 17 gün olarak 
uygulanacaktır (geçici m. 16). 
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6.1.2.2.4/1-b Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 

 

Kendi adına bağımsız çalışan sigortalıların (4/1-b), prime esas kazançları, 5510 
sayılı Kanunun 82. maddesinde belirlenen prime esas kazançların alt sınırı ile üst sınırı 
arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından belirlenecektir (m. 80/2-a). Bu sigortalılar, 
Kuramca belirlenen sürelerde prime esas kazançlarını beyan edecekler, ancak beyan 
edilen kazançta bir değişiklik olursa yeniden beyan ile bu miktarı değiştirebilecektir. 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra 4/1-b kapsamındaki 
sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesi konusunda yaşanan problemler 
SSİY'nin 98. maddesinde yer alan düzenlemelerle giderilmeye çalışılmış ve bu kesimin 
prime esas kazançları ile ilgili aşağıdaki esaslar belirlenmiştir: 

• Sigortalının prime esas kazancı, 82. madde de belirtilen alt ve üst sınırlar 
arasında kalmak şartıyla kendileri tarafından beyan edilecek günlük 
kazancın 30 katıdır. 

• Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıl¬dığı tarihteki 
aydan başlamak üzere değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış 
sayılır. 

• Yapılan beyanda belirtilen kazanç üzerinden üst üste 12 ay ödeme 

yapılmaması halinde beyan geçersiz sayılır. 
• Beyanda bulunmayan veya beyanı geçersiz sayılan sigortalının prime esas 

kazançları alt sınır olarak kabul edilir. 
5510 sayılı Kanun, beyan esasının uygulamada yaratabileceği sıkıntıları dikkate 

alarak ilave bir düzenleme getirmiş ve; "sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime 
esas kazancı çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinin 30 katından 
daha az olamayacağı" (m. 80/2-b), hükmünü getirmiştir. Ancak bu uygulama 04.04.2015 

tarihinde 6645 sayılı kanunla kaldırılmıştır.  

Eğer sigortalı, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektiren birden fazla işe 
sahipse bu gelirler birleştirilerek tek beyanda bulunacaktır (m. 80/2-c). 

 

6.1.2.3.4/1-c Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 

 

5510 sayılı Kanunun ilk halinde, 4/1-a ve 4/1-c kapsamındaki sigortalıların prime 
esas kazançları büyük ölçüde aynı esaslar ile belirlenmiş iken, Anayasa Mahkemesinin 
iptal gerekçeleri de dikkate alınarak 5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, ilk defa 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanların prime 
esas kazançları aynı madde de ancak ayrı hükümlerle düzenlenmiştir. Kamu personel 
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rejimi ve ücret-maaş politikalarının farklılığına bağlı olarak prime esas kazançları en 
karmaşık grubu 4/1-c kapsamındaki sigortalılar oluşturmaktadır. 

4/1-c kapsamındaki sigortalıların Prime esas kazançların hesabında 

 Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için (m. 80/3-a): 

 İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden 
ödenen aylık tutarları, 

 Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları, 
 Makam, temsil ve görev tazminatları ile çeşitli personel kanunları 

gereğince ödenen tazminatlar ve ek ödemeler 
 Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan sigortalıların işgal ettikleri 

kadrolar esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen unsurlar üzerinden 
hesaplanan tutarı, 

 İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli kadro, unvan 
veya görevle bağlantı kurulanlar için bağlantı kurulan kadro, unvan veya 
görevin prime esas kazanç tutarı, 

dikkate alınacaktır. Bunların dışında kalan 4/1-c kapsamındaki sigortalılardan 
açıktan vekil olarak atananlar, başka bir kadro ve görevin ödeme unsurları esas almanlar, 
Büyükşehir belediye başkanları, yükseköğrenim kurumunda çeşitli statülerde istihdam 
edilen sözleşmeli personel için prime esas kazançlar genellikle yukarıdaki gruplarla ilgili 
hesaplama ilkeleri çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır (5510, m. 80 ve S SİY, m. 
99). Bu grupta bulunan sigortalılardan harp okulu ve polis akademisi öğrencileri gibi 
gruplar için de prime esas kazançlarla ilgili farklı düzenlemeler yapılmıştır. 

4/1-c kapsamındaki sigortalılar için prim gün sayısının hesaplanmasında her ay 30 
kabul edilir. Ancak, yaş haddi veya sağlık izni dolayısıyla ay başından sonra görevden 
ayrılanlar için aylık veya ücret ödenen gün sayısı dikkate alınır. Aynı şekilde, görevden 
uzaklaştırılma, tutuklanma veya gözaltına alınma hallerinde eksik gün üzerinden aylık 
ödenmişse 15 gün üzerinden bildirim yapılacak, sonradan göreve iade ile tam aylığa hak 
kazanma halinde 30 güne tamamlanarak bildirimleri yapılacaktır (SSİY, m. 100). 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 4/1-c kapsamında 
sigortalı sayılan ancak sigortalılık hak ve yükümlülükleri 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine sürdürülecek olan kamu çalışanlarının prime esas kazançları ve prim 
oranları 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. 

6.1.2.4.Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların Prime Esas Kazançları 

5510 sayılı Kanun bakımından yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için 
prime esas kazançlar farklı şekilde belirlenmiştir. Buna göre, 

• Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortalı sayılmayanlar (m. 60/d) ile 60. maddede belirtilen 

birinci fıkranın (e) bendine kadar sayılan grup dışında kalanlardan, başka bir 
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ülkede sağlık sigortasından faydalanma hakkı olmayanlar prime esas 
kazancın alt sınırının 2 katı; 

• 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c hükümleri ile isteğe bağlı sigortalı 
olan kişiler dışındaki kişiler için (vatansızlar, yeşil kart verilen kişiler, 65 
yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, istiklal madalyası alanlar, SHÇEK 
kapsamında rehabilitasyon hizmeti alanlar, harp malullüğü aylığı alanlar vb) 
(m. 60/c), asgari ücret; 

• 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik sigortası ödeneği alanlar (m. 60/e), 
prime esas kazançların asgari tutarı üzerinden, 

• 5510 sayılı Kanunun geçici 13. maddesinde belirtilen ve iş kaybı tazminatı 
alanların iş kaybı tazminatının aylık tutarı üzerinden, 

• 5510 sayılı Kanunun m.60/c-l kapsamında GSS sigortalısı olmak için 
başvuranların primleri, aile içindeki gelirin kişi başına aylık tutan esas 
alınarak asgari ücretin 1/3'ü ile 2 katı arasında değişen tutarı üzerinden 

genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. 

 

6.1.3. PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANCIN SINIRLARI (m.82) 

 

Sigortalının prime esas kazançlarının tamamından değil, 5510 sayılı Kanunun 82. 
maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenen alt ve üst sınırları arasında kalan kısmından 

prim kesilmektedir. 5510 sayılı Kanuna prime esas kazançların alt ve üst sınırı 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine göre belirlenen asgari ücret ile ilişkilendirilerek 
belirlenmiştir. 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra: 

"Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 
günlük kazancın alt sının, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst 
sının ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır."  (m. 
82/1). 

şeklinde düzenlenmiştir. 6111 sayılı kanundan önce alt sınır 16 yaşından 
büyükler için belirlenmiş asgari ücret olarak almıyordu. Buna göre asgari ücret 
değiştikçe, prime esas kazançların sınırları da değişecek, ayrıca bir düzenleme yapmaya 
gerek kalmayacaktır.  

Prime esas kazançların sınırları ile ilgili diğer düzenlemeler ise şunlardır: 

• Günlük kazançları, prime esas kazançların alt sınırının altında olan 
sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır 
üzerinden, günlük kazançları üst sınırı aşan sigortalıların günlük 
kazançları üst sınır üzerinden hesaplanacaktır (m. 82/2). 
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• Günlük kazancı, alt sınırın altında olan sigortalıların kazancı ile alt sınır 
arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalıların 
sigortalılara ait primlerin tamamı işveren tarafından ödenir (m. 82/3). 

• Prime esas kazançlar bakımından 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için 
kısa ve uzun vadeli sigorta kollan bakımından prime esas kazançlarda üst 
sınır yoktur (m. 46). 

• Eğer sigortalı, 5510 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belirlenen aynı 
sigortalılık haline tabi olacak şekilde birden fazla işte çalışıyor ise, 
Kuruma ödenen primler toplamı bu sigortalılık hali için belirlenen prime 
esas kazancın üst sınırını aşar ise aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi 

üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında 
sigortalıya defaten ödenir. Ancak, Kurum bu şekilde sigortalıya iade 
ettiği primler için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz ödemez (m. 
82/4). 

 

6.1.4.PRİM ORANLARI VE DEVLET KATKISI (m. 81) 

 

5510 sayılı Kanun, daha primin fiyat olma özelliğini güçlendirecek şekilde sigorta 
kolları için ayrı prim belirleme yolunu tercih etmiştir. Kanunun 81. maddesinde sigorta 
kollarına ve ödeyenlere göre prim oranları ayrı ayrı belirlenmiştir. 

 

6.1.4.1.Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 

 

Uzun vadeli sigorta kolları (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm, MYÖ sigortaları) prim 
oranı, sigortalının prime esas kazancının %20'sidir. Bunun %11 i işveren, %9'u sigortalı 
tarafından ödenecektir (m. 81/1-a). Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği MYÖ 
sigortası primlerinin 1/4'ü oranında katkı yapacaktır. Devlet katkısı olarak hesaplanacak 
tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenecektir. 

Eğer sigortalı fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde çalışıyor ise, 4/1-a veya 

4/1-c statüsünde çalışıyor olmasına göre farklı oranlarda olmak üzere ilave fiili hizmet 
süresi zammı primi ödenecektir. Nitekim sigortalı; 

• 4/1-a kapsamında çalışıyor ise % 20 olarak belirlenecek MYÖ sigortası primi, 

bu Kanunun 40. maddesinde belirtilen esaslara bağlı olarak 60 gün fiili hizmet 
süresi eklenecek işler için 1 puan, 90 gün eklenecek işler için 1,5 puan ve 180 
gün eklenecek işler için ise 3 puan; 

• 4/1-c kapsamında çalışıyor ise % 20 MYÖ sigortası primi, Bu kanunun 40. 

maddesinde belirtilen esaslara bağlı olarak 60 gün fiili hizmet süresi eklenecek 
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işler için 3.33 puan; 90 gün eklenecek işler için 5 puan ve 180 gün eklenecek 
işler için 10 puan, 

eklenerek belirlenecektir. Fiili hizmet süresi zammına ilişkin primlerin tamamı 
işveren tarafından ödenecektir. Bu uygulama, zaman içinde özellikle yargı kararları ile 
fiili hizmet zammı uygulamasının kapsamının genişlemesi dolayısıyla kamu idareleri ve 
bazı sektörlerde özel sektör işyerleri için önemli bir maliyet unsuru getirecektir. Öte 

yandan, 4/1- b kapsamındaki sigortalılar için fiili hizmet süresi zammının 
öngörülmemesi, sosyal sigorta hukukumuzda norm standart birliğinin sağlanması 
bakımından dikkat çeken bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir. 

 

 6.1.4.2.Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 

 

5510 sayılı Kanun, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigorta 
kollarından oluşan kısa vadeli sigorta kollarının prim oranı, yapılan işin iş kazası ve 
meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ile %6,5 oranları 
arasında değişmek üzere 83. madde hükümlerine göre belirlenecek hükmü ile başlamış, 
ancak 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6385 sayılı Kanunla 
1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için % 2 olarak 
belirlenmiştir. Bu oranı, % 1,5 oranına düşürmeye veya % 2,5 oranına yükseltmeye 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır (6385, m.9). Prim oranlarının sabitleştirilmesi ile 
5510 sayılı Kanunun 83. Ve 84. Maddeleri 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

6.1.4.3.Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı (m.83/f) 

 

Genel sağlık sigortası prim oranı sigortalılık ilişkisinin niteliğine göre farklı 
şekilde düzenlenmiştir. Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı 
sayılanların genel sağlık sigortası primi %5 sigortalı ve %7,5 işveren hissesi olmak üzere 
toplam %12,5'dir. Yalnızca GSS kapsamında sigortalılar ile bu Kanunun m. 60/1-e 

hükmü kapsamında olanlar (İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği ve ilgili 
kanunlar çerçevesinde kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar) ve Geçici m. 13 
kapsamında olanlar (4046 Sayılı Özelleştirme Kanununa göre iş kaybı tazminatı alanlar) 
için GSS prim oranı ise %12 olarak belirlenmiştir. 

Uzun vadeli sigorta kollarında olduğu gibi devlet GSS için de toplam prim 
oranının ü oranında prim katkısında bulunacaktır. 
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6.1.4.4.Kendi Adına Bağımsız Çalışanların (m. 4/1-b) Primleri (m. 83/g) 

 

5510 sayılı Kanuna göre 4/1-b kapsamında sigortalı olanlar, kısa (% 2) ve uzun 

vadeli (% 20) sigorta kolları ile GSS (% 12,5) primlerinin toplamı kadar prim 
ödeyeceklerdir. Bu sigortalıların toplam prim oram %34,5'dür. 4/1-b kapsamındaki 
sigortalılar, yukarıda belirtilen sigorta kolları ile ilgili sigortalı ve işveren hisselerinin 
tamamını kendileri ödeyeceklerdir. 

 

6.1.4.5.İsteğe Bağlı Sigortalılık Primi 

 

5510 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların prim oranı %32 
olup, bunun %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, MYÖ, (uzun vadeli sigorta 
kolları) primi, %12 si ise genel sağlık sigortası primi olarak belirlenmiştir (m. 52). 4/1-

b kapsamındaki sigortalıların ödeyecekleri primlerin miktarı, prime esas kazançların alt 
ve üst sınırı arasında 80. madde hükümleri çerçevesinde, kendileri tarafından 
belirlenecektir. 

 

6.1.4.6.Sosyal Güvenlik Destek Primi 

 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle SGDP prim oranları değiştirilmiştir. 
Buna göre, yaşlılık aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna tabi olarak 4/1-a kapsamında 
bir işte çalışmaya başlayan ve aylıkları kesilmeden çalışmalarına devam etmek isteyen 
sigortalılar, % 30 prim oranına ilaveten kısa vadeli sigorta kolları için de % 2 oranında 
prim ödeyeceklerdir. % 30 prim oranının 1/4 ü sigortalı, 3/4 ü işveren hissesi olarak 
ödenecek, % 2 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları prim oranının tamamı ise işveren 
tarafından ödenecektir. Bu durumda SGDP prim oranı % 32'dir. 

4/1-b kapsamında SGDP primi ödeyerek çalışanlar için SGDP prim oranı, almakta 
oldukları aylıkların % 15 i (m. 30), olarak belirlenmiş ancak bu oranın Kanunun yürürlük 

tarihinde (1.10.2008) % 12 olarak uygulanması, takip eden yıl başından itibaren 1 er 
puan artırılması öngörülmüştür (Geçici m. 14). Öte yandan, 4/1-b kapsamındaki 
sigortalılardan bu şekilde alman primler hiçbir zaman, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar 
için o yılın ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek SGDP'den 
daha fazla olamayacaktır (m. 30). 4/1-b kapsamında SGDP ödeyerek çalışanların 
aylıklarından yapılan % 15 oranındaki kesinti dışında prim alınmayacaktır. 

 

 



 

120 
 

6.1.4.7.Çıraklar, Meslek Lisesi Öğrencileri (m.81) 

 

5510 sayılı Kanunun 5/b gereğince kısmen sigortalı sayılan aday çırak, çırak ve 
işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prim oranı % 6'dır. Prime esas kazançları 
ilgili Kanunda belirtildiği gibi yaşlarına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden 
hesaplanacaktır (m. 81/d). 

 

6.1.4.8.Stajyer Öğrenciler 

 

5510 sayılı Kanuna göre eğitimleri sırasında staja tabi tutulan ve 5/b kapsamında 
kısmi sigortalı sayılan meslek lisesi ve üniversite öğrencileri hakkında iş kazası ve 
meslek hastalıkları sigortası uygulanacak ve prime esas kazançların alt sının üzerinden 
% 6 prim alınacaktır. Bu oranın % l'i kısa vadeli sigorta kolları, % 5'iGSS primi olarak 
tahsil edilecektir. Primler, MEB veya eğitim gördükleri okullar (üniversiteler) tarafından 
ödenecektir (m. 81/d). 

 

6.1.4.9.İş Kur Kursiyerleri 

 

İKMH sigorta kolu bakımından 5/e kapsamında sigortalı sayılan, Türkiye İş 
Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine 
katılan kursiyerler için prim oranı % l'i kısa vadeli sigorta kolları, % 12,5’i GSS primi 
olmak üzere toplam 13,5 olarak belirlenmiştir ve prime esas kazançların alt sınırı 
üzerinden tahsil edilir (m. 81/d). 

 

6.1.4.10.İşsizlik Sigortası 

 

İşsizlik sigortası esasen Türkiye İş Kurumu tarafından 4447 sayılı Kanun 
esaslarına göre yürütülen bir sigorta kolu olması ve bu sigorta kolu ile ilgili esaslar 5510 
sayılı Kanunla düzenlenmemiş olmamasına rağmen, prime esas kazançlar, primlerin 
tahsili ve ödenmesi ile ilgili esaslar 5510 sayılı Kanunla paralel düzenlendiği ve bu 
sigorta kolu ile ilgili primlerin tahsili Kurum tarafından diğer sigorta kolları ile birlikte 
gerçekleştirildiği için işsizlik sigortası prim oranlarına da değinmek gerekecektir. 
İşsizlik sigortası prim oranları başlangıçta sigortalılar için % 2, işverenler için % 3 
ve devlet için % 2 olmak üzere toplam % 7 olarak belirlenmişken, bu oranların yüksek 
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olduğunun anlaşılması üzerine, 1.1.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 1 
sigortalı, % 2 işveren ve % 1 devlet hissesi olmak üzere toplam % 4 olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 4. Sigortalılar ve Sigorta Kollarına Göre Primler 

SİGORTA KOLLARI/ 
SİGORTALILAR 

PRİM ÖDEYENLER TOPLAM 
SİGORTALI İŞVEREN DEVLET 

4/1-a ve 4/1-c 4/1-b 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları   2 2  2 

Uzun Vadeli Sigorta 
Kolları 

9 9 20 11 20/4 20 

Genel Sağlık Sigortası 5 5 12,5 7,5 12.5/4 12.5 

GENEL TOPLAM 14 14 34,5 20,5 32.5/4 34,5 
Yalnızca GSS 12  12/4 12 

İsteğe Bağlı Sigortalılar 32  32/4 40 

SGDP Ödeyerek 
Çalışanlar 

7.5  15 24,5  32 

Stajyer Öğrenciler  5  1(6) 
İşsizlik Sigortası 1   2 1 4 
Geçici Tarım İşçileri 34.5     34.5 
Sürücüler ve sanatçılar 32.5      
İŞKUR kursiyerleri    1+12,5  13.5 

 

 

6.2.PRİM BELGELERİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ 

5510 Sayılı Kanun, büyük ölçüde 506 sayılı Kanunda yer alan prim belgeleri, 

düzenlenmesi ve verilmesi ile ilgili usul ve esasları benimseyerek primlerin ödenmesi 
ile ilgili süreci düzenlemiştir. 

 

6.2.1. PRİM BELGELERİNİN VERİLMESİ, RESEN BİLDİRME VE 
BİLDİRMEMENİN YAPTIRIMI (m. 86) 

 

6.2.1.1. Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları 

Sigortalının sosyal güvenlik hakları bakımından, ödediği primlerle ilgili kayıtların 
düzenli ve sağlıklı olarak tutulması bir zorunluluktur. 5510 sayılı Kanun, bağımlı çalışan 
sigortalılarla Kurum arasındaki, sigortalılık ilişkisinin gerektirdiği işlemlerle ilgili 
belgelerin düzenlenmesini ve Kuruma verilmesini işverene yüklemiş ve bu 
yükümlüklerin yerine getirilmemesi halinde cezai yaptırımlar getirmiştir. 
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5510 sayılı Kanunda, prim belgeleri asıl ve ek prim belgeleri olmak üzere iki gruba 
ayrılmıştır.  

Asıl prim belgesi, sigortalılarla ilgili aylık bilgilerin düzenlendiği aylık prim ve 
hizmet belgesi;  

Ek prim belgeleri, asıl prim belgesi ek olarak verilen ve bu belgelerdeki 
eksiklikleri ve yanlışlıkları giderici bilgileri ihtiva eden her türlü belgedir. 

Prim belgeleri işverenlerce düzenlenir ve Kuruma verilir. Bu belgelerdeki 
bilgiler esasen işverenin beyan ettiği bilgilerdir. İşverence beyan edilen bilgilerin 
denetimini yapmak ve kayıtdışı çalışma ile mücadele kapsamında olmak üzere 
işverenlerin ve işyerlerinin kayıtları tutma ve saklamaları ile ilgili düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve 
belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 yıl; kamu 
idareleri ise 30 yıl süre ile saklamak zorundadır (m. 86/2). Eğer işyerinin tasfiyesi veya 
iflası söz konusu ise tasfiye ve iflasla görevli memurlar defter ve kayıtları görevleri 
süresince saklamakla yükümlüdürler. İşverenler, işyeri sahipleri ve kamu idareleri ile 

tasfiye ve iflas memurları istenilmesi halinde Kurumun denetim ve kontrol ile 
görevlendirilen memurlarına 15 gün içinde ibraz etmek zorundadırlar. 

Primlerin ödenmesi ile ilgili olarak işverence Kuruma verilecek belgelerin içerik 
ve şekli ile belgelerin Kuruma verilmesi ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından 
çıkarılan SSİY'de (m. 102-107) ayrıntılı düzenlenmiştir (m. 86/son). 

6.2.1.2.Prim Belgelerinin Kuruma Verilmesi (m. 86) 

İşveren tarafından Kuruma verilmek zorunda olan Kurum tarafından matbu 
olarak ve/veya elektronik ortamda düzenlenmiş belgeler olacaktır. Aylık prim ve hizmet 
belgesi de, belge üzerinde yer alması gereken bilgilerin Kurumca düzenlendiği matbu 
bir belgedir. İşveren, Kurumca hazırlanan bu belgeleri istenen bilgileri doldurarak 
belirtilen süre içinde ve usule uygun olarak Kuruma vermekle yükümlüdür. 

5754 sayılı Kanunla değiştirilen şekli ile prim belgeleri; 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için en geç Kurumca belirlenecek günün 
sonuna kadar, 

• Diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca 

belirlenecek günün sonuna kadar, 

Kuruma verilmek zorundadır (m. 86/1). Öte yandan Kurum, aylık prim ve hizmet 
belgesini, diğer kamu idarelerine verilen ve çalışanlara ait bilgileri ihtiva eden belgelerle 
birleştirmeye, kamu idarelerinin internet veya elektronik bilgi işlem ortamından almaya 
ve işverenleri bu yönde yükümlü kılmaya yetkili kılınmıştır. Eğer yukarıda belirtilen 
sigortalılarla ilgili olarak ek prim belgeleri verilmesi gerekiyor ise bu belgelerin 
verilmesi ile ilgili esas ve usuller SSİY’deki belirtilmiştir. 506 sayılı Kanun döneminde 
uygulanan şekilden farklı olarak prim belgelerinin verileceği günün Kurum tarafından 
belirlenmesi esnekliği getirilmiştir. Kurum 28.9.2009 tarihli Aylık Prim ve hizmet 
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belgelerinin verilmesi ile hususları düzenleyen tebliğde Ekim 2009 tarihinden itibaren 
4/1-a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenlerin sigortalı sayısına bakılmaksızın 
aylık prim ve hizmet belgesinin e-sigorta yoluyla verilmesini zorunlu kılmıştır. Öte 
yandan Kamu idarelerinin sigortalı sayılarına bakılmaksızın prim belgelerini e-sigorta 

yoluyla vermeleri aynı tebliğ ile zorunlu kılınmıştır. 

 

6.2.1.3.Çalıştırılmayan Sigortalıların ve Geçici İş İlişkisinin Kuruma 
Bildirilmesi 

 

4447 sayılı Kanunla, kayıtdışı ile mücadele amacıyla getirilen düzenlemelerden 
biri olan, ay içinde eksik çalıştığı beyan edilen sigortalıların, eksik günlerinin 
belgelendirilmesi 5510 sayılı Kanunda da aynı hükümlerle yer almıştır. Nitekim, aylık 
prim ve hizmet belgesinde, belge verilen ay içinde sigortalıların çalıştırılmadığı ve ücret 
edilmediği beyan edilmiş ise, sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını ispatlayan 
belgelerin işverence aylık prim ve hizmet belgesine eklenerek Kuruma verilmesi 
zorunludur. Ancak bu zorunluluk, Kurumca belirlenen işyerleri için söz konusu değildir  
(m. 86/4). 5510 sayılı Kanun, daha önceki uygulamadan farklı olarak, "sigortalıların 30 
günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin 
verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin 

geçersiz sayılsa halinde, 30 günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi 
Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı primler, Bu Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur" (m. 86/5), denilmiştir. 

5510 Sayılı Kanunu, diğer konularda olduğu gibi 4857 sayılı İş Kanunu ile 
getirilen değişiklikler doğrultusunda, "sigortalının başka bir işverene iş görme edimini 
yerine getirmek üzere geçici iş ilişkisi ile devredilmesi halinde, sigortalıyı devir alan 
işverenin, geçici iş süresine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, işverene ait işyeri 
üzerinden Kuruma verilmesinden asıl işveren ile birlikte müteselsilen sorumlu 
tutmuştur" (m. 86/3). Bu düzenleme ile geçici iş ilişkisinin sosyal sigorta hukuku 
bakımından kayıtdışılığa yol açması önlenmeye çalışılmıştır. 

5510 sayılı Kanun, işveren sigortalı çalıştırmıyor ise, bu hususu sigortalı 
çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlü 
tutmuştur. Bu düzenleme, Kurumun prim takip ve tahsilatı ile ilgili denetim sürecini 
kolaylaştırmaya yönelik bir ilave tedbir olarak alınmıştır. 

 

6.2.1.4.Prim Belgelerinin Verilmemesi, Belgelerin Resen Düzenlenmesi ve 
Primlerin Resen Hesaplanması 
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Prim belgelerinin Kuruma verilmesi işverenin sorumluluğundadır. Bu belgelerin 
hiç verilmemesi veya noksan verilmesi halinde Kurum resen bu belgeleri düzenler. 

Kayıtdışı çalışmayı önlemek ve sigortalının haklarının korunması amacıyla benimsenen 
resen belge düzenlenmesi; Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
elemanlarınca fiilen veya işyeri kayıtlarından veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
bankalarca düzenlenen belge veya alman bilgilerden, çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait 
prim belgelerinin, yapılan tebligata rağmen bir ay içinde Kuruma vermemeleri veya 

noksan vermeleri halinde bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta 
primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir (m. 86/7). 

İşveren ve sigortalı tebliğ edilen prim borcuna, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay 
içinde ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. İşverenin ve 
sigortalının itirazının reddi halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili 
iş mahkemesine başvurularak yargı yoluna gidilebilir. Ancak, yargı yoluna başvurulması 
prim borcunun takip ve tahsilatını durdurmaz. Eğer mahkeme Kurum lehine karar 
verirse bu Kanunun 88 ve 89. maddenin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır (m. 
86/7). 

Öte yandan, 5754 sayılı Kanunla getirilen bir değişiklikle, Kurum denetim 
elemanlarının işyerinde yapacakları fiilen tespitlerde veya diğer kamu kuramlarının 
yapacağı denetim ve incelemelerde sigortalı olarak çalışması kuruma bildirilmeyen veya 
eksik bildirilen sigortalıların geriye yönelik hizmetleri ve prime esas kazançlarının en 
fazla 1 yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınacaktır (m. 86/8). 

  

6.2.1.5.Prim Belgeleri Verilmeyen veya Eksik Verilen Sigortalıların 
Hakları 

 

Kanun, sigortalı olarak çalıştıkları halde, sigortalı çalışmalarını ispat eden 
belgelerin işverence Kuruma verilmemesi veya sigortalı çalıştıkları Kuramca tespit 
edilemeyen sigortalılar, sigortalılıklarını ispat etmeleri için dava açma hakkı tanımıştır. 
Nitekim, 5510 sayılı Kanunda, "sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın 
sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile 
ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile 
prim ödeme gün sayılan dikkate alınır" (m. 86/9), hükmü yer almıştır. 

İşveren tarafından Kuruma verilmesi gereken belgelerin hiç verilmemesi veya 

sigortalının çalışmasının gün veya kazanç olarak eksik gösterilmesi halinde, bu durumun 
Kurum tarafından tespit edilmesi şartıyla sigortalıya, hastalık ve analık sigortası ile ilgili 
yardımlar yapılır (m. 86/10). 

 

6.2.1.6.Prim Belgelerinin Verilmesinin Ertelenmesi 
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17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminden sonra, 506 
sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle, zorlayıcı şartların ortaya çıkması halinde prim 
belgelerinin verilmesinin ertelenmesine imkân tanınmıştır. 5510 sayılı Kanunun, "Afet 

durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi", başlıklı 91. maddesinde 
de bu husus düzenlenmiştir. Bu maddede yer verilen hükümlere göre, "işyerleri yangın, 
su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal 
faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4/1-b kapsamındaki sigortalılar, bu 
durumu belgelemeleri kaydıyla afetin meydana geldiği ayda vermesi gereken aylık prim 
ve hizmet belgelerini, afetin meydana geldiği ayı takip eden 3 ay içinde Kuruma 

vermeleri halinde süresi içinde verilmiş kabul edilecek ve cezai yaptırım 
uygulanmayacaktır (m. 91/2). 

Öte yandan, 1959 tarih 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" uyarınca, "genel hayatı 
etkileyen afetler söz konusu olursa, işverenler, sigortalılar ve hak sahiplerinin bu Kanuna 
göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile primlerin ödenme süresi, 
bu Kanunda belirtilen sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri 
göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkili kılınmıştır" (m. 91/3). 
Yukarıda sayılan sebeplerle prim borcunun ertelenmesi halinde zaman aşımı 
işlemeyecek, ertelenen kısım için gecikme cezası ve zammı uygulanmayacaktır. 

 

6.2.1.7.Prim Belgelerinin Zamanında Verilmemesi İle İlgili Cezalar 

 

5510 sayılı Kanun prim belgelerini Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre 

süresi içinde Kuruma verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, işyerine asılmaması 
ve prim belgelerindeki bilgilere esas teşkil eden kayıtların verilmemesi halinde cezai 
yaptırım öngörmüştür. Kanunun 102. maddesinde yer alan cezai yaptırımlar şunlardır: 

86. maddenin ilk fıkrası gereğince Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve 
hizmet belgesini, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler yada Kurumca 
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu olduğu halde anılan 
ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenler her bir fiil için (m. 

102/c); 

• Belgenin asıl olması halinde, aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek 
kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i 
tutarında (m. 102/c-1), 

• Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla 
her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/8'i 
tutarında (m. 102/c-2), 
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• Sigortalının 30 günden az çalıştığını belgeleyen ek belgelerin Kuramca resen 

düzenlenmesi halinde (m. 86/5), aylık asgari ücretin 1/2 si tutarında (m. 
102/c-3), 

• Belgenin mahkeme kararı, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetleme 
ve kontrol memurlarınca yapılan tespitler sonucunda sigortalıların 
hizmetlerinin veya kazançlarının Kuruma bildirilmediği veya eksik 
bildirildiği durumlarda, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, 
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın asgari ücretin 2 
katı tutarında (m. 102/C-4), 

idari para cezası uygulanacaktır. 

Öte yandan, İşverenler istenildiği takdirde prim belgelerindeki bilgilerin 
doğruluğunu kontrol için defter ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler (m. 86/2). 
Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen, 15 gün içinde zorlayıcı bir sebep olmaksızın bu 
belge ve kayıtları ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde işverenler 
(m. 102/e): 

• Bilanço esasına göre defter tutuyorlar ise aylık asgari ücretin 12 katı, 
• Diğer defterleri tutmakla yükümlü ise aylık asgari ücretin 6 katı, 
• Defter tutmakla yükümlü değil ise aylık asgari ücretin 3 katı, 
• Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza 

tutarını aşmamak kaydıyla, ibraz edilen belgelerin tasdiksiz olması, işçilikle 
ilgili giderlerin işlenmemiş olması, kayıtların usulsüz, karışık veya noksan 

tutulması vb durumlarda her bir geçersizlik hali için aylık asgari ücretin 1/2 
si tutarında, 

• İşverenler tarafından ibraz edilen ücret ve tediye bordrosunda Kanunda 
belirtilen (işyeri sicil no, sigortalının adı-soyadı vb) asgari nitelikteki 
bilgilerin bulunmaması halinde her bir geçersizlik hali için bir aylık asgari 
ücretin 1/2 si tutarında, 

idari para cezası uygulanır. Eğer işveren Kurumca istenen belgeyi verilen süre 
dışında ibraz etmiş, ancak ibraz ettiği belgelerin bir kısmı veya tamamı geçersiz ise, 

defterlerin kayıt tutulmadan önce tasdik ettirilmiş olması şartıyla, her bir geçersizlik hali 
için asgari ücretin yarısı tutarında, eğer defterler tasdiksiz ise bu defterler geçerli 
sayılmaz ve bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü ise asgari ücretin 12; diğer 
defterleri tutmakla yükümlü ise asgari ücretin 6 katı tutarında para cezası uygulanır (m. 
102/e-4). 

Kamu idareleri ve döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, asgari işçilik 
uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek belge ve bilgileri bir ay içinde verme 
yükümlülüğünü (m. 85/5), yerine getirmezler ise yerine getirilmeyen her bir yükümlülük 
için aylık asgari ücret tutarında; idari para cezası ödemekle yükümlü tutulmuştur (m. 
102/f). İdari para cezalarının ödenmesi, işverence Kuruma verilmesi gereken belgelerin 
(aylık prim ve hizmet belgesi vb), verilme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz (m .102/2). 
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6.2.2. PRİMLERİN ÖDENMESİ 

 

Primlerin ödenmesi ile ilgili esaslar 5510 sayılı Kanunun 87-89. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Bunlardan "primlerin ödenmesi" başlıklı 88. madde, Kanunun en uzun 
ve karmaşık maddelerinden birini oluşturmaktadır. 

 

6.2.2.1.Prim Ödeme Yükümlüsü (m. 87) 

 

5510 sayılı Kanunla getirilen yeniliklerden biri olan prim ödeme yükümlüsü ile 
ilgili düzenleme, değişik sigortalı grupları için Kurum bakımından prim ödemekle 
yükümlü olan muhatabın belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Kısa ve uzun 

vadeli sigorta kollarının yanı sıra genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigortalılık 
uygulaması bakımından prim ödeme yükümlüsü (m. 87); 

• 4/1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı olanlar ve ceza infaz kurumları ile 
tutukevlerinin bünyesindeki atölyelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların 
(5/a), işverenleri (m. 87/a), 

• 4/1-b kapsamında sigortalı olanlar ile bunlardan sosyal güvenlik destek 
primi ödeyerek çalışanlar ile genel sağlık sigortasından faydalanan oturma 
izni alan yabancılar (m. 60/d), ile başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı olmayanlar (m. 60/g) için kendileri (m. 87/b), 

• Genel sağlık sigortasından faydalanan ancak primi devlet tarafından ödenen 
60/c kapsamındaki kişiler (yeşil kartlılar, 65 yaş aylığı alanlar, madalya 
aylığı alanlar vb) için primleri merkezi bütçeden ödenmek üzere ilgili kamu 

idareleri (m. 87/c), 

• İşsizlik ödeneğinden faydalananlar (m. 60/e) ile Türkiye İş Kurumundan 
meslek edindirme kursu alanlar (m. 60/e) için Türkiye İş Kurumu (m. 87/d), 

• Çıraklar ve meslek lisesi öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı veya eğitim 
gördükleri okullar, staja tabi tutulan yükseköğrenim öğrencileri için öğrenim 
gördükleri yükseköğrenim kurumları (m. 87/e), 

• Harp malulü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü 
aylığı alanlar (m. 5/c), ile yurt dışında iş üstlenen işverence yurt dışında 
çalışmak üzere gönderilen işçilerin (m. 5/g) işverenleri veya kendileri (m. 
87/f), 

olarak belirlenmiştir. 

 

6.2.2.2.Primlerin Ödenme Süresi ve Şekli (m. 88) 
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5510 sayılı Kanun, primlerin ödenmesi konusunda her bir sigortalı grubu için 
ayrı düzenleme getirmiştir (m. 88): 

• 4/1-a kapsamında sigortalı olanların primleri, işverenleri tarafından kendi 
hisseleri birlikte hesaplanarak, en geç Kuramca belirlenecek günün sonuna 

kadar Kuruma ödenecektir (m. 88/1). 

• 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu kapsamda olanlardan sosyal 
güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar, GSS'den faydalanacak oturma 
izni alanlar ve başka ülkelerden sağlık garantisi olmayanların primleri 
kendileri tarafından ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek 
günün sonuna kadar ve her ay için 30 gün olarak ödenecektir (m. 88/7-8). 

• 4/1-c kapsamında olan sigortalıları çalıştıran işverenler (kamu idareleri), bu 
Kanun gereğince hesaplanacak primleri en geç kurumca belirlenecek günün 

sonuna kadar (m.88/9). Ancak, Kurum kamu idarelerinde işyerinin 
gösterdiği özellikleri dikkate alarak farklı zamanlarda ödeme süreleri 
belirleyebilecektir  (m. 88/21). 

• Primi merkezi bütçeden ödenecekler (65 yaş aylığı alanlar ve yeşil kartlılar 

vb.) (m. 87/c), için prim ödeme yükümlüsü olarak tanımlanan kamu idareleri 
ile işsizlik ödeneği alanlar ve meslek edindirme kursu alanların (m. 87/d), 
primleri Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili ayı takip eden ayın sonuna 
kadar Kuruma ödenecektir (m. 88/10). 

5510 sayılı Kanun, primlerin ödenmesi ile ilgili olarak süre ile ilgili yukarıda 
belirtilen düzenlemeler yanında 88. madde ile aşağıda belirtilen hususları düzenlemiş, 
ancak Kanunun birçok maddesinde olduğu gibi bu konularla ilgili usul ve esasların 

Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle (SSİY) düzenleneceğini de ayrıca belirtmiştir. 
Primlerin ödenmesi ile ilgili olarak 88. maddede yer alan diğer düzenlemeler şunlardır 
(m. 88 ve SSİY, m. 108): 

 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalıların hak edilen, ancak sigortalıya ödenmeyen 
ücretlerinden de prim kesilerek Kuruma ödenecektir (m. 88/2). 

• 4/1-b kapsamında prim ödeyenler, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 4/1-b 

kapsamında SGDP ödeyerek çalışanlar ile GSS kapsamında sigortalı olan 
Türkiye'de ikamet eden yabancılar, en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere 
primlerini peşin olarak ödeyebilirler, erken ödeme halinde, erken ödeme 
yapılan her gün için Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun 
(AATUHK), hükümlerince erken ödeme indirimi uygulanır (m. 88/6). Erken 
ödeme indirimi prime esas kazançlardan indirilmez ve sigorta priminin ait 

olduğu her ayın ilk gününden itibaren prim ödeme gün sayısına dâhil edilir. 
• Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmelerinin 

askıda kaldığı aylara ait GSS primi prime esas kazanan alt sının üzerinden 
30 gün olarak ödenecektir (m. 88/4). 
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• 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan kısmi süreli ve çağrı usulü çalışan 
sigortalılar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların GSS primleri 30 
gün üzerinden ödenir (m. 88/4). Bu kişilerin GSS primleri m. 60/1-c 

hükümleri esas alınarak hesaplanacaktır. 
• Tarımsal faaliyette bulunanların (4/l-b-4) GSS primleri ile kısa ve uzun 

vadeli sigorta kollan primlerinin ayrı ayrı veya birlikte tahsil edilecek şekilde 
prim ödeme tarihlerinin ve dönemlerinin belirlenmesi Kurumun 

yetkisindedir (m. 88/7). 

• Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider kaydedilemez (m. 88/11). 

• Kurum, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımsal faaliyette 

bulunanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedeli üzerinden borç tutarını 
geçmemek şartıyla % 1 ila % 5 arasında keserek tahsil edebilir (m. 88/12). 
Bu oran 1/03/2013 tarihli Kurum tebliği ile % 2 olarak belirlenmiştir. 

• Primler, Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup edilerek tahsil 
edilebilecektir. KDV iade alacağı olan işveren ve sigortalı, kendi prim borcu 
için olduğu kadar mal ve hizmet satın aldığı veya ortaklık ilişkisi olduğu 
işverenler için de prim borçlarının mahsubunu talep edebilecektir (m. 

88/13). 

• Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup 
etmek suretiyle tahsil etmeye yetkilidir (m. 88/14). 

• Kurum primlerin ödenmesinde, tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak amacıyla özel ödeme şekilleri kullanılmasını ve tahsilat 
kuruluşlarını belirlemeye yetkilidir (m. 88/15). 

• Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı AATUHK 
hükümlerinin uygulanmasından doğacak sorunlarda Kurumun alacaklı 
biriminin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi yetkilidir (m. 88/19). 

• Kurum prim tahsilatını artırmak üzere kendi personeline yönelik 
düzenlemeler de getirmiş ve Kurum alacakları için en geç bir yıl içinde icra 
yoluna başvurmayan Kurum yetkili personeli hakkında genel hükümlere 
göre kovuşturma yapılacaktır (m. 88/21), hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda sayılan düzenlemelerle Kurum, 506 sayılı Kanun dönemindeki 
uygulamaları da dikkate alarak prim alacaklarının takibini kolaylaştırma ve tahsilatı 
artırmayı amaçlamıştır. 

 

6.2.2.3.Primleri Süresi İçinde Ödememenin Yaptırımı (m. 89) 

 

Süresi içinde ödenmeyen primler için uygulanacak olan gecikme cezası ve 
gecikme zammı uygulaması konusunda 5510 sayılı Kanun, 2003 yılında 4958 sayılı 
Kanunla 506 sayılı SSK'da yapılan değişikleri büyük ölçüde aynen benimsemiş, 
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uygulamanın kapsamını 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki sigortalıları da ilgilendirecek 
hükümleri ilave ederek genişletmiştir (m. 89). Buna göre: 

"Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsili ile ilgili olarak 6183 sayılı “Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun"un 51, 102 ve 106. maddeleri hariç, diğer 
maddeleri aynen uygulanacak ve primlerin ve diğer alacakların ödenmeyen kısmı 
sürenin bittiği tarihten itibaren; 

• Öncelikle, ilk 3 aylık dönemde her bir ay için %270 oranında gecikme cezası 
uygulanarak artırılacak, 

• Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren 
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 hesaplanacaktır" (m. 89/2). 

Aynı madde ile, 

• Ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, 
• İlk 3 ay için uygulanacak gecikme cezasının Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 katına 

kadar artırılabileceği veya %1 oranına kadar düşürülebileceği, 
• Bakanlar Kurulunun gecikme cezalan ile ilgili uygulama tarihlerini belirlemeye 

yetkili olduğu, 
  hususları da düzenlenmiştir (m. 89/2). 

Öte yandan, dava ve icra takibinin açılmış olması, Kurumun prim ve diğer 
alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmesini 
etkilemeyecektir (m. 89/2) 

 

6.2.2.4. Prim Borçlarının Ertelenmesi (m. 91) 

 

Sigorta primlerinin süresi içinde ödenmesi genel kural olmakla birlikte, 5510 

sayılı Kanun, belirli durumlarda prim borçlarının ertelenmesine imkân vermiştir. Bu 
erteleme işveren ile birlikte Kuruma prim borcu olan sigortalıları da kapsamaktadır. 
Buna göre, "işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii 

afet nedeniyle tarımsal faaliyetlerinden dolayı zarar gören işverenler ile 4/1-b 

kapsamındaki sigortalıların; 

• Prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca yapılacak inceleme sonucunda 
anlaşılması şartıyla, 

• Afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin 
meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları, 

• Olayın meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları, halinde  
• Olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar, 
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Kurumca ertelenebilir (m. 91/1). Prim borçlarının ertelendiği süre içinde zaman 
aşımı işlemez ve borcun ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmaz (m. 91/4). Bu madde kapsamında ertelenen borçların ödeme vadesi 
erteleme süresinin son günüdür. Kurum Yönetim Kumlu, erteleme süresini meydana 

gelen afetten zarar görme derecesini dikkate alarak farklı süreler tespit ederek uzatabilir 
(SSİY, m. 109). 

 

6.2.2.5.Yanlış ve Yersiz Olarak Alman Primlerin İadesi (m. 89) 

 

5510 sayılı Kanunun, 89. maddesinde Kurum tarafından yanlış ve yersiz alman 
primlerin iadesi ile ilgili esaslar da belirlenmiştir. Yanlış ve yersiz alman primlerin iadesi 
ile ilgili esaslar şunlardır: 

• Yanlış ve yersiz alman primler, alındıkları tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş 
ise hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara ve 
genel sağlık sigortalılarına veya bunların hak sahiplerine geri verilir. 

• Yanlış ve yersiz olarak alman primler geri verilmesinde kanuni faiz 
uygulanır. Kanuni faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay 

başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır (m. 
89/3). Ancak Borçlar Kanununun 65. madde hükümleri saklıdır. 

• Yanlış ve yersiz alman primler farklı tarihlerde alınmış ise, her bir ödeme 
için ayrı bir faiz hesabı yapılacaktır. 

• Yanlış ve yersiz alman primlerin geri verilmesinin en önemli sonucu sigorta 
yardımlarını etkilemesidir. Nitekim, primlerin geri verilmesi dolayısıyla 
sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının aylık, 
gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri 
durumunda, bu Kanuna göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan 
sağlık hizmetleri durdurulur. Yanlış ve yersiz yapılan masraflar 96. madde 
hükümlerine göre ilgililerden geri alınır (m. 89/4). 

 

6.2.2.6.Prim Tahsilatını Artırmaya Yönelik Diğer Düzenlemeler 

 

506 sayılı Kanunda olduğu gibi, 5510 sayılı Kanunda da primlerin tahsilatını 
artırmaya yönelik olarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması dışında ilave 
tedbirler alınmış, düzenlemeler getirilmeye çalışılmıştır. Bu düzenlemeler şunlardır: 

 

6.2.2.6.1.Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma (m. 85) 
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5510 sayılı Kanunun ilk şeklinde, "Asgari işçilik uygulaması" başlığı ile 
düzenlenen madde, 5754 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle "Asgari işçilik uygulaması 
ve uzlaşma" olarak değiştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Sosyal sigorta hukuku 
bakımından kayıt dışı çalışma; sigortalıyı hiç bildirmeme, sigortalı sayısını eksik 
bildirme, sigortalıların çalışma gün sayısını eksik bildirme ve nihayet prime esas 

kazançlarını eksik bildirme şeklinde ortaya çıkmaktadır. 5510 sayılı Kanun, 4958 sayılı 
Kanunla getirilen asgari işçilik tespitini yeniden ve daha ayrıntılı şekilde düzenlemiştir. 
Bu yeniliklerle birlikte asgari işçilik uygulaması ile ilgili esaslar aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir: 

• Asgari işçilik tutarının tespiti, "işverenin işin emsaline, niteliğine, kapsam 
ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, 
çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde 

bulunduğunun tespiti halinde" söz konusu olacaktır (m. 85/1). 
• Asgari işçilik tespiti, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 

memurları tarafından, yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin 
büyüklüğü, benzer işyerlerinde çalıştırılan sigortalı sayısı gibi faktörler 
dikkate alınarak yapılacaktır (m. 85/1). 

• Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlar ile bankaları tarafından ihale mevzuatına göre yapılan işlerden ve 
özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından 
yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği Kurumca araştırılır (m. 85/2). 

• Kurumca yapılacak araştırma sonucunda yeterli işçilik bildirilmemiş olduğu 
anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim tutarı 
89. madde hükümlerine göre gecikme zammı ve cezası ile birlikte 
hesaplanarak işverene tebliğ edilecektir (m. 85/2). 

• Kurumca resen hesaplanan asgari işçilik tutarı üzerinden he-saplanarak 

işverene tebliğ edilen prim borcu, işverence ödenir veya ödenmesi taahhüt 

edilirse kesinleşir (m. 85/2). İşveren tebliğ edilen prim borcuna tebliğ 
tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz edebilir ve itiraz takibi durdurur. 

Kurumca itirazı reddedilen işveren yargıya başvurabilir ancak mahkemeye 
başvurma prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz (m. 85/3). 

• Kurumun denetim elemanlarınca yapılan kontrollerde asgari işçilik tutarının 
bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca m. 102/1-d ve m. 102/l-

e-4 hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanır (m. 85/4). 
• Asgari işçilik tespiti sürecinde ihtiyaç duyulan Kurumca istenilecek belgeler 

ve bilgiler kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından 
en geç bir ay içinde Kuruma verilecektir (m. 85/5). 

Asgari işçilik tutarının bildirilmesi, hesaplanması, asgari işçilik oranlarının 
belirlenmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; 
Kurum teknik elemanlarından 4; Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren 
konfederasyonlarınca görevlendirilecek 2 üye, TOBB'dan bir üye olmak üzere toplam 7 

üyeden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu oluşturulacaktır (m. 85/6). Kurum 
gerekli gördüğü takdirde aynı usuller birden fazla komisyon oluşturabilecektir (m. 85/7). 
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Kurulun çalışma usul ve esasları ile komisyonda görev alacak teknik elemanların 
nitelikleri, asgari işçilik tespiti sürecinde uygulanacak yöntem ve tespit kriterleri 
Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir (m. 85/11). 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Kurumun asgari işçilik tespitinde 

bulunduğu devamlı mahiyetteki işyerleri için hesaplanacak prim borcu, gecikme cezası 
ve gecikme zammı ile bunlara ilave edilecek idari para cezaları için, konu ile ilgili rapor 
Kurumun ilgili birimine gönderilmeden önce işverenle uzlaşma yapılarak çözümlenmesi 

imkânı getirilmiştir (m. 85/9). Kanun, uzlaşılan tutarın kesin olduğunu, işverenin bu 
tutar hakkında dava açamayacağını, hiçbir mercie şikâyet ve itirazda bulunamayacağını, 
uzlaşılan prim ve idari para cezalan tutarının uzlaşma tutanağının düzenlenmesini 

itibaren 1 ay içinde ödeneceğini düzenlemiştir (m. 85/9). Uzlaşma sağlanmasına rağmen 
ödemenin yapılmaması veya eksik yapılması uzlaşmayı bozacak ve uzlaşılan tutarlarla 
ilgili olarak kazanılmış hak iddiasında bulunulamayacaktır (m. 85/9). Öte yandan, 

SSİY'nin "Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığına ilişkin araştırma ve resen 
yapılacak işlemler" başlıklı dördüncü bölümünde yer alan 110-113. maddelerinde asgari 

işçilik tespiti ve uzlaşma süreci ile ilgili ayrıntılar düzenlenmiştir. 

 

6.2.2.6.2.Üst kademe yöneticilerin sorumluluğu (m. 88) 

 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanuna sonradan eklenen kamu kurulularının 
yöneticilerinin Kurumlarının ödenmeyen primlerinden sorumlu olması ilkesini özel 
sektör işyerlerini de kapsama alacak şekilde genişletmiş ve "Kurumun sigorta primleri 
ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu 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 işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur (m. 
88/20), düzenlemesini getirmiştir. Sosyal sigorta mevzuatını birleştirdikten sonra 

mutlaka yapılması gereken ve norm- standart birliğinin göstergelerinden biri olarak 
değerlendirilebilecek bu düzenleme, öngörüldüğü gibi hayata geçirilirse, özellikle kamu 
idarelerinden prim tahsilatını kolaylaştıracak olumlu etkilere sahip olabilecektir. 

 

 

 

6.2.2.6.3.Prim borçlarına halef olma (m. 89) 
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"Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri aktif ve pasif değerleri ile birlikte devralınır 
veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma 
olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer borçları aynı zamanda yeni 
işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur" (m. 89/1). Tarafların devir, intikal 
veya birleşme sözleşmelerine bu hükme aykırı olarak koydukları hükümler Kuruma 
karşı geçersiz olacaktır (89/1). 

506 sayılı Kanun uygulamasında, prim borçları bakımından haleflik ilişkinin 
gerçekleşmemiş kabul edildiği haller: 

• Bir işyerinin kapatıldıktan sonra yeniden açılması, 
• İşyeri kira sözleşmesinin feshedilip işyerini boşalttıktan sonra başkası 

tarafından kiralanarak sigortalı çalıştırılmaya başlanması, 
• Eski müteahhidin sözleşmesinin feshedilerek işin kalan kısmının ihale 

yoluyla başka bir müteahhide verilmesi, 
• İcra yoluyla satış yapılan işyerinin yeni işveren tarafından satın alınması, 
olarak sıralanmaktadır. Bu durumlarda prim borcu sonraki işverene 

geçmemektedir. 

Öte yandan, 89. madde ile getirilen düzenleme, prim borcunun mutlaka yeni 

işverenden tahsil edileceği anlamına gelmemekte, Kurum öncelikle eski işverenden 
borcu tahsil etme yollarını araştıracak, Kurum alacaklarının eski işverenden tahsili 
konusunda zorlukla karşılaşılması halinde yeni işverenle birlikte veya yeni işverenden 
tahsili yoluna gidilecektir. 

 

6.2.2.6.4.Borçların Mahsubu ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması 

(m. 90) 

 

5754 sayılı Kanunla büyük ölçüde değiştirilen ve kapsamı değiştirilen 
maddelerden birini de ilişiksizlik belgesinin alınması ile ilgili 90. madde oluşturmuş ve 
maddenin başlığı "Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, 
ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması" şeklinde değiştirilmiştir. 5510 sayılı 
Kanun, 506 sayılı Kanun dönemindeki uygulamanın kapsamını genişleterek prim 
borçlarının mahsubu ile ilgili olarak aşağıdaki hükümleri getirmiştir (m. 90): 

• Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşlar ihale yolu ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri ve bunların 
adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler (m. 90/1), 

• İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma ihale konusu olan işin yapıldığı süreye 
ilişkin prim ve her türlü borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi, kesin 
teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının 
bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iadesi esastır (m. 90/2). 
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İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve 

kanunla kurum ve kuruluşlar nezdindeki her türlü alacak, teminat ve hak 
edişleri üzerinden, işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her 
türlü devir, temlik ve el değiştirme Kurum alacaklarını karşılayacak kısım 
düşüldükten sonra hüküm ifade edecektir (m. 90/2). 

• Hak edişlerin mahsubu ve ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir (m. 90/3), 

• Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer 
merciler tarafından geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden 
önce ilgililerden yapılan inşaat dolayısıyla Kuruma borçlarının 
bulunmadığına dair belge istenecektir (m. 90/4), 

• Diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalar, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenecek işlemlerde ilgililerden Kuruma borçlarının 
olmadığına dair belge isteyeceklerdir (m. 90/4). 

5510 sayılı Kanun; "90. maddede belirtilen hallerde Kanunda belirtilen 
yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi 

veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer 
işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idari ve 
cezai işlem yapılacağı" (m. 90/5) hükmünü getirmiştir. 

5754 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme ile belirli bölgelere veya 

sektörlere yönelik çeşitli teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak devlet yardımı, 
teşvik ve destekler sağlanmadan önce, işverenin Kuruma prim ve idari para cezasının 
olmadığına dair belge istenecektir (m.90/6). İsabetli bir düzenleme ile devlet teşvik 
sağlayacağı işverenlerden prim borcu olmaması şartını aramaktadır. Bu düzenlemenin 
devamında bu tür teşviklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan ancak bu 
durumu sonradan tespit edilen işverenlerden yapılan teşvik ve yardımlar ilgili mevzuat 
çerçevesinde geri alınacaktır. Bu uygulama ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenecektir (m. 90/6). 

 

6.3.İDARİ PARA CEZALARI (m. 102) 

 

5510 sayılı Kanun hükümlerinin hayata geçirilmesi, başta işverenler olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlarca Kanunla belirtilen yükümlülüklerin yine Kanunla belirtilen 
usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi halinde de yükümlülere idari para cezası uygulanmaktadır. İlgili 
yerlerde kısaca belirtilmiş olmakla birlikte, önemi dolayısıyla ve bir bütünlük içinde 
değerlendirebilmek için idari para cezaları finansman bölümünün sonunda ele alınmıştır. 

 

6.3.1. İDARİ PARA CEZALARI 
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İdari para cezaları ile ilgili hususlar, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde 
düzenlenmiştir. Bütün para cezaları 4857 sayılı İş Kanunla 16 yaşından büyük 
olanlar için belirlenen asgari ücret tutarı esas alınarak belirli bir oranı veya katları 
şeklinde belirlenmiştir. İdari para cezası (İPC) gerektiren durumlar ve ödenecek ceza 
tutarları aşağıdadır (m. 102). 

 

6.3.1.1.Sigortalıların Bildirilmesi (Tescili) İle İlgili Cezalar 

• Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin 

verilmemesi ya da e-sigorta ortamında bildirilmesi gerektiği halde 
bildirilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında (m. 
102/1-a/l) 

• İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararları, denetim 
elemanlarının tespitleri ve diğer kurum ve kuruluşlardan alman bilgilerle 
Kurumca tespiti halinde her bir sigortalı için asgari ücretin 2 katı tutarında (m. 
102/l-a/2). 

• İşe giriş belgesinin Kurumca tespitinin yapıldığı durumda, işyeri esas alınarak 
bildirge verilmemesi halinin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde her bir sigortalı 
için asgari ücretin 5 katı tutarında (m. 102/l-a/3). 

 

6.3.1.2.İşyerlerinin Bildirilmesi (Tescili) İle İlgili Cezalar 

 İşyeri bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usulüne uygun vermeyenler veya 

e-sigorta üzerinden göndermeyenler (m.l02/l-b): 

 Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutan işyerleri asgari ücretin 3 katı 
tutarında, 

 Diğer defterleri tutan işyerleri asgari ücretin 2 katı tutarında, 
 Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri aylık asgari ücret tutarında. 

 

6.3.1.3.Prim Belgeleri İle İlgili Cezalar (m. 102/1-c) 

• Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen 
şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi veya e-sigorta yoluyla 

gönderilmemesi halinde: 

 Belgenin asıl olması halinde asgari ücretin 2 katını geçmeyecek şekilde 
sigortalı sayısı başına 1/5 asgari ücret tutarında (m. 102/1-c/l), 

 Belgenin ek olması halinde asgari ücretin 2 katını aşmayacak şekilde, sigortalı 
başına 1/8 asgari ücret tutarında (m. 102/1- c/2), 

• Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin verilmesi 
gereken sürede verilmemesi veya verilen belgelerin geçersiz olması halinde, 
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belgenin Kurumca resen düzenlenmesi halinde, asgari ücretin 2 katını 
geçmeyecek şekilde belgede kayıtlı her bir sigortalı için aylık asgari ücretin 
yarısı tutarında (m. 102/l-c/3). 

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin veya eksik verildiğinin 
Kurumca (Mahkeme kararı, Kurum denetim elemanının veya diğer kumu 
kurumlan denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucu) tespit edilmesi 
halinde belgenin asıl veya ek olduğuna bakılmaksızın asgari ücretin 2 katı 
tutarında (m. 102/l-c/4), 

• Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay 
için asgari ücretin 2 katı tutarında (m. 102/1- 

 

6.3.1.4.Kayıt ve Belgelerin İbrazı veya Geçersizlik Halleri İle İlgili Cezalar 

• İşyerinin tuttuğu defter ve belgelerin Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 
gün içinde zorlayıcı sebep olmaksızın verilmemesi halinde (m. 102/1-e): 

 Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari 
ücretin 12 katı tutarında, 
 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için asgari ücretin 6 katı 
tutarında, 
 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar asgari ücretin 3 katı tutarında, 

• Defter ve belgeleri süresi içinde Kuruma vermekle birlikte, defter kayıtlarının 
geçersiz olması halinde, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için 
(m. 102/l-e/4) 

  Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 

12 katını geçmemek üzere asgari ücretin yarısı tutarında, 
  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için asgari ücretin 6 katını 

geçmemek üzere asgari ücretin yarısı tutarında, 
 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar asgari ücretin 3 katını aşmamak üzere 

asgari ücretin yarısı tutarında, 
• Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabına göre defter 

tutulması halinde asgari ücretin 12 katı tutarında 

• Defter ve belgeleri süresi geçtikten sonra incelemeye sunulan, tümünün veya 

bir kısmının geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler için ayrıca 
geçersizlik halleri için idari para cezası uygulanmaksızın, tutulan defter türü 
dikkate alınarak (m. 102/l-e/5): 

 Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için asgari ücretin 12 
katı tutarında, 
 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için asgari ücretin 6 katı 

tutarında, 
 

6.3.1.5. Diğer idari para cezaları 
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• Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenecek bilgileri ve 
belgeleri yazılı olarak 1 ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli 

kuruluşlar, kanunla kumlan kurum ve kuruluşlar ile bankalar için asgari 
ücretin 2 katı tutarında (m. 102/1-f), 

• 4/1-b kapsamındaki sigortalıların başlangıcına yönelik gerekli bildirimleri 
yapmayan kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliklere aylık asgari ücret 
tutarında (m. 102/1-g) 

• 4/1-b kapsamındaki sigortalıların sigortalılık ilişkisinin sona ermesine 
yönelik gerekli bildirimleri yapmayan kurum ve kuruluşlar ile tüzel 
kişiliklere aylık asgari ücret tutarında (m. 102/1-g), 

• Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının inceleme ve 
soruşturma görevlerini yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar 
ve işyeri sahiplerine asgari ücretin 5 katı tutarında (m. 102/l-ı/l), 

• Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının inceleme ve 

soruşturma görevlerini yapmasını cebir ve tehdit kullanarak engelleyen 
işverenler, sigortalılar ve işyeri sahipleri asgari ücretin 10 katı tutarında (m. 
102/l-g/2) 

• Kuruluş aşamasında işyeri bildirgesi kendisine verilen Ticaret sicil 
memurluklarının, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde 
Kuruma bildirmemeleri halinde aylık asgari ücret tutarında (m. 102/1-h), 

• Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk 
kişileri, ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan belgeleri 1 ay içinde Kuruma 

bildirmemeleri halinde, her bildirim yükümlülüğü için asgari ücretin 1 katı 
tutarında (m. 102/1-h) 

• 5510 sayılı Kanunun 100. Maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen 
bilgi ve belgeleri zorlayıcı bir sebep olmaksızın belirlenen süre içinde 

vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için asgari 
ücretin 5 katı tutarında (m. 102/1-i), 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalılara yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği 
ödemeleri için Kurumca istenen bildirimlerin belirlenen sürede ve elektronik 

ortamda yapmayan işverenler için her bir sigortalı için asgari ücretin 1/10 
tutarında (m. 102/1-i), 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalıların sigortalılık ilişkilerinin sona ermesi ile 

ilgili bildirimi süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekil ve usule uygun 
olarak yapmayanlara her bir sigortalı için asgari ücretin 1/10'u tutarında (m. 
102/1-j), 

• 506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesinde yer alan sandıkların 
iştirakçilerinin başlangıcı ve sona ermesi ile ilgili bildirimi süresi içinde ve 

Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlara her bir 
sandık iştirakçisi için asgari ücretin 1/10'u tutarında (m. 102/1-j), 

• Ek madde 5 ve 6 kapsamında sigortalı sayılan, ticari taksi, dolmuş ve benzeri 
şehir içi toplu taşıma araçlarında 10 günden az süre ile çalışan sürücüler ile 
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10 günden az süre ile çalışan sanatçıların Kuruma bildirilmesi ile ilgili 
yükümlülükleri yerine getirmeyen işveren, meslek odası, birlik veya benzeri 
kuruluşlar için her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında (m. 102/1-1). 

• Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgi 
girişini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi 
olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında (m. 
102/1-k). 

 

6.3.2. İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI 

 

İdari para cezaları, ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır. İPC kendisine tebliğ 
edilen, işveren, sigortalı ve kurumlar 15 gün içinde idari itiraz hakkını kullanabilirler. 
İPC'ne itiraz prim takibini durdurur (m. 102/4). 

İtirazın Kurumca reddedilmesi halinde, ilgililer kararın kendilerine tebliğinden 
itibaren 30 gün içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. Bu süre içinde 

başvurulmaması halinde idari para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması idari 
para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz ve Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
ödenmeyen primler için, 89. Madde uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ödenir 
(m. 102/5) (m. 102/4). İdari para cezalan için zaman aşımı süresi 10 yıldır ve bu süre 
fiilin işlendiği tarihte başlar (m. 102/7). 

İdari para cezalarının ödenmesi, ceza ödenmesini gerektiren yükümlülüğü ortadan 
kaldırmaz. 

İdari para cezalarının ödenmesi konusunda bazı hallerde indirimler ve kolaylıklar 
sağlanmıştır. Bunlar: 

• 17/01/2012 tarih ve 6270 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle. Kuruma 
verilmesi gereken belgelerin veya bildirgelerin yasal süresi geçtikten sonra 

ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların 15 
gün içinde ödenmesi halinde 102 maddenin (a), (b), (g), (h), ve (j) 

bentlerinde öngörülen cezalar ¼  (dörtte bir) oranında ödenecek, yani ¾ ü 
silinecektir (m. 102/2). 

• İdari para cezalarının Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna 
başvurulmadan tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi 
halinde, cezanın ¾  ü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı 
yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak, Kurumca veya mahkemece 
Kurum lehine karar verilmesi halinde daha önce tahsil edilmemiş olan 
1/4'lük ceza, gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilir (m. 102/5). 

Yukarıda belirtilen 2 düzenleme ile idari para cezasına muhatap olan tarafın, 
kendiliğinden belgeleri vermesi ve belirtilen sürede peşin olarak ödemesi halinde önemli 
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bir indirim sağlanmış görünmektedir. Nitekim, 2 hükmün birlikte uygulanması halinde 
sigortalıyı süresi içinde bildirmeyen işveren aylık asgari ücret tutarında para cezası 
ödemesi gerekirken, 30 gün içinde kendiliğinden bildirimde bulunması halinde önce ¾ 
ceza indirimi, 15 gün içinde peşin ödemesi halinde de kalan ¼ 'lük ceza tutarının da ¾ 
'ünü ödeyecektir. 
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7. BÖLÜM 

7.1. İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, HASTALIK VE 

ANALIK SİGORTALARI 

5510 sayılı Kanunun ilk halinden farklı olarak 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren şekli 

kısa vadeli sigorta kollarının yalnızca hizmet akiliyle çalışanlar (4/1-a) ve kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışan sigortalılar (4/1-b) uygulanmasını öngörmüştür. 4/1-c 

kapsamındaki sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları ile ilgili olarak yer alan 13-24. madde 

hükümlerine tabi değildirler. Ancak, 5510 sayılı Kanunun "Vazife Malûllüğü" başlıklı 47. 

maddesi büyük ölçüde 4/1-c kapsamında çalışanlar için İKMH sigorta kolu ilgili düzenlemeleri 

de içermektedir. 

5510 sayılı Kanun, sigorta kollarını; kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları 

ve genel sağlık sigortası olmak üzere 3 ana başlıkta toplamıştır. Bu yaklaşım, farklı sigorta 

kolları için ortak olan birçok hususun birlikte aynı madde içinde düzenlenmesine ve mevzuatta 

önemli bir sadeleşme sağlanmasına imkân vermiştir. Nitekim 506 sayılı Kanun döneminde 

toplam 41 ayrı madde ile düzenlenen İKMH, hastalık ve Analık sigortası ile ilgili hükümler 

5510 sayılı Kanunun “Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri" başlıklı Üçüncü bölümünde, 13 ve 24. 

madde arasında yer alan toplam 12 maddede düzenlenmiştir. 

7.1.1. İŞ KAZASI (m. 13) 

7.1.1.1.Tanımı: 

  SSGSSK. m. 13/1'e göre iş kazasının tarifi, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için 

farklı kapsamda yapılmıştır. Buna göre 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için iş kazası: 

a. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b. İşveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle, 

c. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir 

yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d. 4/1-a kapsamındaki emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince, çocuğuna süt 

vermek için ayrılan zamanlarda, 

e. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
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meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren 

olaydır" şeklinde tarif edilmiştir. Bu tarif, iş kazasını bazı hallerde fiilen çalışma ilişkisinden 

koparan, sigortalıyı korumaya yönelik olarak hazırlanmış geniş anlamda bir iş kazası tarifidir. 

Öte yandan, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için iş kazası: 

a. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b. Yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında bulunduğu esnada, 

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

olay olarak tarif edilmiştir (m. 13). Hemen belirtmek gerekir ki, Kanunun ilk halinde 4/1-

b kapsamındaki kadın sigortalıların süt izni sırasında maruz kaldıkları durumlar iş kazası kapsa-

mında belirtilmişti. 

  7.1.1.2.Unsurları 

5510 sayılı kanun bakımından meydana gelen bir olayın iş kazası sayılması için aşağıdaki 

unsurların meydana gelmesi gereklidir. 

a. Kişi unsuru 

Kişi unsuruna göre, zarar verici bir olayın iş kazası sayılabilmesi için öncelikle bu kazaya 

maruz kalan kişinin 5510 sayılı Kanun bakımından sigortalı sayılması ile gerekmektedir. 

Sigortalı olmayan bir kişinin maruz kaldığı zarar verici olay, bir başka ifade ile uğradığı kaza 

iş kazası sayılmayacaktır. 5510 sayılı Kanuna göre, 4/1-a ve 4/1-b, kapsamında olan 

sigortalıların yanı sıra, 5. madde kapsamında İKMH sigorta kollarına tabi olan sigortalıların 

maruz kaldıkları durumlar iş kazası sayılacaktır. 5510 sayılı Kanun, İKMH ile ilgili olarak 

esasen 506 sayılı Kanunda yer alan tarif, unsurlar ve esasları almıştır. Ancak, 506 sayılı 

Kanundan farklı olarak İKMH sigorta kolu ile ilgili hususlar, 4/1-a, ve 4/1-b kapsamındaki 

sigortalıların yanı sıra, sigortalılık ilişkileri 4/1-a kapsamındaki sigortalılar gibi düzenlenen 

ve 5. madde belirtilen kısmen sigortalı sayılanlardan; 

• Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin atölyelerinde çalışan hükümlü ve 

tutuklular (m. 5/a); 

• İşyerlerinde meslek eğitimi gören çıraklar ve meslek lisesi öğrencileri (m. 5/b); 

• Yüksek öğrenimleri sırasında staj yapan öğrenciler (m. 5/b); 
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• Üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler (m. 5/b) 

• Harp malûlleri ve terörle mücadele kanunu kapsamında vazife malûllüğü aylığı 

almakta iken tekrar sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar (m. 5/c); 

• Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar (m. 5/d); 

• Türkiye İş Kurumu tarafından meslek edindirme kursuna tabi tutulanlar (m. 5/e), 

• Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki 

işyerlerinde çalışmak üzere götürdükleri Türk işçileri de (m. 5/g), 

• Ek madde 5 ile 5510 sayılı Kanun kapsamına alman "tarım ve orman işlerinde 

süreksiz işlerde çalışanlar", 

• Ek madde 6 ile "Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı 

işyerlerinde çalışanlar ile kısmi süreli sözleşmelerle çalıştırılan sanatçılar, 

• Ek madde 9 ile kapsama alman ev hizmetlerinde çalışanlar, 

5510 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak İKMH hastalıklarından faydalanacaktır. Tekrar 

belirtmek gerekir ki 4/1-c kapsamındaki sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları kapsamında 

değildir. 

 b. Kazaya uğrama ve zarar görme unsuru 

Sigortalının kazaya uğraması ve bundan zarar görmesi, iş kazasının ikinci unsurunu 

oluşturmaktadır. Bu zarar, insanın beden veya ruh bütünlüğüne veyahut her ikisine birden 

yönelik olabilir. 5510 sayılı Kanun, meydana gelen zararın sigortalıyı "engelli hale 

getirecek" ölçüde olması şartını getirmiş, bir anlamda sigortalıların beden ve ruh bütünlüğüne 

zarar vermeyen, Kurumun müdahalesini gerektirmeyen olaylar iş kazası sayılmamıştır. Ancak, 

iş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan zararın, olayın meydana geldiği anda ortaya çıkması şart 

değildir. Olay meydana geldikten belli bir süre sonra da özürlülük hali ortaya çıkabilir. 

Zararın (engellilik halinin) sonradan ortaya çıkması, olayın iş kazası olma niteliğini 

etkilemez. 

 c. Olay unsuru 

Bir olayın iş kazası olup olmadığım tayin eden temel faktör, olay unsurunun nerede ve 

hangi şartlarda meydana geldiğidir. 5510 sayılı Kanun, iş kazası olarak sayılan olayları esasen 

506 sayılı Kanunda düzenlenen şekli ile almış ancak buna 4/1-b kapsamındaki sigortalıların 

durumlarını da dikkate alan ilaveler yapmıştır. Buna göre, aşağıdaki hal ve durumlarda 
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meydana gelen olaylar iş kazası olarak tarif edilmiştir: 

1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada (m.l3/l-a), meydana gelen ve sigortalıyı 

zarara uğratan herhangi bir olay, yaptığı işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası 

sayılmaktadır. Zarar veren olayın, üçüncü kişinin kasdi bir hareketi sonucu olması, sigortalının 

kendi ihmali veya kusuru sonucu olması veyahut mesai saatleri dışında olması olayın iş kazası 

olmasım etkilemez. Önemli olan, sebebi ne olursa olsun, 5510 sayılı Kanunun 11. maddesinde 

tarif edilen işyeri sınırları içinde bulunmak, zararlandırıcı olayın iş kazası sayılması için 

yeterlidir. 

2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle (m. 13/1-

b), meydana gelen ve sigortalıya zarar veren olaylar iş kazasıdır. Buna göre, sigortalı işyeri 

dışında bulunmakla beraber, işyeri dışında olmasının sebebi; 4/1-a kapsamındaki sigortalılar 

için işveren tarafından yürütülmekte olan işin gereği ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için 

yürütmekte oldukları iş ile ilgili ise, bu durumda meydana gelen olaylar iş kazası sayılacaktır. 

506 sayılı Kanun dönemindeki uygulama tecrübesi dolayısıyla 4/1-a kapsamındaki 

sigortalılarla ilgili olarak bir uygulama zorluğu beklenmeyen bu durumla ilgili olarak ilk defa 

bu kanunla İKMH kapsamına alman 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için işyeri dışında 

bulunulan haller ve işin gereği unsurunu belirlemek son derecede güç olacaktır. Özellikle, bu 

kapsamdaki sigortalıların bu sigorta kolundan sağlanacak haklar bakımından bilgi seviyesi 

arttıkça, daha doğrusu bu sigorta kolunun farkına vardıkça, uygulamada 5510 sayılı Kanunun 

sıkıntı yaratacak alanlarından birini oluşturacak gibi görünmektedir. 

3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka 

bir yere gönderilmesi nedeniyle, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda (m. 13/1-

c) meydana gelen olay iş kazası sayılmaktadır. Bu unsur, yalnızca 4/1-a ve 5. madde 

kapsamında bağımlı olarak çalışan sigortalılar için geçerli olacak ve Sigortalının işveren veya 

işveren vekili tarafından görevlendirme yoluyla bir başka yere gönderilmesi halinde meydana 

gelen ve zarar veren olaylar iş kazası sayılacaktır. 

Sigortalının görevle bir başka yere gönderilmesi, işyerinin bulunduğu yerleşim biriminin 

sınırları içinde olabileceği gibi, bir başka yer de olabilir. Her iki görevlendirmede de 

sigortalının işyerinden ayrıldığı andan, döndüğü ana kadar geçen zamanda ve geliş gidişi 

esnasında meydana gelecek olaylarda sigortalı zarara uğramış ise bu olay iş kazası sayılacaktır. 

Sigortalının bir başka yerde görevlendirilmesi söz konusu ise ve görevlendirme süresi 
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mesai saati süresinden daha uzun ise, yalnızca işin gereği olarak bulunduğu yerlerde değil, 

normal bir insanın günlük hayatı ve hayatın doğal akışı içinde yaptığı işler ve bulunduğu yerler 

dolayısıyla meydana gelen olaylar da iş kazası sayılacaktır. Bu bakımdan yemek yediği 

lokantada ve akşam gittiği sinemada başına bir kaza gelirse bu iş kazası sayılacaktır. 

Ülkemizde, birçok işyerinde işverenlerin ve işveren vekillerinin işyerinin araçlarından ve 

tesisatçı gibi yetişmiş elemanlarından kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için faydalandıkları, 

işyeri çalışanlarını bu amaçla görevlendirdikleri yaygın bir uygulamadır. İşverenin kendi özel 

ihtiyaçları için sigortalıları görevlendirmesi esnasında meydana gelen olayların iş kazası olarak 

bildirilip-bildirilmemesi veya iş kazası sayılıp- sayılmaması, Kurum, işveren ve sigortalı 

açısından ciddi sıkıntılar yaratmakta, çoğunlukluda bu durumdan sigortalı mağdur olmaktadır. 

4. 4/1-a kapsamındaki Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda, (m. 13/1-d), meydana gelen ve sigortalıya zarar veren olaylar da iş kazası 

sayılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesine göre emzikli kadın işçilere 1 yaşından 

küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Günlük çalışma 

süresinden sayılan bu süreler içinde işçi hangi saatlerde izin kullanacağım kendisi belirler. 

Sigortalı kadının süt izni süresince karşılaştığı ve zarara uğradığı olaylar iş kazası sayılacaktır. 

Süt izni, işyerinde kreş varsa işyeri sınırları içinde kullanılabileceği gibi, sigortalının evinde 

veya çocuğun bulunduğu yerde de kullanılabilir. Gerek işyeri sınırları içindeki kreş veya 

emzirme yerlerine gidiş geliş esnasında, gerek se işyeri sınırları dışındaki eve veya çocuğun 

bulunduğu yere geliş gidiş esnasında meydana gelen olaylar iş kazası sayılacaktır. 

5. Sigortalıların, işverence sağlanacak bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 

sırasında (m. 13/1-e), meydana gelen olaylar iş kazası sayılacaktır. Bu hüküm 4/1-a ve 5. 

madde kapsamında çalışan sigortalılar için geçerli olacak, işyerine ait olsun veya kiralanmış 

olsun, işverence sağlanan bir taşıtla işe gidiş-geliş esnasında meydana gelen ve sigortalıyı 

zarara uğratan olaylar iş kazası sayılacaktır. 5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanundan farklı 

olarak toplu olarak işe gidiş-geliş şartını kaldırmış, işveren tarafından sağlanmış olmak şartıyla 

işyerine ait araçlarla işe gidiş ve gelişlerde meydana gelecek olayları iş kazası saymıştır. Bu 

hükme göre, işveren tarafından sağlanan binek otomobili ile işe gidiş geliş esnasında trafik 

kazası geçiren çalışanın maruz kaldığı kaza iş kazası sayılacaktır. 

Sigortalıların kendi araçları veya kendi temin ettikleri araçlarla işyerine gelip gitmeleri 

esnasında meydana gelen olaylar iş kazası sayılmayacaktır. Aynı şekilde münferit geliş ve 

gidişler, yol parası işveren tarafından sağlansa bile iş kazası sayılmayacaktır. 
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Servis araçları işyerinden sayıldığı için, bu sigorta kolunun uygulanması bakımından 

servis akaçlarının işyeri sınırları içinden hareket etmesi ve işyeri sınırları içine gelerek 

sigortalıları indirmesi sigortalıların haklarının korunması bakımından önemli olacaktır. Öte 

yandan, servis araçlarının zorunlu bir sebep olmadıkça servis güzergahının dışına çıkmaması 

gerekir. Servis araçlarının, trafik sıkışıklığı veya yol yapımı gibi zorunlu sebepler dışında, 

özellikle kişilerin özel istekleri doğrultusunda belirlenen servis güzergahı dışına çıkması 

halinde meydana gelen olaylar iş kazası sayılmayacaktır. 

d.  Kaza ile sigortalının uğradığı zarar arasındaki ilişki unsuru 

Sigortalıyı zarara uğratan olayın iş kazası sayılabilmesi için, kaza ile sigortalının maruz 

kaldığı zarar arasında uygun bir sebep-sonuç iliş- kişinin (illiyet bağı) olması gerekir. Burada 

önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu illiyet bağı sigortalıyı zarara uğratan olay ile 

sigortalının yaptığı iş arasında değil, olay ile sigortalının uğradığı zarar arasında kurulacaktır. 

İş kazaları için kaza ile zarar arasındaki sebep sonuç ilişkisinin tespiti her zaman çok 

kolay değildir. Bu bakımdan her olay için kendi şartları içinde ayrı ayrı karar vermek 

gerekebilir. Nitekim sigortalının işyeri sınırları içinde bulunduğu sırada, herhangi bir olay (dış 

etki) olmaksızın kalp krizi geçirmesi (patolojik olarak) iş kazası sayılmayacaktır. Çünkü 

meydana gelen kalp krizi herhangi bir olay sonucu değildir. Ancak, sigortalı, aşırı sıcak ve 

yorgunluk gibi, çalışma şartlarının ağırlığına bağlı olarak veya işverenin hakaretine maruz 

kalarak kalp krizi geçirirse, bu olay iş kazası sayılacaktır. 

Bir olayın iş kazası sayılması konusunda tereddüt hâsıl olan durumlarda, sigortalının 

işverenin otoritesi altında bulunma, işin gereğini yerine getirme ve işyerinin menfaatleri 

doğrultusunda hareket etme kriterlerine başvurulabilir. 

  7.1.1.3.İş Kazalarına Örnekler 

Aşağıda belirtilen hal ve durumlarda meydana gelen olaylar iş kazası sayılmaktadır: 

• Sigortalının işyeri sınırları içinde koşarken düşüp yaralanması, 

• Sigortalının işyeri sınırları içinde iken herhangi bir kişiyle kavga edip yaralanması, 

• Sigortalının öğle tatili esnasında işyerinin sınırları içinde, kendi arkadaşları ile 

voleybol oynarken düşerek yaralanması veya sakatlanması, 

• Mezbahanede kasap olarak çalışan kişinin sarhoş olarak kesim yaptığı sırada 
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ayağından yaralanması, 

• Mesai saatleri içerisinde, geçirdiği bunalım sonucu, işyerinin üst katında bulunan işyeri 

yatakhanesinde iple kendisini asarak hayatına son vermesi, 

• Gemi sökümü sırasında gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesi, 

• İşyeri yatakhanesi veya yemekhanesinde meydana gelen çökme veya yangın sonucu 

meydana gelen yaralanmalar, 

• Sigortalının bahçedeki meyve ağacından meyve toplarken düşerek yaralanması, 

• Kendisine ait tarlada traktörü ile çalışmakta iken traktörün devrilmesi sonucu ezilerek 

yaralanması, 

• Tarlasında bulunan ağacın altında dinlenme esnasında bir hayvan tarafından sigortalının 

ısırılması, 

• Yağışlı bir günde tarlada çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralanması 

• Bir otelin yemekhanesinde çalışan sigortalının, dinlenme süresi içinde serinlemek için 

girdiği otelin havuzunda yüzerken boğulması, 

• Dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi 

• Bir apartman kapıcısının kat sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için alış veriş merkezlerine 

gidiş gelişi esnasında meydana gelen olaylar, 

• Oto tamircisi olarak çalışan bir kişinin yedek parça almak için işyerinden ayrıldığı sırada 

meydana gelen olaylar, 

• İşyerinin, vergi daireleri veya adliyedeki işlerini takiple görevli kişinin işyerine dönerken 

uğradığı trafik kazası, 

• Bir fabrikada çalışan gece bekçisinin işyeri bahçesinde kaçan bekçi köpeğini kovalarken 

düşerek yaralanması, 

• İşyeri muhasebecisinin işyerinin işlemleri için diğer şirketlere ve kamu kurumlarına gidiş 

gelişi esnasında meydana gelen olaylar, 

• Emzikli kadın sigortalının, emzirmek için ayrılan saatlerde evine gidip gelirken meydana 

gelen olaylar, 

• Sarhoş olarak işyerinde çalışırken kazaya maruz kalarak yaralanma veya ölüm, 

• Tahsilât için işyerinin bulunduğu ilin sınırları dışında bir ilde görevlendirilen 

sigortalının bu görevi sırasında meydana gelen olaylar, 

• Sigortalı ile arasında düşmanlık bulunan kişilerin işyerine gelerek sigortalıyı tabanca 

veya bıçakla yaralamaları. 
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  7.1.1.4. İş Kazasının Bildirilmesi 

İş kazası halinde Kurum tarafından gerekli yardımların yapılabilmesi, öncelikle Kurumun 

bu olaydan haberdar olması ile mümkündür. İş kazasının Kuruma bildirilmesi sigortalının 

durumuna göre değişmektedir (m. 13/2): 

5510 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılan olaylar; 

a) 4/1-a ve 5. madde kapsamında sigortalı olanların maruz kaldıkları iş kazası, bunları 

çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en 

geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde (m. 13/2-a); 

b) 4/1-b kapsamında sigortalı olanlar, bir ayı geçmemek şartıyla, rahatsızlıklarının 

bildirim yapmaya engel olmadığı günden itibaren 3 işgücü içinde (m. 13/b); 

bildirilmek zorundadır. Yetkili kolluk kuvvetleri, iş kazasının olduğu yerde görevli jandarma 

veya polistir. 

İş kazasının Kuruma bildirilmesi ile ilgili süreler bakımından yukarıda belirtilen genel 

kurala bir istisna getirilmiş ve 5510 sayılı Kanuna göre, 4/1-a kapsamında çalışan sigortalıların 

iş kazasına maruz kaldıkları yer, işverenin kontrolü dışında ise bildirme yükümlülüğünün öğre-

nildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde yerine getirilmesi benimsenmiştir (m. 13/3). Bu 

durum özelikle sigortalının görevle bir başka yere gönderilmesi halinde trafik kazası gibi 

tehlikelere maruz kalması halinde söz konusu olacaktır. 

İş kazasının, Kurumca hazırlanacak, "iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin" 

(SSİY, Ek-7), e-sigorta ile Kuruma, (SSİY, m. 35) veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili 

Kurum ünitesine iletilerek bildirilmesi zorunludur. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin 

şekli ve içeriği ile verilmesi ile ilgili esas ve usuller, yönetmelikle düzenlenir (m. 13/5). 

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların iş 

kazası geçirmesi halinde, kendileri veya işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili 

kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç 3 iş günü içinde bildirilir. 

İş kazası meydana geldikten sonra, işverenin ilk sağlık yardımını yapma yükümlülüğü 

çerçevesinde iş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımlarının yapılması ve 

yine iş kazasının soruşturulması aşamasında esas alınmak üzere iş yeri kaza raporunun 
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düzenlenmesi ve varsa şahitlerin ifadesinin alınması gerekmektedir. 

  7.1.1.5. İş Kazalarının Soruşturulması ve Yaptırımı 

İşverenin, Kurumca hazırlanan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini usulüne uygun 

şekilde doldurarak Kuruma vermesi, olayın iş kazası sayılması için yeterli değildir. Kuruma 

bildirilen iş kazasının iş kazası sayılıp sayılmayacağına, bildirge ve ekli belgeler esas alınarak 

ilgili Kurum ünitesince karar verilebilir. Söz konusu bildirim meslek hastalığı ile ilgili ise ilgili 

sağlık birimine sevk edilir. Ancak Kurum ünitesince karar verilemeyen, maluliyet veya ölümle 

sonuçlanan iş kazaları soruşturulmak üzere (m. 13/4). Kurumun denetim ve kontrolle görevli 

memurlarına ve Bakanlık iş müfettişlerine gönderilir. Bakanlık iş müfettişlerinin rapor ve 

tutanaklarında gerekli bilgilerin yer alması veya yargı kararının bulunması durumlarında, 

ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez. 

Türkiye iş kazalarının çok olduğu ülkelerin başında gelmektedir Her yıl 70 bine yakın iş 

kazasının meydana geldiği göz önüne alınırsa, Kurum müfettişlerinin her olayı soruşturması 

mümkün değildir. Ancak, ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarıyla, iş kazası olup 

olmadığı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık konusu olan ve yargıya akseden iş kazaları 

soruşturulmaktadır. 

Yapılan soruşturma sonucunda işveren veya sigortalı tarafından bildirilen hususların 

gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurum bu olay için yapmış olduğu 

harcamaları, yersiz yapılan harcamalar olarak değerlendirir ve yapılmış bulunan ödemeleri, 

ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96. madde 

hükümlerine göre tahsil eder. 

"Yersiz ödemelerin geri alınması" ilgili esasların düzenlendiği 96. maddeye göre, 

"işverenler ve sigortalıların kasıtlı veya kusurlu hareketinden doğan yersiz ödemeler, hatalı 

işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu 

ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak Kanuni faizi ile ilgililerden tahsil 

edilir" (m. 96/1-a). Yersiz ödemelerin geri alınmasında ilgililerin Kurumdan alacakları var ise 

bu alacaklardan mahsup suretiyle veya Kurumdan gelir veya aylık alıyorlar ise gelir ve 

aylıklarının % 25'ini geçmemek üzere aylıklardan kesilerek tahsil edilir. 
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  7.1.2. MESLEK HASTALIĞI (m. 14) 

  7.1.2.1.Tarifi 

5510 sayılı Kanunun, 14. madde birinci fıkrasında; "Meslek hastalığı, sigortalının 

çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 

şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik 

halleri" olarak tarif edilmiştir (m. 14/1). Bu tarif, 4/1-a kapsamında bağımlı çalışan sigortalı-

ların yanı sıra, "...yaptığı için niteliğinden dolayı..." ifadesi ile 4/1-b kapsamında, kendi adına 

bağımsız çalışanları da kapsama alarak meslek hastalığı uygulamasının alanını genişletmiştir. 

  7..1.2.2.Unsurları 

Sigortalının, maruz kaldığı bedensel ve ruhsal özürlülük halinin meslek hastalığı olarak 

kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen unsurları taşıması gerekir. Bu unsurların yalnızca 

birinin varlığı meslek hastalığının sayılması için yeterli olmayıp, bütün unsurların birlikte 

gerçekleşmesi gerekir. 

a. Kişi unsuru 

5510 sayılı Kanun kapsamında 4/1-a ve 4/1-b bentlerinde sayılan sigortalılar ile 5. 

madde ile İKMH kapsamına alman sigortalıların maruz kaldığı rahatsızlıklar meslek hastalığı 

kabul edilecektir (İş kazaları ile ilgili kısımdaki kişi unsuruna bakınız). 

b. Sigortalının zarara uğraması 

Sigortalının maruz kaldığı zarar, meslek hastalığı sayılan haller sonucunda ortaya çıkan 

bedensel ve ruhsal engellilik halleri olarak belirtilmiştir. Engellilik hali, geçici veya sürekli 

nitelikte olabilir. Önemli olan Kurumun yardım yapmasını gerektirecek bir engellilik halinin 

ortaya çıkmış olmasıdır. 

c. Zararın meydana gelmesi ile engellilik hali arasındaki ilişki unsuru 

İş kazasından farklı olarak, sigortalının maruz kaldığı bedensel ve ruhsal özürlülük 

halinin meslek hastalığı sayılması için, "engellilik halinin sigortalının çalıştığı veya yaptığı 

işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden..." 

meydana gelmiş olması şartı aranmaktadır (m. 14/1). İş kazasından farklı olarak meslek 
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hastalığının mutlaka sigortalının yaptığı iş ve çalıştığı işyeri ile ilgili olması gereklidir. 

d. Rapor unsuru 

Sigortalının maruz kaldığı rahatsızlığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için 

mutlaka Kurum Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmesi şarttır (m. 14/1). Meslek hastalığının 

tespitine yönelik raporun alınması ile ilgili usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenmiştir. 

  7.1.2.3.Meslek Hastalığının Tespiti 

İş kazalarından farklı olarak meslek hastalıklarının ortaya çıkmasının çok zaman uzunca 

bir süreyi gerektirmesi (2 gün ilâ 10 yıl arasında), sigortalının maruz kaldığı özürlülük halinin 

meslek hastalığına bağlı olup olmadığının tespitini güçleştirmektedir. Öncelikle meslek hasta-

lığının mutlaka bir rapor ile belgelenmesi gerekmektedir. Nitekim sigortalının çalıştığı veya 

yaptığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun: 

• Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak 

düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu rapora dayanak teşkil eden tıbbi belgelerin 

incelenmesi (m. 14/1-a), 

• Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerlerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı 

tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin 

incelenmesi (m. 14/1-b), 

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilecektir. Sigortalının maruz kaldığı 

rahatsızlığın hangi hallerde meslek hastalığı sayılacağı ve ortaya çıkma süreleri Kurum 

tarafından çıkarılan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oram Tespit 

İşlemleri Yönetmeliği" ile belirlenecektir. 

Eğer, sigortalının maruz kaldığı meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkmış, 

ancak sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan 

haklardan faydalanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılması ile meslek hastalığının meydana 

çıkması arasında geçen sürenin (yükümlülük süresi), bu hastalık için Kurum tarafından 

çıkarılan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oram Tespit 

İşlemleri Yönetmeliğinde" belirtilen süreyi geçmemiş olması gerekir (m. 14/2). Sigortalının 

Kuruma başvurabilmesi için, meslek hastalığına maruz kaldığı zaman fiilen çalışıyor 

olması şartı yoktur. Bu durumlarda meslek hastalığına maruz kaldığını belgeleyen belgeler ile 
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kendisi Kuruma başvurabilir. 

 Öte yandan, sigortalının maruz kaldığı meslek hastalığı, söz konusu meslek hastalığı ile 

ilgili olarak yönetmelikte belirtilen yükümlülük süresini aşmış ise, meslek hastalığının klinik 

ve laboratuvar bulgularıyla belgelendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki 

inceleme sonunda tespit edilebildiği hallerde söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin 

başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun (SSYSK), onayı ile meslek 

hastalığı sayılabilir (m. 14/2). Bu düzenleme ile Yönetmelikle belirtilen hastalıklar dışındaki 

meslek hastalıklarının da belgelenmesi şartıyla meslek hastalığı olarak kabul edilmesi 

sağlanmış, uygulamaya bir esneklik getirilmiştir. 

  7.1.2.4.Meslek Hastalığının Bildirilmesi ve Soruşturulması 

Meslek hastalığına yakalanan sigortalıya gerekli yardımların yapılabilmesi için öncelikle 

Kurumun bu durumdan haberdar olması ile mümkündür. Meslek hastalığının Kuruma 

bildirilmesi, sigortalının durumuna göre değişmektedir. Buna göre: 

• 5510 sayılı Kanunun, 4/1-a kapsamında sigortalı olanlar ile 5. madde kapsamında 

sigortalı sayılanların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum 

kendisine bildirilen işveren (m. 14/3-a), 

• 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar ise kendileri (m. 14/3-b), 

• Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların 

kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işverenleri tarafından (SSİY, m. 36), 

Bu durumun öğrenildiği günden başlayarak 3 işgünü içinde, iş kazası ve meslek 

hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır (m. 14/3). Bildirme yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik veya yanlış bildiren 

işverenler ile 4/1-b kapsamındaki sigortalıdan, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan 

masraflar ile ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri geri alınır (m. 14/4). 

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine yapılacak soruşturmalar, Kurumun denetim 

ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından yapılabileceği gibi Bakanlığın iş müfettişleri 

tarafından da yapılabilecektir (m. 14/5). 
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 7.1.3. HASTALIK (m. 15) 

5510 sayılı Kanun, iş kazası ve meslek hastalığında olduğu gibi hastalık hali ile ilgili 

olarak özel bir tarif yapmamıştır. Bunun yerine, "4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalı 

sayılanlar için iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve sigortalının iş göremezliğine 

neden olan (bütün) rahatsızlıklar, hastalık hali" olarak tarif edilmiştir (m. 15/1). Sebebi ne 

olursa olsun, sigortalıyı çalışmadan alıkoyan ve istirahatini gerektiren bütün rahatsızlıklar 

hastalık olarak kabul edilmiştir. 

 7.1.4. ANALIK (m. 15) 

5510 sayılı Kanun, analık halinin kimleri kapsadığını ve süresini ayrıntılı olarak tarif 

etmiştir. Buna göre; "4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki; 

• Sigortalı kadının 

• Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, 

• Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan kadının 

• Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin 

gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik 

halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve 

özürlülük halleri analık hali kabul edilir", (m. 15/2) denilmiştir. 

Buna göre, 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalı olan kadınlar ile bu kapsamda sigortalı 

olan erkeklerin sigortalı olmayan eşlerinin gebelik hallerinin başlamasından itibaren doğumdan 

sonraki 8 haftalık süreye kadar, eğer çoğul gebelik söz konusu ise (ikiz, üçüz vb.) doğumdan 

sonraki 10 haftalık süreye kadar gebelik ve analık halleri ile ilgili olarak karşılaştıkları her türlü 

rahatsızlık ve özürlülük hali analık hali olarak kabul edilmiştir. Bu noktada, özellikle sigortalı 

kadınlar için gebelik halinin başlangıcının tespiti önemli hale gelmektedir. 
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7.2. İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK 

SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR 

  7.2.1.SAĞLANAN HAKLARIN NİTELİĞİ 

5510 sayılı Kanun, kısa vadeli sigorta kollarım oluşturan İKMH, hastalık ve Analık 

halleri ile ilgili olarak sağlanan yardımları aynı maddede toplamış, ancak her bir sigorta kolu 

için yapılacak yardımları ayrı ayrı belirtmiştir (m. 16). 

7.2.1.1.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Halinde Sağlanan Haklar (m. 16) 

İş kazası ve İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda özürlülük hali ile karşılaşan 

sigortalıya sağlanan yardımlar; 

a) Sigortalıya: geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği 

verilmesi (m. 16/1-a), 

b) Sigortalıya; sürekli iş göremezlik geliri bağlanması (m. 16/1-b), 

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine; gelir 

bağlanması (m. 16/1-c), 

d) Gelir bağlanmış kız çocuklarına; evlenme ödeneği verilmesi (m. 16/1-d), 

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için; cenaze 

ödeneği verilmesi (m. 16/1-e), 

olarak sıralanmıştır. 

  7.2.1.2.  Hastalık Halinde Sağlanan Haklar 

Hastalık hali ile ilgili tedavi edici yardımlar, genel sağlık sigortası kapsamında 

düzenlendiği için, kısa vadeli sigorta kolları içinde hastalık hali için, hastalık haline bağlı 

olarak sigortalının istirahatli olmasını gerektiren iş göremezliği söz konusu ise yalnızca günlük 

geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir (m. 16/2). 5510 sayılı Kanunun ilk halinde 4/1-b 

kapsamındaki sigortalıların da hastalıkları halinde iş göremez olmaları halinde geçici iş 

göremezlik ödeneği verilmesi öngörülmüşken, 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 

sonrasında yalnızca 4/1-a kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğinden 

faydalanması söz konusu olacaktır. 
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       7.2.1.3. Analık Halinde Sağlanan Haklar (m. 16) 

Analık sigortasından sağlanan yardımlar; 

• Sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 

• Emzirme ödeneği verilmesi, 

başlıkları altında toplanmaktadır. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalı sayılan kadınların analık 

hallerinde, 15. madde de belirtilen iş göremezlikleri süresince günlük geçici iş göremezlik 

ödeneği verilir (m. 16/2). 

Emzirme ödeneği, sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi ile 4/1-a 

ve 4/1-b kapsamında kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almakta olan sigortalı kadın 

ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için, yaşaması kaydıyla doğum tarihinde 

geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan (ÇSGB) tarafından onaylanan 

tarife üzerinden, emzirme ödeneği verilecektir (m. 16/3). 

7.2.2. SAĞLANAN HAKLARDAN FAYDALANMA ŞARTLARI VE 

HESAPLANMASI 

7.2.2.1.Geçici İş Göremezlik Ödeneği (m. 18) 

İKMH, hastalık ve analık sigortası kapsamında sigortalıya ödenecek günlük geçici iş 

göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve verilmesi ile ilgili esaslar aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. 

      7.2.2.1.1.Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme şartları ve süresi 

Sigortalıya günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin ilk şartı, sigortalının 

İKMH, hastalık ve analık hali sebebiyle çalışmasına ara vermesi ve rahatsızlık ve engellilik 

halinin Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından alınacak istirahat raporu 

ile belgelenmiş olmasıdır (m. 18/1). Bunun dışında, sigortalıya iş göremezlik ödeneği 

verilebilmesi için sigortalının; 

• İş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle iş göremez duruma düşmesi halinde sigortalı 

olması (m. 18/1-a), 

• Hastalık sebebiyle iş göremez duruma düşmesi halinde 4/1-a kapsamındaki 
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sigortalılar ile 5. madde kapsamındaki sigortalıların, iş göremezliğin başladığı 

tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş 

olması (m. 18/1-b), ; 

• Analık halinde, 4/1-a ile 4/1-b kapsamındaki sigortalılardan muhtarlar ile aynı bendin 

(1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde 

doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları bildirilmiş 

olması (m. 18/1-c), 

hallerinde iş göremezlik ödeneğine hak kazanacaklardır. Burada, 506 sayılı Kanundan farklı 

olarak, sigortalı adına primlerin bildirilmiş olmasının yeterli sayılması, ayrıca ödenmiş olma 

şartını aramamış olmasıdır. 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanların iş kazaları ve meslek 

hastalıkları ile analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için GSS dâhil 

prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekir. Ödemeler, yatarak tedavi 

süresince veya tedavi sonrasında istirahat süresinde ödenir, (m. 18/2). Şüphesiz, 4/1-a 

kapsamındaki sigortalılar için prim bildirimi yapılmış olması yeterli görülürken, 4/1-b kapsa-

mındaki sigortalılar için prim borcunun bulunmaması şartının aranması tartışma konusu 

olacaktır. 

Yukarıda belirtilen şartlar yerine getirilmiş olması kaydıyla, geçici iş göremezlik 

ödeneği: 

• İş kazası ve meslek hastalığı halinde iş göremezlik durumu devam ettiği müddetçe, 

iş göremez duruma düştüğü her gün için (m. 18/1-a), 

• Hastalık halinde, 4/1-a ve 5. madde kapsamındaki sigortalılar için, iş göremezliğin 

başladığı 3 günden başlamak üzere her gün için (m. 18/1-b), 

• Analık halinde, sigortalı kadının doğumdan önceki ve sonraki 8'er haftalık süre 

boyunca, eğer çoğul gebelik söz konusu ise doğumdan önceki süreye 2 hafta ilave 

edilerek çalışmadığı her gün için (18/1-c), 

• Analık halinde, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile sigortalı kadının doğuma 

3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum öncesi dönemden doğum sonrasına 

aktarılan süreler de dâhil olmak üzere sigortalı kadının çalışamadığı her gün için (m. 

18/1-d), 

geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
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 7.2.2.1.2.Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve miktarı 

5510 sayılı Kanuna göre, İKMH, hastalık ve analık hallerinde ödenecek geçici iş 

göremezlik ödeneğinin miktarı, sigortalının günlük kazancı esas alınarak belirlenecektir. Buna 

göre; "iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin ve bağlanacak 

gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu 

tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki, 12 

aydaki, son 3 ay içinde 80. maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu 

kazançlara esas prim gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır" (m. 17/1) denilmiştir. 

Öte yandan, İKMH halinde sigortalı olmak, iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için 

yeterli olduğundan, sigortalı eğer önceki 12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış ise 

çalışmaya başladığı tarih ile iş kazası veya meslek hastalığına maruz kaldığı tarih arasındaki 

sürede elde ettiği prime esas kazanç, çalıştığı gün sayısına bölünerek, eğer sigortalı işe 

başladığı gün iş kazasına maruz kalmış ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri sigortalının 

günlük kazancı esas alınacaktır (m. 17/2). 

Ödeneğe ve aylığa esas günlük kazancın hesaplanması ile ilgili olarak, sigortalının son 

12 aydaki çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki durumlar söz konusu olabilecektir. 

Öncelikle, buradaki ay kavramı 3. maddenin 14. bendinde belirtilen şekilde hesaplanan 30 

günlük süreyi ihtiva eden takvim ayıdır. Buna göre; 

• Eğer sigortalı, son 3 ayda tam olarak çalışmış ise (90) gün, prime esas kazançları 90'a 

bölünerek günlük kazancı bulunur. 

• Sigortalı, son 3 ayda, tam olarak çalışmamışsa, çalıştığı gün sayısı dikkate alınarak 

günlük kazancı bulunur. Mesela, temmuz ayının 17. gününde iş kazasına maruz kalan 

sigortalı, nisan, mayıs ve haziran aylarında toplam 56 gün çalışmışsa, bu dönemdeki 

kazancı 56 ya bölünerek günlük kazancı bulunur. 

• Eğer sigortalı, son 3 ay içinde hiç çalışmamış ise, günlük kazanan bulunması için 12 

takvim ayı geriye gidilerek çalıştığı 3 aylık süre ve bu süredeki kazancı ile çalışma 

gün sayısı bulunarak günlük kazanç hesaplanır. 

• Son 12 takvim ayında hiç çalışması olmayan sigortalının, iş kazasına veya meslek 

hastalığına maruz kalması halinde çalıştığı aydaki kazançları ve çalışma gün sayısı 

esas alınarak günlük kazana hesaplanır. Mesela, 1 Temmuzda işe giren sigortalı, 19 

Temmuzda iş kazasına maruz kalmışsa 19 günlük kazana esas alınarak günlük kazancı 
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bulunacaktır. 

• İşe girdiği ilk gün kazaya uğrayan kişi, eğer son 3 takvim ayında başka işyerlerinde 

çalışması yoksa işverenle kararlaştırdıkları ücret veya hizmet akdi ile belirlenmiş bir 

ücret yoksa emsal çalışanların ücreti esas alınarak günlük kazancı belirlenecektir. 

Sigortalının son 3 aydaki kazancı hesaplanırken bu sürenin mutlaka aynı işyerinde 

geçirilmesi şartı yoktur. Sigortalı günlük kazanan hesabına esas tutulan dönem içinde aynı 

zamanda birden fazla işyerinde çalışmış ise, günlük kazancın hesaplanmasında bu işler 

dolayısıyla elde ettiği gelirler ayrı-ayrı alınır ve hesaplama yapılır. 

Günlük kazancın hesabında dikkate alman kazançlar esasen prime esas günlük 

kazançların hesaplanmasında dikkate alman kazançlarla aynı olmakla birlikte, 4/1-

a kapsamındaki sigortalılar için aşağıdaki farklılıklar getirilmiştir: 

• Günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate 

alınmış ise, günlük kazanç, ücret toplamının ücret alman gün sayısına bölünmesi ile 

bölünmesiyle bulunacak günlük kazanca % 50 oranında bir ilave yapılarak bulunan 

tutardan fazla olamayacaktır (m. 17/3-a), 

• İdare ve yargı mercilerince verilen kararlar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam ve 

tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alman 3 

aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmayacaktır (m. 17/3-b), 

Öte yandan, meslek hastalığı sigortalının son olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten 1 yıl 

geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı, bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak 

belirlenecektir (m. 17/4). 

Eğer iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda sigortalıya sürekli iş göremezlik 

geliri bağlanacak ise, bu gelire esas tutulacak aylık kazanç, yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde 

hesaplanacak olan günlük kazancın 30 katı olarak dikkate alınacaktır (m. 17/5). 

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında dikkate alman kazançların alt sınırında meydana 

gelen değişiklikler dolayısıyla, iş göremezlik ödenekleri alt sınırının altında kalan sigortalıların 

ödenekleri, alt sınırdaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değiştirilmiş günlük 

kazançların alt sınırına göre ödenir (m. 18/4). 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek olan 
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geçici iş göremezlik ödeneği, 17. maddeye göre hesaplanacak olan günlük kazancın: 

• Yatarak tedavilerde 1/2 si, 

• Ayakta tedavilerde 2/3 tutarında olacaktır (m. 18/3). 

 7.2.2.1.3.Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme şekli ve birleşmesi 

Geçici iş göremezlik ödeneği esas olarak Kurum tarafından ödenir. Ancak, kamu idareleri 

ile toplu iş sözleşmesi yapılan yerlerde Kurumca belirlenecek esaslara göre işveren tarafından 

sigortalılara ödeme yapılarak, mahsuplaşma suretiyle tahsil edilebilir (m.18/6). Bu uygulama, 

sigortalıların bu ödemeleri almak için işyerinden ayrılması ve işten alıkonulmasını önleme 

yanında Kurum işlemlerinde bürokratik açıdan kolaylıklar da sağlayacaktır. 

Bir sigortalı, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden bir kaçından aynı 

anda ödenek almaya hak kazanırsa, bu ödeneklerden bir tanesi ve en yükseği verilir (m. 

18/5). Bu 506 sayılı Kanunda da aynı esaslar ile düzenlenmiş bir uygulama idi. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödeme zamanı ve 18. maddenin uygulanması ile ilgili 

diğer esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir (m. 18/7). Nitekim 

SSİY'nin 40. maddesinde, geçici iş göremezlik ödeneklerinin Kuruma intikalini takip 

eden 7 iş günü içinde, geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine, kanuni temsilcilerine, 

vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya da 

PTT şubelerine ödenmesi öngörülmüştür. Eğer sigortalının istirahat süresi 10 günü aşarsa, 

asgari 10 günlük tutar kadar ödeme yapılacaktır. 

7.2.3. Sürekli İş Göremezlik Geliri (m. 19) 

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle oluşan hastalık ve 

özürlülük hali için verilen bir gelirdir. Diğer kısa vadeli sigorta kolları olan hastalık ve analık 

hallerinde sağlanan bir yardım değildir. 

7.2.3.1.Sürekli iş göremezlik hali 

5510 sayılı Kanun, "İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler 

nedeniyle, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları 

tarafından verilen raporlara istinaden, Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü 
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en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine 

hak kazanır" (m. 19/1). Bu tarif, 506 sayılı Kanunda belirtilen tarifle benzerlikler arz ettiği 

kadar, farklılıklar da göstermektedir. Buna göre; 

• Sigortalı iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla oluşan bir hastalık ve özürlülük 

hali ile karşılaşmışsa, 

• Sigortalının hastalık ve özürlülük halinin meslekte kazanma gücünü en az %10 

oranında kaybettirdiği, Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarının sağlık 

kurulları tarafından verilen rapora istinaden Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen, 

Sigortalı sürekli iş göremez olarak kabul edilmektedir. Sürekli iş göremezlik hali, "süre 

ile sınırlı olmayan bir tedavi uygulandığı halde, tehlikeye uğramadan önce yürüttüğü mesleğini 

bir daha hiç yürütemeyecek durumda ise veya mesleğini sürdürmekle birlikte meslekte kazanma 

gücünü sürekli ve belli bir oranda kaybetmiş", ise söz konusu olur. Meslekte kazanma gücü 

kaybı en az % 10 olan sürekli iş göremez kabul edilecektir. Burada söz konusu olan ve 

kazanma gücü kaybı hesaplanmasında dikkate alınan meslek; "sigortalının iş kazasına 

uğramadan ve meslek hastalığına yakalanmadan önce yürüttüğü iştir". 506 sayılı Kanun 

uygulamasında olduğu gibi, sigortalının meslekte kazanma gücü kaybı % 10-99 arasında ise 

"sürekli kısmi iş göremez", % 100 ise "sürekli tam iş göremez" olarak kabul edilmiştir. 

Eğer sigortalı, sürekli iş göremez durumda iken, yeniden tedavi ettirilmesi söz konusu 

olursa, meslekte kazanma gücü kaybı oranı da, ilk defa belirlenmesindeki usulle yeniden 

hesaplanacaktır (m. 19/2). 

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün ne oranda kayıp 

edildiğinin hesaplanması ve bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar, Kurum tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir (m. 19/11). 

7.2.3.2.Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması 

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücü kaybı oranı esas 

alınarak hesaplanacaktır. Sigortalının sürekli tam iş göremez olması halinde, sigortalıya 

bağlanacak gelir, Sigortalının 17. madde esaslarına göre hesaplanan aylık kazancının %70'ine 

eşit olacaktır. Sürekli kısmi iş göremezlik geliri ise, tam iş göremezlik gelirinin, iş 

göremezlik derecesi oranındaki tutarı olarak hesaplanacaktır (m. 19/3). Ancak 

sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise aylık bağlama oranı % 100 olarak 
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uygulanacaktır (m. 19/3). 

Aylıkların hesaplanmasını bir formülle göstermek gerekirse: 

Sürekli Tam İş Göremezlik Geliri = ((GK x 30 )x 0.70) = AK x 0.70  

Sürekli Kısmi İş Göremezlik Geliri = [(AK x 0.70)] x İGDO 

olarak ifade edilebilir Burada İGDO, sigortalının iş göremezlik derecesi oranını, GK günlük 

kazanç ve AK, aylık kazancı ifade etmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, İKMH sonucu 

meslekte kazanma gücü kaybı oranı % 55 olan bir sigortalının alacağı aylık gelir miktarı: 

Sürekli Kısmi İş Göremezlik Geliri = [(AK) x 0.70] x 0.55 

işlemi sonucunda bulunan tutara eşit olacaktır. 

İş kazası ve meslek hastalığından sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için 

bir gün bile sigortalı olmak yeterli olmakla birlikte, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar yukarıda 

belirtilen şartlar yerine getirilse bile iş göremezlik gelirinin ödenebilmesi için, kendi 

sigortalılıklarından dolayı genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü 

borçlarının ödenmiş olması zorunludur (m. 19/4). 

7.2.3.3. Sürekli iş göremezlik gelirinin ödenmesi, artırılması ve alt sınırı 

• Sigortalıya bağlanan sürekli iş göremezlik geliri; 

• Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, 

• Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, 

buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, 

takip eden aybaşından başlanarak ödenir (m. 19/8). Sürekli iş göremezlik gelirinin sigortalıya 

bu durumu devam ettiği müddetçe verilmesi esastır. Ancak, bağlanan gelirin ödenmesi ile ilgili 

olarak bazı durumlarda farklı uygulamalar yapılabilmektedir. 

Sigortalı, sürekli iş göremezlik geliri almakta iken, aynı özürlülük veya meslek hastalığı 

dolayısı ile istirahat raporu almış ise, yazılı istek tarihinden itibaren günlük geçici iş göremezlik 

ödeneği ile sürekli iş göremezlik geliri arasındaki fark her gün için geçici iş göremezlik ödeneği 

olarak verilecektir (m. 19/9). 
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Sigortalı yeniden bir iş kazasına maruz kalır veya meslek hastalığına yakalanır ise, 

meydana gelen özürlerin bütünü dikkate alınarak, son iş kazası veya meslek hastalığı üzerinden 

aylık ödenecek, ancak bu şekilde hesaplanan aylık ilk gelirinden az ise sürekli iş göremezlik 

geliri ilk kazanç üzerinden hesaplanacaktır (m. 19/10). 

Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için 4/1-a kapsamında ise 

işinden ayrılması, 4/1-b kapsamında ise işyerini kapatması veya devretmesi şartı 

aranmaz. 

5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme 

tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki 6 aylık döneme göre TUİK tarafından açıklanan 

en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar artırılarak 

belirlenecektir (m. 55/2). 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu başka 

birisinin sürekli bakımına muhtaç alanlara bağlanacak gelirler için bir alt sınır getirilmiş 

ve bu durumda olanlara bağlanacak olan sürekli iş göremezlik gelirinin, 82. madde de 

belirtilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85 inden az olamaz, denil-

miştir (m. 55/5). 

Gelir ve aylıklar, her ay peşin olarak ödenir ve ödeme dönemleri, ödeme tarihleri ve 

ödeme şekli ile ödeme merkezleri Kurumca belirlenir (m. 55/7). 

7.2.3.4.Geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik gelirinin verilmemesi, 

kesilmesi veya azaltılması 

5510 sayılı Kanun, belirli durumlarda sigortalıya yapılacak ödenekler ile bağlanacak 

aylıkların kesilmesi veya azaltılmasını öngörmüştür. Buna göre, aşağıda belirtilen sebeplerden 

dolayı sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin 

uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli 

iş göremezlik geliri; 

a) Cezai sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, 

sigortalının İKMH, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve 

tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının 

artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş 
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göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir (m. 22/1-a), 

b) Cezai sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, 

meslek hastalığına tutulan veya hastalan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte 

birine kadar eksiltilir (m. 22/1-b), 

c) Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan 

veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen 

sigortalıya, yarısı tutarında ödenir (m. 22/1-c), 

d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge 

almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar 

da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren bu Kanunun 96. madde hükümlerine göre 

geri alınır (m. 22/1-d) 

Öte yandan, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar, iş kazası 13. maddede belirtilen süre içinde 

bildirilmemiş ise (bir ayı geçmemek üzere rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı 

günü takip eden 3 iş günü içinde) iş göremezlik ödeneği bildirim tarihinden itibaren 

ödenecektir (m. 22/2). 

7.2.2.3.İKMH Sonucu Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması (m. 20) 

7.2.2.3.1. Bağlanacak gelirin miktarı ve şartları 

İKMH sigorta kolundan sağlanan haklardan biri de sigortalının iş kazası veya meslek 

hastalığına bağlı olarak ölümü halinde, ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmasıdır. 

İKMH sigorta kolundan aylık bağlanabilmesi için sigortalının bir gün dahi sigortalı olması 

yeterlidir. İKMH sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, 17. madde gereğince hesaplanacak 

aylık kazancının %70'i, 55. madde hükümlerine göre güncellenerek, 34. madde hükümlerine 

göre gelir olarak bağlanacaktır (m. 20/1). 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanuna göre yeni değişiklikler getirerek, İKMH dolayısı 

ile sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalılara aylık bağlanması ile ilgili şartları 

düzenlemiştir. Buna göre hak sahiplerine; 

• Eğer sigortalı % 50 ve daha fazla oranda meslekte kazanma gücü kaybı dolayısıyla 

gelir almakta iken ölmüş ise, ölümün İKMH'na bağlı olup olmadığına 

bakılmaksızın m. 20/1 hükümlerine göre aylık (tam aylık) bağlanacaktır (m. 20/2). 

• Eğer sigortalı, % 50 oranının altında meslekte kazanma gücü kaybı dolayısıyla 



 

 

24 

gelir almakta iken ölmüş ise, ölümün İKMH'ye bağlı olması halinde m.20/1 

hükümlerine göre aylık (tam aylık) bağlanacaktır (m. 20/3). 

• Eğer sigortalı % 50 oranının altında meslekte kazanma gücü kaybı dolayısıyla 

gelir almakta iken ölmüş ise ve ölüm sebebi İKMH'ye bağlı bir sebeple 

gerçekleşmemişse, kendisine verilmekte olan aylık (kısmi aylık) bağlanacaktır 

(m. 20/3). 

Bu, 506 sayılı Kanun hükümlerine göre yeni bir düzenlemedir ve %50'nin altında 

meslekte kazanma gücü kaybı olanların, iş kazası ve meslek hastalığına nedeniyle ölmeleri 

halinde, hak sahiplerine tam aylık üzerinden aylık bağlanacağı anlamına gelmektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi, 4/1-b kapsamında sigortalı olanların ölümü halinde hak 

sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, kendi sigortalılıklarından dolayı, genel sağlık sigortası 

dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur (m. 20/4). 

7.2.2.3.3. Hak sahipleri ve aylık bağlama oranları 

5510 sayılı Kanuna göre hak sahibi; "sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile 

malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir 

veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve 

babası" (m. 

3/7) olarak tarif edilmiştir. Hak sahiplerine aylık bağlanma şartları ve oranlan ise Kanunun 34. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hak sahiplerine bağlanacak olan aylığın: 

• Dul eşine %50'si aylık olarak bağlanacaktır. Ancak, aylık bağlanmış çocuğu olmayan 

dul eşine ise 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun 

kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışmıyor ve kendi sigortalılığı 

nedeniyle gelir veya aylık almıyor ise aylık bağlama oranı %75 olacaktır (m. 34/1/a), 

• Çocuklar, 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatına göre 

çalışmıyor veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık almıyorlar ise (m. 

34/1/b): 

18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması 

halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların veya 
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Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden ve 

malûl olduğu anlaşılanların veya 

Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya 

dul kalan kızlarının, her birine %25 oranında aylık bağlanır. 

• Çocuklardan, sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma 

düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü 

tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile 

kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si (34/1/c): 

• Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, her türlü kazanç ve irattan 

elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması ve diğer 

çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık 

bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında, ana ve babanın 

65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla 

toplam % 25'i, (m. 34/1/d), 

oranında aylık bağlanacaktır. Çocukların hak sahibi olması bakımından evlat edinilmiş, 

tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının 

ölümünden sonra doğan çocukları bakımından herhangi bir farklı uygulama söz konusu 

olmayıp, yukarıdan belirtilen esaslar dâhilinde aylık bağlanacaktır (m. 34/2). 

Hak sahiplerine bağlanacak olan aylıkların toplamı hiçbir zaman sigortalıya 

bağlanacak aylığın tutarını (%100) geçemeyeceği için, bu sınırın aşılmaması için 

gerekirse hak sahiplerinin paylarında orantılı indirime gidilecektir (m. 34/3). 

7.2.2.3.4. Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 

Ölüm sigortasından hak sahiplerine bağlanan aylıklar: 

• Sigortalının ölüm tarihini, 

• Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin 

kazanıldığı tarihi, 

takip eden aybaşında başlar (m. 35/1). Öte yandan, bağlanan aylıklar 34. maddede belirtilen, 

aylık bağlama şartlarının ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren 
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kesilecektir (m. 35/1). Ancak, Kanunun 4/3-d ve 4/3-e hükmü gereğince sigortalı sayılan harp 

okulu ve polis okulu öğrencilerinin bu durumları aylıklarının kesilmesi için sebep 

olmayacaktır (m. 35/2). 

Aylığın kesilmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 34. maddede 

belirtilen şartlar saklı kalmak şartıyla, hak sahiplerinin müracaat tarihini takip eden aybaşından 

itibaren kesilen aylıklar yeniden bağlanır (m. 35/3). 

Hak sahibi çocuklardan aylığı kesilenler, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile 

çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malûl duruma düşmüş ise, 34. maddedeki 

şartları taşımaları halinde, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip 

eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır (m. 35/4). Ancak bu şekilde aylık bağlananlar için 

5510 sayılı Kanunun 94. maddesinde düzenlenen kontrol muayenesi ile ilgili şartlar geçerli 

olacaktır. 

Hak sahiplerinin kesilen aylıkları yeniden bağlandığı zaman, kesildiği tarih ile yeniden 

bağlandığı tarih arasında 55. madde hükümlerine göre artırılarak yeniden belirlenecektir. 

7.2.2.4. Gelir Bağlanmış Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi (m. 37) 

5510 sayılı Kanunun ilk şeklinde eş ve çocuklar için tanınan evlenme ödeneği, 5754 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikle yalnızca kız çocuklarına münhasır olarak yeniden düzenlenmiş ve 

506 sayılı Kanun dönemindeki uygulamaya dönülmüştür. Buna göre evlenmeleri nedeniyle 

gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocukları, evlenmeleri ve talepte 

bulunmaları halinde, almakta oldukları aylık veya gelirin iki (2) yıllık tutarını, 

evlenme ödeneği olarak, bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak alabileceklerdir 

(m. 37/1). Evlenme ödeneği alan hak sahibi, aylığın kesilmesinden itibaren iki yıl içinde 

yeniden hak sahibi olursa iki yıllık sürenin dolmasına kadar gelir veya aylık 

bağlanmayacaktır. Ancak, 5754 sayılı Kanun, bu durumda olanların bu sürenin sonuna 

kadar 60. maddenin f bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı yeniliğini 

getirmiştir. 

Hak sahiplerinden biri veya bir kaçının evlenme ödeneği alması halinde, diğer hak 

sahiplerinin aylık bağlama oranı, evlenme ödeneği verilen sürenin sona ermesine kadar 

değişmeyecek, bu sürenin sonundan itibaren yeni duruma göre yeniden hesaplanacaktır (m. 

37/2). 
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7.2.2.5. Cenaze Ödeneği Verilmesi 

Sigortalının ölümü, öncelikle cenazesinin kaldırılması dolayısıyla geride kalanlar için 

ilave bir masraf getirir. Cenaze giderleri, bir defaya mahsus olmakla beraber karşılanması 

gereken bir ihtiyaçtır. 5510 sayılı Kanun, "sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı 

sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ve yaşlılık aylığı 

almakta iken veya kendisi için en az 360 MYO sigortası primi bildirilmiş olup ta ölen 

sigortalıların hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından 

onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenecektir." (m. 37/3), hükmünü getirmiştir. 

Ödeneğin kime verileceği konusunda açıklık getirilmiş ve sırasıyla sigortalının eşine, yoksa 

çocuklarına, o da yoksa ana babasına ve nihayet o da yoksa kardeşlerine verilir, denilmiştir. 

Eğer sigortalının ölümü halinde, yukarıda belirtilen kişiler yok ise, cenazenin kaldırılması 

gerçek veya tüzel kişiler (belediye, muhtarlık vb) tarafından gerçekleştirilmiş ise yukarıda 

belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar masrafı yapan gerçek veya tüzel 

kişiye ödenecektir (m. 37/4). 

5754 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle, 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için özel bir 

düzenleme yapılmış ve bu statüde çalışan sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerine kendi 

kurumlan tarafından ilgili mevzuat gereğince ölüm yardımı hariç cenaze gideri ve cenaze nakil 

gideri ödeneği veya bu nitelikte bir ödeme yapılması halinde ayrıca cenaze ödeneği 

verilmeyecektir (m. 37/5). 

7.2.2.6. Analık Sigortasından Emzirme Ödeneği Verilmesi 

5510 sayılı Kanunla, "Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan 

karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir 

veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her 

çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca 

belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmesi (m. 

16/3), hükmü getirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun ilk şeklinde verilecek emzirme ödeneği asgari 

ücretle ilişkilendirilerek 6 ay süre ile verilmesi öngörülmüşken, 5754 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle bir defaya mahsus olarak yapılan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek 
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maktu bir miktarla sabitlenmiştir. Bu anlamda 5754 sayılı Kanunla yapılan düzenleme bir 

geriye gidiş anlamına gelmektedir. 

Emzirme ödeneği verilebilmesi için 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için doğumdan 

önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kollan primi bildirilmiş olması, 4/1-

b kapsamındaki sigortalılar içinse doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim 

yatırılmış ve GSS dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekir (m. 

16/4). 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9. madde belirtilen hükümler 

çerçevesinde sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocukları 

doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından sağlanan haklardan faydalanacak sigortalı 

erkek doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla 

emzirme ödeneğinden faydalanacaklardır (m. 16/5). 

7.2.3. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN 

SÜRELER 

İKMH, hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar ve bu yardımlara hak 

kazanma şartlarının belirlenmesi ile ilgili sürelerin belirlenmesi bakımından, bazı özel hallerde 

geçirilen süreler dikkate alınmamaktadır. Nitekim; 

a. Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet 

süresi, 

b. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 

c. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik 

ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 

d.  Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen 

süre, 

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinde belirtilen çalışma sürelerinin belirlenmesinde 

dikkate alınmaz ve iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu 

tarihten önceki bir yılın hesabında dikkate alınmaz (m. 24). Bu düzenleme ile hem sosyal 

hukukun diğer alanları ile ilgili hakların kullanılması (grev gibi), hem de sigortalının 

iradesi dışında meydana gelen özel şartlar (askerlik ve gözaltına alınma gibi) dolayısıyla 

sigortalının sosyal güvenlik haklan bakımından kayba uğraması önlenmeye çalışılmıştır.
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7.3.  İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VE HASTALIK SİGORTALARI 

BAKIMINDAN İLGİLİ TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 

Kurum, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalması veya hastalanması 

halinde, koruyucu sosyal hukukun öznesini oluşturan sigortalıya bütün sosyal sigorta 

yardımlarını yapar ve mağdur olmasını önler. Ancak, Kurumun sigortalıya yapmış olduğu 

masraflar dolayısıyla mal varlığında meydana gelen azalma, eğer harcama yapılmasını 

gerektiren durumla ilgili olarak kastı/ kusuru veya ihmali olan taraflar var ise Kurum 

sorumluluğu olan ilgili taraflara başvurabilir. Bu bakımdan bağımlı çalışan sigortalılar için 

işvereni veya üçüncü kişi, bağımsız çalışan ise sigortalının kendisi veya üçüncü kişi Kurumun 

başvuruda bulunduğu tarafları oluşturur. 

Öte yandan, sigortalının maruz kaldığı zararla ilgili olarak Kurum tarafından sağlanan 

haklar zararı tazmin etmez ise, sigortalı Kurum tarafından karşılanmayan zararının tazmini için 

zararın ortaya çıkmasına yol açan durumla ilgili sorumluluğu bulunan işveren ve üçüncü kişiye 

başvurabilir. Hemen belirtmek gerekir ki, 5510 sayılı Kanun, İKMH halinde ortaya çıkan 

zararın ilgili taraflara başvurularak ödettirilmesi konusunda 506 sayılı Kanuna göre daha sınırlı 

yükümlülükler getirmiş, bir anlamda işverenin yükünü azaltmıştır. 

7.3.1. İŞVERENİN KURUM KARŞISINDAKİ SORUMLULUĞU 

5510 Sayılı Kanun bakımından işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu, 

• Sigortalı çalıştırmaktan dolayı, Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan sorumluluk, 

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almamaktan doğan sorumluluk, 

olmak üzere iki sebebe dayanmaktadır. 

7.3.1.1. İşverenin Kanundan Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinden 

Doğan Sorumluluğu 

a. Sigortalıları ve iş kazasını süresinde Kuruma bildirmeme halinde işverenin 

yükümlülüğü 

5510 sayılı Kanun, işveren tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde sigortalının mağdur olmaması için Kurumca gerekli bütün yardımları 
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yapar, ancak bu sebeple yaptığı harcamaları işverene rücu ederek tahsil eder. Nitekim İşveren, 

çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmez ise 

bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten 

önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık ile analık halleri sonucu, sigortalıya 

ve hak sahiplerine ödenmesi gereken gelir ve aylıklar Kurumca ödenir (m. 23/1). Ancak, 

Kurum yukarıda belirtilen haller için yapmış olduğu ve gelecekte yapacağı her türlü masrafların 

tutarı ile eğer sigortalıya veya hak sahiplerine gelir bağlanması gerekir ise, bu gelirin başladığı 

tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarını, Kanunun 21. maddesinde belirtilen sorumluluk 

halleri aranmaksızın işverene ödettirilir (m. 23/2). Bu düzenleme ile işverenin bir defa ödeme 

yaparak Kurum karşısındaki sorumluluğunun sona erdirilmesi söz konusu olmuştur. Zaman 

içinde Kurumun yaptığı harcamalar değiştikçe, işverene tekrar rücu edilmesi uygulaması sona 

erdirilmiştir. 

Öte yandan, 4/1-b kapsamında bulunan sigortalılardan tarım sigortalıları, 8. maddede 

belirtilen 30 günlük süre içinde kendilerini Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine 

getirmemişlerse, bildirimde bulunmadıkları sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı 

ve analık halleri ile ilgili gelir ve ödenekler ödenmeyecektir (m. 23/4). 

İşveren çalıştırdığı sigortalıların iş kazasına maruz kalması halinde 5510 sayılı 

Kanunun, m. 13/2-a da belirtilen süre içinde (3 işgünü) Kuruma bildirme yükümlülüğünü 

yerine getirmez ise, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş 

göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir (m. 21/2). Şüphesiz, işverenin iş 

kazası, meslek hastalığı ve hastalık ile ilgili olarak Kuruma doğru bilgi verme yükümlülüğü de 

vardır. Bu yükümlülüğün ihmaline bağlı olarak ortaya çıkabilecek ilave giderler için de 

Kurumun işverene başvurması söz konusu olacaktır. 

b. Sağlık raporu olmaksızın çalıştırma halinde işverenin yükümlülüğü 

Çalışma mevzuatımıza göre sağlık raporu alınması gerektiği halde işveren böyle bir rapor 

olmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak sigortalıları bünyece elverişli olmadıkları işlerde 

çalıştırırsa, sigortalının bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli 

olmadığı işte çalıştırılması sonucu ortaya çıkan hastalığı dolayısıyla Kurum tarafından 

sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden tahsil edilebilecektir (m. 21/3). 
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7.3.1.2. İşverenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Almamasından Doğan 

Yükümlülüğü 

İşveren, çalıştırdığı sigortalıları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak üzere, 

ilgili mevzuatta belirlenen iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirleri almak ve 

bunları titizlikle uygulamakla yükümlüdür. Eğer işveren, çalıştırdığı sigortalıların koruma 

yükümlülüğünü yerine getirmez ise veya iş kazası ve meslek hastalığı işverenin kastı veyahut 

iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya ve 

hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı 

tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden 

isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı kalmak üzere Kurumca işverene ödettirilir (m. 21/1). Ancak, 

daha önceki mevzuattan farklı olarak, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi 

dikkate alınacaktır (m. 21/1). Bir diğer ifade ile mevcut mevzuat ve teknolojik gelişmeler 

dâhilinde alınması gereken bütün tedbirler alındığı halde önlenemeyen bir iş kazası meydana 

gelmiş ise, işverenin kusurunun belirlenmesinde bu husus dikkate alınacaktır.

7.3.2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KURUMA KARŞI SORUMLULUĞU 

İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık hali, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle 

meydana gelmiş ise, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken 

ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yansı, zarara 

sebep olan 3. kişilerden ve eğer kusuru varsa bunları çalıştıran işverenlere rücu edilerek 

alınır (m. 21/4). 

Burada 3'üncü kişi, sigortalı ve işveren dışında, sigortalının iş kazasına uğramasına veya 

meslek hastalığına veyahut hastalığa yakalanmasına sebep olan kişidir. 

7.3.3. KAMU GÖREVLİLERİNİN VE ÖLEN SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU 

5510 sayılı Kanun, iş kazası ve meslek hastalıkları halinde ortaya çıkan sorumluluk 

halleri için, kamu çalışanlarına ve işverenlerine yönelik istisnai düzenlemeler de getirmiştir. 

Nitekim iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık hali; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu 

idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği yaptığı fiiller sonucu 

meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet karan 

bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı ve hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan 

gelirler için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. Aynı şekilde, iş kazası ve meslek hastalığı 
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sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler 

için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine 

veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilmez (m. 

21/5). 

Bu düzenleme ile kamu görevlilerinin görevli iken iş kazası, meslek hastalığı veya 

hastalık hali ile karşılaşmaları halinde, Kurum ancak hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 

bulunması halinde ilgili kurum ve kişilere rücu edebilecektir. Diğer hallerde kamu idareleri ve 

kamu yöneticileri Kurumca yapılan masraflar dolayısı ile herhangi bir mali yükümlülük altına 

girmemektedir. 

Aynı şekilde, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sigortalı ölmüş ise, hak sahiplerine 

bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, sigortalının kazaya uğramasında kusuru bulunan 

hak sahiplerine veya ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine rücu edilmeyecektir 

7.3.4. İŞVERENİN SİGORTALI VE AİLESİNE KARŞI SORUMLULUĞU 

İş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalının kendisine, eğer ölmüşse aile 

fertlerine Kurumca gerekli sigorta yardımları sağlanır. Ancak, sigortalının veya hak 

sahiplerinin maruz kaldığı zarar, Kurumca yapılan yardımların ve ödemelerin çok üstünde 

olabilir. Bu durumda sigortalı, karşılaştığı zararın Kurumca karşılanmayan kısmı için işverene 

başvurabilir. Sigortalının veya hak sahiplerinin işverene başvurabilmeleri için meydana gelen 

iş kazası ve meslek hastalığında, işverenin kasdi ve kusuru olması gerekir. Başvuru da bu 

kusurla bağlantılı olarak yapılır. 

Sigortalı veya hak sahipleri, işverenden maddi ve manevi tazminat talep 

edebilir. Tazminat davaları 6098 sayılı yeni Borçlar Kanununun "Haksız fiillerden doğan 

borç ilişkisi" başlıklı 49-72. maddelerinde düzenlenmiştir. Sigortalının maddi tazminat talebi, 

sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu uğradığı gelir kaybını telafi etmeye 

yöneliktir. Ancak, bu tazminat belirlenirken, Kurum tarafından sigortalıya ödenen kısım 

düşülür. Hak sahiplerinin sigortalının ölümüne bağlı olarak destekten mahrum kalmaları 

dolayısıyla, tazminat talep etmeleri halinde, yine Kurum tarafından bunlara ödenen gelirler 

düşülerek tazminat miktarı belirlenir. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sigortalı veya hak sahipleri manevi tazminat 

davası da açabilirler. Bunun için tazminat davası açılması ile ilgili şartların gerçekleşmiş olması 
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gerekir. Manevi tazminat, sigortalının veya ölümü halinde hak sahiplerinin maruz kalınan iş 

kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla katlanmak zorunda oldukları acı ve ıstırabı karşılamak 

üzere talep edilir.
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8. BÖLÜM 

Uzun Vadeli Sigorta Kolları: 

MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI 

5510 sayılı Kanun, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile ilgili düzenlemeleri, 

Kanunun, "Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri" başlıklı 4. bölümünde yer alan 25-42. maddeler 

ile düzenlemiştir. Bu maddeler dışında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ve yalnızca uzun 

vadeli sigorta kolları ile ilgili ortak hükümler de Kanunun 7. bölümünde yer almıştır. 

Finansman kısmında belirtildiği gibi, uzun vadeli sigorta kollarının giderlerini karşılamak 

üzere tek prim alınması, bu sigorta kolları ile olarak aylıkların hesaplanması, bağlanması ve 

sigortalılık süresi ile borçlanma gibi çok sayıda hususun; ortak hükümlerle düzenlenmesini sağ-

lamıştır. 

5510 sayılı Kanun, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından esasen 506 sayılı 

Kanun hükümlerini benimsemekle birlikte, özellikle 4/1-c kapsamındaki sigortalıların 

durumlarını dikkate alan farklı hükümlere de yer vermiştir. 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için 

getirilen bu farklılıklar, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan da dikkate alınarak, 5754 sayılı 

Kanunla daha belirgin hale getirilmiştir. Nitekim, 5510 sayılı Kanun hükümlerinin 4/1-c 

kapsamındaki sigortalılar bakımından ilk defa Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalı 

olanlara uygulanması, öncekiler için 5434 sayılı Kanun hükümlerinin geçerli olması bu 

sigortalı grubu bakımından en az 30-35 yıllık bir geçiş süresi anlamına gelmektedir ki bu da 

sosyal sigorta hukukumuz bakımından bir başka karmaşa sebebini oluşturmaktadır. 

55510 sayılı Kanunu, bu üç sigorta kolu ile ilgili düzenlemeleri bir bütün olarak 

değerlendirmek gerekirse; malûllük ve ölüm sigortaları ile ilgili aylığa hak kazanma şartlarının 

kolaylaştırıldığını, yaşlılık sigortasında ise aylık bağlama şartlarının ve süresinin önceki 

mevzuata nazaran ağırlaştırıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şüphesiz, özellikle yaşlılık 

aylığı ile ilgili olarak yapılan en önemli değişiklik, aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesi 

ve ödenen primlerle alman aylıklar arasındaki ilişkiyi güçlendiren bir hesaplama yönteminin 

benimsenmiş olmasıdır. 
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8.1. MALÛLLÜK SİGORTASI (m. 25-27) 

Malûliyet, iş göremezlik halinin süreklilik kazandığı, kişinin bir daha eski işini yapamaz 

hale gelmesi durumunu ifade eder. Malûllük, en azından tıbben öngörülebilen bir sürede, 

kişinin bir daha iyileşmeyeceği ve çalışamayacağı bir durumu ifade eder. Sosyal güvenlik 

sistemleri, malûllük haline bağlı olarak sigortalının kazançlarında meydana gelen azalmayı 

telafi etmenin yanı sıra, sağlık durumunun gerektirdiği tedavi edici ve iyileştirici sağlık 

hizmetleri ile fizyolojik yapısındaki eksiklikleri giderici ve tamamlayıcı ortez ve protez 

araçlarım temin eder. 

Finansman kısmında belirtildiği gibi, uzun vadeli sigorta kollarının giderlerini karşılamak 

üzere tek prim alınması, bu sigorta kolları ile ilgili çok sayıda hususun ortak hükümlerle 

düzenlenmesini sağlamıştır. Sigortalılık süresi ve aylıkları hesaplanması ile ilgili hususlar bu 

ortak hükümlerin başında gelmektedir. 

5510 sayılı Kanun, daha önce 3 farklı çalışan kesimi için 3 farklı sosyal sigorta kanununda 

düzenlenen malûllük sigortası ile ilgili hükümleri aynı başlık altında toplayarak norm ve 

standart birliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler getirmiştir. 

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre malûllük sigortasından sağlanan yardım esas 

olarak malûllük aylığının bağlanmasıdır (m. 26). Bu sigorta kolu ile ilgili olarak, sigortalının 

sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetleri GSS kapsamında genel sağlık hizmetleri içinde 

karşılanmaktadır. 

8.1.1. MALÛLLÜK AYLIĞINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI 

Sigortalının malûllük aylığından faydalanabilmesi için: 

• Bu Kanun bakımından malûl sayılması, 

• Malûllük halinin raporla belgelendirilmesi, 

• Belirli süre sigortalı olması ve MYÖ primi bildirilmiş/ödenmiş olması ve 

• İşten ayrılması ve yazılı olarak Kuruma başvurması, 

gerekmektedir (m. 25) Sigortalının malûllük aylığı alabilmesi için, yukarıda belirtilen şartların 

hepsinin birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 
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8.1.1.1. Sigortalının Malûl Sayılması (m. 25) 

Sigortalının malûl sayılması için çalışma gücü kaybı esas olmakla birlikte, çalışma gücü 

kaybına yol açan sebebin farklılığına ve sigortalıların statülerine bağlık olarak malûl sayılma 

hali 2 şekilde düzenlenmiştir (m. 25). Buna göre 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar; 

• Herhangi bir sebeple, çalışma gücünü; 

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü; 

en az %60 oranında kaybeden sigortalı, 5510 sayılı Kanuna göre malûl sayılacaklardır (m. 

25/1). 

4/1-c kapsamındaki sigortalılar için ise, 

• Çalışma gücünün en az % 60’nı veya 

• Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekteki kazanma gücünü kaybeden, 

sigortalı malûl sayılacaktır (m. 25/1). 

Her iki durumda da, sigortalının malûllük halinin kesinleşmesi için, "sigortalının veya 

işverenin talebi üzerine, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 

kurullarınca usulüne uygun olarak düzenleyecekleri raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin 

incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen çalışma ve meslekte kazanma gücü kayıplarının 

Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi" gerekmektedir (m. 25/1). 

506 sayılı Kanunda yer alan hükümlerle karşılaştırıldığı zaman, 5510 sayılı Kanunun, hem 

malûl sayılan halleri azalttığı hem de malûl sayılma hali ile ilgili oranları düşürdüğü dikkat 

çekmektedir. 

. Öte yandan, sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için malûl sayılmasını 

gerektirecek rahatsızlığının esas olarak ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya 

başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekir. Eğer, sigortalı 5510 Sayılı Kanuna tabi 

olmadan önce malûl sayılmasını gerektirecek ölçüde çalışma gücü kaybı ile karşılaşmışsa, bu 

durumun önceden veya sonradan tespit edilmesi halinde malûllük aylığı bağlanmayacaktır (m. 

25/2). Bu madde hükümlerine göre; 

• Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malûl sayılmasını gerektirecek bir 
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hastalığı veya arızası bulunan sigortalı malûllük sigortası yardımlarından 

faydalanamayacaktır. Bu durumu ispat yükümlülüğü sigortalının yükümlülüğündedir 

ve ispat, uygun şekilde alınmış rapor ve bu rapora dayanak teşkil eden tıbbi belgelerle 

yapılacaktır. 

• İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malûl sayılmasını 

gerektirmeyecek derecede bir hastalık veya arızası varsa, ancak çalışma gücü kaybı, 

5510 sayılı Kanun kapsamında bir işte çalışmaya başladıktan sonra malûl sayılmasını 

gerektirecek derecede artmışsa, sigortalı malûllük sigortası yardımlarından 

faydalanacaktır. 

• Eğer sigortalının, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malûl sayılmasını 

gerektirecek bir rahatsızlığı varsa ve bu sigortalı malûllük aylığı bağlandıktan sonra 

tespit edilmişse, sigortalıya bağlanmış olan aylık kesilecek ve daha önce ödenmiş olan 

aylıklar geri alınacaktır. 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 4/1-c kapsamında sigortalı olanlara yönelik 

bazı farklılıklara de yer verilmiştir. Bu düzenlemelere göre; 

• Yedek subay veya er olarak veya talim ve manevra gibi sebeplerle asıl işleri ile ilgileri 

kesilmeksizin silahaltına alındıkları dönemde malûl kalanlar; bu malûllükleri asıl 

işlerini yapmaya engel değil ise malûllük sigortasından faydalanamayacaklardır (m. 

25/3). 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılardan malûl sayılanlar, yazılı talepleri halinde 

malûllüklerinin çalışmalarına engel olmadığı başka vazife ve görevlere atanabilirler. 

Ancak bu durumda olanlar daha sonradan bu haklarını kullanabilirler (m. 25/4). 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılardan vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa 

uğrayanlar, hastalıklarının kendi personel kanunlarında belirtilen süreyi aşması 

halinde malûl veya vazife malûlü sayılırlar (m. 25/5). Kendi personel kanunu 

olmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır (m. 

25/6). 

8.1.1.2. Belirli Süre Sigortalı Olma ve MYÖ Primi Bildirilmiş/ödenmiş Olması (m. 

26) 

Uzun vadeli sigorta kollarının hepsinde, sağlanan yardımlardan faydalanmak için belirli 

süre sigortalı olma ve belirli süre prim bildirilmiş/ödemiş olması şartı aranmaktadır. 5510 sayılı 
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Kanun, 506 sayılı Kanun uygulamasını da dikkate alarak, prim ödemiş olma ifadesini "prim 

bildirilmiş olması" olarak değiştirmiştir. Öte yandan, 5510 sayılı Kanun, malûllük aylığına hak 

kazanmak için Kuruma bildirilmesi gereken malûllük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları 

primlerinin miktarını sigortalının durumuna göre farklılaştırmıştır. Buna göre; 

• En az 10 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede toplam olarak 1800 gün (360x5; 5 tam 

yıl) MYÖ sigortaları primi bildirilmiş/ödenmiş olması (m. 26/2-b), 

• Eğer sigortalı başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl ise sigortalılık 

süresine bakılmaksızın 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş/ödenmiş 

olması (m. 26/2-b), 

hallerinde aylık bağlanması öngörülmüştür. İkinci durumda, sigortalılık süresi şartının 

aranmaması isabetli olmakla birlikte, malûl sayılan kişinin prim ödeme şartını yerine getirdiği 

halde, aylık bağlanabilmesi için belirli süre bekleme zorunluluğu getirilmiş olması Kanunun 

problemli alanlarından birini oluşturmaktadır. Sosyal sigorta haklarının kazanılması 

bakımından hem sigorta aktüeryası hem de sosyal hukuk boyutları dikkate alınarak 1800 gün 

prim bildirilmiş ve ödenmiş olması şartlarını yerine getirenlerin ayrıca 10 yıl bekleme şartı 

olmaksızın malullük aylığına hak kazanmalarının sağlanması daha isabetli olacaktır. 

8.1.1.3. İşten Ayrılma, Kurumdan Yazılı İstekte Bulunma ve Prim Borcu Olmama 

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için, belirli süre sigortalı olması ve prim 

bildirilmiş olmasının yanı sıra, 4/1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı ise işten veya görevinden 

ayrılması, 4/1-b kapsamında ise işyerinden ayrılması veya işi devretmesi gerekir (m. 

26/2/c). Sigortalının hem aylık alması hem de çalışmaya veya faaliyete devam etmesi mümkün 

değildir. 

Yalnızca malûllük sigortası için değil, bütün uzun vadeli sigorta kolları için sigortalının 

aylık bağlanması için Kuruma yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Yazılı başvuru 

şartı, sigortalının irade beyanının yanı sıra, aylık bağlanması ile ilgili olarak Kurumca istenen 

diğer bilgi ve belgelerin temini, düzenlenmesi ve Kuruma teslim edilmesi anlamına da 

gelmekte, bir anlamda Kurum bakımından sigortalı ile ilgili bilgilerin denetlenmesi ve kontrolü 

anlamını taşımaktadır. Eğer öngörüldüğü gibi, SGK'nun bilgisayar alt yapısı sağlıklı şekilde 

kurulur ve sigortalı ile ilgili veriler sisteme sağlıklı şekilde kaydedilirse, aylık bağlanması için 

aranan diğer belgeler Kurum birimlerince düzenlenmiş olacak ve sigortalı bu sebeple zaman ve 
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hak kayıplarına uğramayacaktır. 

Diğer sigorta kolları ile ilgili haklardan faydalanma da olduğu gibi, 

malûllük sigortasından 4/1-b kapsamında sigortalı sayılan kendi nam ve hesabına bağımsız 

çalışanlara malûllük aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık 

sigortası primi dâhil olmak üzere, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması 

zorunluluğu vardır (m. 26/3). 

8.1.2. MALÛLLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI 

8.1.2.1. Malûllük Aylığı Bağlanması ile İlgili Temel Esaslar 

5510 sayılı Kanun, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların 

hesaplanmasında sigortalının ödediği primlerden hareketle hesaplanan ortalama kazanç ile 

prim ödeme gün sayısına bağlı olarak belirlenen aylık bağlama oranını esas almaktadır. 

Kanun, ayrıca malûllük ve ölüm halleri için ayrıca aylık hesaplama esası getirmemiş, Kanunun 

29. maddesinde düzenlenen yaşlılık aylığı hesaplanması ile ilgili genel esaslara bu sigorta 

kolları ile ilgili prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranları ile ilgili farklılıkları 

uygulamıştır. 

Buna göre, ilk defa 1.10.2008 den sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanların 

malûllük (yaşlılık ve ölüm) aylıkları, "5510 sayılı Kanunun 29. madde hükümlerine göre 

hesaplanacak ortalama aylık kazancı (OAK), ile prim ödeme gün sayısına bağlı olarak 

belirlenecek aylık bağlama oranının (ABO) çarpımı suretiyle hesaplanacaktır" (m. 27). 

Bunu bir formülle ifade etmek gerekirse: 

Malûllük Aylığı = Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı Malûllük Aylığı = 

OAK x ABO 

Bu yeni aylık hesaplama sistemi, yürürlükten kalkan 506 ve 5434 sayılı Kanun 

dönemindeki aylık hesaplama sisteminden daha basit görünmektedir. 

8.1.2.2. Ortalama Aylık Kazancın Bulunması 

5510 sayılı Kanunun 29. maddesine göre ortalama aylık kazanç; “sigortalının her yıla 

ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar 

geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan 
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kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi ile fiili hizmet süresi zammı hariç toplam prim 

ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır" 

(m. 29/2). 

Bu hesaplama sistemi ile sigortalının bütün çalışma hayatı boyunca ödediği primlerin 

güncelleme katsayısı ile endekslenerek aylıkların hesabında dikkate alınması söz konusudur. 

Güncelleme katsayısı, Kanunun 3. maddesinin 29. bendinde açıklandığı gibi TÜFE ile prime 

esas kazançtaki ortalama değişimi dikkate almaktadır. 

8.1.2.3. Aylık Bağlama Oranı  

5510 sayılı Kanun, ABO'nun hesaplanmasında önceki dönemlerden farklı bir yöntem 

benimsemiştir. Buna göre: 

• Aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 den az olan sigortalılar için 9000 

gün üzerinden, 9000 günden fazla olanlar için 29. maddenin 3. fıkrası hükümlerine 

göre hesaplanacaktır (m. 27/1). 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için 9000 gün prim ödeme gün sayısı 7200 gün olarak 

kabul edilecektir (m. 27/1). 

• Eğer sigortalı, başka birisinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama 

oranı 10 puan artırılacaktır (m. 27/1). 

• Aylık bağlama oranı, sigortalının MYÖ sigortalarına tabi olarak geçen toplam prim 

ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 

360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır (m. 29/3). 

• Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylık oranı hiçbir 

zaman %90'ı geçmeyecektir (m. 29/3). 

8.1.2.4.  Malûllük Aylığının Alt Sınırı 

5510 sayılı Kanun, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile İKMH sigorta kolundan 

bağlanacak aylık ve gelirlerin alt sınırı ile ilgili düzenlemelere Kanunun "kısa ve uzun vadeli 

sigorta kollan ile ilgili ortak hükümler" başlıklı 7. bölümünde yer vermiştir. Öncelikle bütün 

sigortalılar için bağlanacak gelir ve aylıklar için bir alt sınır belirlemiştir. Buna göre bağlanacak 

aylıklar "sigortalının çalışma süresi boyunca her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazanç 

alt sınırları dikkate alınarak 29. madde hükümlerine göre hesaplanacak ortalama aylık 

kazancının % 35'inden az olamayacaktır. Eğer sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi var 
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ise bu miktar % 40'dan az olmayacaktır (m.55/3). Bir başka ifade ile aylık bağlama oranının 

her yıl için 2 puan olduğu dikkate alınırsa, sigortalıya bağlanacak olan düşük aylık 17,5 yıl ( 

6300 gün) fiilen çalışmış gibi hesaplanacak olan aylık kadar olacaktır. Eğer bakmakla yükümlü 

olduğu kişi var ise bu takdirde bağlanacak en düşük aylık 20 tam yıl veya 7200 gün prim ödemiş 

olan kişi için bağlanacak aylık kadar olacaktır. 

Yukarıdaki genel alt sınır tarifinin ötesinde 5510 sayılı Kanun malullük aylığı için ayrıca 

bir alt sınır tanımlaması yapmıştır. Bu ikinci alt sınır yaşlılık sigortasından bağlanacak olan 

aylıklar esas alınarak ve sigortalıların statü farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiş bir alt 

sınırdır. Nitekim, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak en düşük malullük aylığı: 

"4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı olanların her biri için ayrı ayn olmak üzere, 

malûllük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç 

tarihinin ait olduğu yılın ocak ayın itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın 

hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz 

konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az 

olamaz" (m. 55/ek) 

denilmiştir. Bu düzenleme ile bütün sigortalılar için tek bir alt sınır değil farklı statüde olan her 

bir sigortalı grubu için ayrı bir alt sınır belirlenmiştir. Bir bakıma bağlanacak gelir ve aylıkları 

yüksek olan sigortalılar lehine bir düzenleme olmuştur. Bu düzenlemenin dikkat çeken unsuru, 

alt sınır konusunda her bir sigortalı grubu için ayrı sınırların belirlenmiş olması, bir anlamda 

aylıkların alt sınırı ile ilgili farklılıkların devamına izin verilmesidir. 

8.1.2.5. Malûllük Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması 

Sigortalıya bağlanan malûllük aylığının başlangıcı, işten ayrılma, malûllük raporunun 

alınması ve Kuruma yazılı başvuru tarihlerine bağlı olarak değişmektedir. Nitekim malûllük 

aylığı, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar ile 4/1-c kapsamında iken görevinden ayrılmış 

ve başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar için 

a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, sigortalının aylık bağlanması için yaptığı 

yazılı istek tarihinden önce ise aylık yazılı istek tarihini (m. 27/2-a), 

b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden sonra ise rapor 

tarihini (m. 27/2-b), 

c) 4/1-c kapsamında çalışmakta olan sigortalılar için ise malûliyetleri sebebiyle 



 

42 
 

görevlerinden ayrıldıkları tarihi (m. 27/2-c), 

takip eden aybaşından itibaren başlar. Ancak, sigortalıya bağlanacak olan malûllük aylığı, 

sigortalının aldığı geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise aradaki fark, 

sigortalının aylık başlangıç tarihinden itibaren sigortalıya ödenecektir (m. 27/4).          

Sigortalı 5510 sayılı Kanuna göre malûllük aylığı almakta iken tekrar bu Kanuna 

göre sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalışmaya başlar ise aylıkları 

kesilecektir. Malûllük aylığının kesilmesi yalnızca Türkiye'de sigortalı sayılmasını gerektiren 

bir işte çalışma halinde değil, yabancı bir ülke mevzuatına tabi olarak çalışmaya veya ikamete 

dayalı sosyal yardım almaya başlayanların malûllük aylıkları çalışmaya başladıkları veya 

sosyal yardım almaya başladıkları dönemi takip eden aybaşından itibaren 

kesilecektir (m. 27/3). Aylıkları kesilenler 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 

sayılmalarını gerektiren bir işte çalıştıkları müddetçe kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primleri 

ile GSS primleri ödeyeceklerdir. 

5510 sayılı Kanunun geçici 14. maddesi ile malullük aylığı alanların tekrar çalışmaları 

halinde uygulanacak hükümlerle ilgili bazı istisnalar getirmiştir. Buna göre 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce değişik statülerde malullük aylığına hak 

kazananlar, Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırlarsa: 

• 4/1-a sigortalıları: 4/1-a kapsamındaki bir işte çalışırlarsa SGD primi ödeyerek 

çalışamaz, 4/1-b kapsamındaki bir işte çalışırsa aylığı kesilmeden SGDP 

ödeyerek çalışabilir, 4/1-c kapsamında bir işte çalışırsa aylığı kesilmeden 

çalışabilir. 

• 4/1-b sigortalıları: 4/1-a kapsamındaki bir işte çalışırlarsa aylıkları kesilmeden 

SGDP ödeyerek çalışabilirler, 4/1-b kapsamında ise malullük aylığı kesilmez ve 

SGDP ödemez, 4/1-c kapsamında çalışırsa aylığı kesilmez. 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan ancak malullük aylığı 

yürürlük tarihinden sonra bağlananlar: 

• 4/1-a sigortalıları: 4/1-a kapsamında bir işte çalışmaya başlar ise aylığı kesilir, 

4/1-b kapsamında bir işte çalışırsa aylığı kesilmeden SGDP ödeyerek çalışabilir. 

4/1-c kapsamında bir işte çalışırsa aylığı kesilir. 



 

43 
 

• 4/1-b sigortalıları: 4/1-a kapsamında bir işte çalışırlarsa aylıkları kesilmeden 

SGDP ödeyerek çalışabilir. 4/1-b kapsamında ve 4/1-c kapsamında bir işte 

çalışırsa aylığı kesilir. 

Malullük aylığı bir işte çalıştığı için kesilenler, aylık kesilmesine neden olanların işten 

ayrılarak yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk 

edilenlere, yapılacak kontrol muayenesi sonucu ilk malûllük aylığı bağlanmasını gerekli kılan 

malûllük hallerinin devam ettiğinin anlaşılması halinde malûllük aylıkları yeniden 

bağlanacaktır (m. 27/3). Bu durumda, 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için görevinden 

ayrıldığı, diğer kapsamdaki sigortalılar için istek tarihlerini takip eden ödeme 

döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı hesaplanarak aylık bağlanacaktır (m. 27/3). 

Çalışmaları dolayısıyla malûllük aylığı kesilenlerin aylıklarının yeniden bağlanması 

halinde, prim ödeme gün sayılarının hesabında prim ödeme gün sayısı 9000 günün üzerinde 

ise, Kanunun m.30/3-a hükümleri uygulanacak, 9000 günden az ise aylık kesilmeden önceki ve 

sonraki çalışma dönemleri dikkate alınarak yeni bir aylık hesaplaması yapılacaktır. 4/1-

a kapsamındaki sigortalılar için 9000 gün şartı, 7200 gün olarak uygulanacaktır. 

Yeniden hesaplanarak bağlanacak olan malûllük aylığı çalışmaya başlamadan önce aldığı 

malûllük aylığından yüksek ise yeni aylık, düşük ise daha yüksek olan eski aylığı 

bağlanacaktır (m. 27/4). 

8.1.2.6. Kontrol Muayenesi (m. 94) 

Sosyal Güvenlik Kurumu, sürekli iş göremezlik geliri ve malullük aylığı bağladığı 

sigortalıların aylık bağlanmasını gerektiren sağlık durumlarının devam edip etmediğinin tespiti 

amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir. Sigortalılar da malullük 

durumlarında değişiklik olduğu veya başkası birisinin sürekli bakımına muhtaç duruma 

düştüklerini ileri sürerek kontrol muayenesi talebinde bulunabilirler. Kontrol muayenesi % 60 

ve daha fazla derecede malul durumda bulunan çocuklara aylık bağlanması hali için de talep 

edilir. 

Kontrol muayenesinin sonuçları Kurum ve sigortalı bakımından önemlidir. Nitekim, 

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesi sonucu sigortalının malullük durumu ortadan kalkmışsa 

(aylık bağlanmasını gerektiren % 60 oranının altına düşülmesi) veya sürekli iş göremezlik geliri 

bağlanmasını gerektiren durum ortadan kalkmış ise kontrol muayenesi ile ilgili rapor tarihini 
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takip eden ödeme dönemi başından itibaren bağlanan gelir ve aylıklar kesilir. Kontrol 

muayenesi sonucunda sigortalının iş göremezlik derecesi artmış veya azalmış olabilir. Bu 

durumda gelir ve aylıklar bu artış veya azalışa bağlı olarak artırılır veya azaltılır. Benzer 

şekilde, yine kontrol muayenesi sonucu eğer sigortalı bir başkasının sürekli bakımına muhtaç 

hale gelmiş ise veya bu durumu ortadan kalkmış ise bağlanan gelir ve aylıklar durum 

değişikliğine göre artırılır veya azaltılır. 

Sigortalı, Kurum tarafından yazılı tebligatla kontrol muayenesi yapılması talep edilmişse 

bu talebe uymak zorundadır. Kontrol muayenesi yaptırmama veya geç yaptırma durumuna 

bağlı olarak bağlanan gelir ve aylıkların kesilmesi veya yeniden bağlanması söz konusudur. 

Nitekim: 

• Kurumca yapılan yazılı tebligatta bildirilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına 

kadar kabul edilebilir bir özrü olmadan kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının 

veya aylık alan kişinin aylık veya geliri kesilir. 

• Kontrol muayenesini, yazılı tebligatta belirtilen tarihten başlayarak 3 ay içinde yaptıran ve 

malullük ve iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilen gelir veya 

aylıkları kesildikleri tarihten başlanarak yeniden bağlanır. 

• Kontrol muayenesi yazılı tebligatta bildirilen tarihten 3 ay geçtikten sonra yapılmış ve 

malullük halinin devam ettiği anlaşılmış ise kesilen aylığı veya yeniden hesaplanacak geliri 

rapor tarihini takip eden ay başından itibaren tekrar bağlanır.
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8.2. YAŞLILIK SİGORTASI (m. 28-31) 

Yaşlılık, kişinin fizyolojik bünyesinde meydana gelen biyolojik değişiklik dolayısıyla 

çalışma gücünü büyük ölçüde azaltan veya tamamen ortadan kaldıran bir sosyal güvenlik 

tehlikesidir. Yaşlılık tehlikesinin en önemli sonucu, yaşlanma sebebiyle çalışma gücünü 

kaybeden sigortalının çalışmaya bağlı olarak elde ettiği gelirden mahrum olmasıdır. Yaşlılık 

sigortası, bu gelir kesilmesini gidermek üzere sosyal güvenlik garantisi sağlar ve gelir 

kesilmesini telafi etmek üzere yaşlılık aylığı bağlanır. 

Yaşlılık, her insan için kaçınılmaz bir tehlikedir ve zararlarına karşı mücadele de tek 

başına kişinin yetersiz kaldığı sosyal güvenlik tehlikelerinin başında gelmektedir. Bu sebeple, 

sağlanmasında devlet müdahalesinin talep edildiği sigorta kollarının başında yaşlılık sigortası 

gelmektedir. Yaşlılık, uzun vadeli bir tehlikedir. Bu tehlike için sağlanan sosyal güvenlik 

garantisi de uzun vadelidir ve diğer sigorta kollarına göre daha yüksektir. Bu sebeple yaşlılık 

sigortasından aylık almaya hak kazanmak için yaşlılık tehlikesine maruz kalma yanında belirli 

süre prim ödeme ve belirli süre sigortalı olma şartlan aranmaktadır. Staj süresi en uzun olan 

sigorta kolu yaşlılık sigortasıdır. 

Yaşlılık, önceden görülebilen bir tehlike olduğu için, yaşlılık aylığının hesaplanmasında 

sigortalıya bağlanan aylık ile ödediği primler arasında güçlü bir ilişki kurulmaya çalışılır. Bu 

tehlikenin farkında olarak daha uzun süre ve daha yüksek prim ödeyenlerin, daha yüksek aylık 

ve gelir sağlamalarına imkân veren bir aylık hesaplama sistemi benimsenir. 

Yaşlılık sigortası, sosyal güvenlik kurumlarının gerek faydalanan kişiler açısından 

gerekse yapılan harcamalar açısından sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli sigorta kolunu 

oluşturmaktadır. Nitekim sosyal güvenlik kurumlarından gelir ve aylık almakta olanların % 60-

80'i yaşlılık sigortası kapsamındadır ve gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin toplam 

harcamalarının % 55-70'i bu sigorta kolu ile ilgili harcamalardan oluşmaktadır. Öte yandan, 

nüfusun yaşlanması dolayısıyla yaşlılık sigortası bütün dünyada ayrı bir yer ve öneme sahip 

olmaya başlamıştır. 

Yukarıda sayılan sebepler dolayısıyla, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili düzenlemelerde 

en fazla ilgi çeken alanların başında yaşlılık sigortası ile ilgili düzenlemeler gelmektedir. 5510 

sayılı Kanun kapsamında yaşlılık sigortasından sağlanan haklar: 
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• Yaşlılık aylığı bağlanması, 

• Toptan ödeme yapılması, 

olarak iki başlıkta toplanabilir (m. 28). Hemen belirtmek gerekir ki, yaşlılık sigortasından 

sağlanan temel garanti yaşlılık aylığı bağlanmasıdır. Toptan ödeme, sigortalıya sağlanan bir 

hak olmaktan ziyade, yaşlılık aylığı alma şartlarını yerine getiremeyen sigortalılar için ödenmiş 

olan primlerin sigortalıya iadesi anlamını taşıyan istisnaî bir uygulamadır. Nitekim yaşlılık 

aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalı, istese dahi toptan ödemeden faydalanamaz. 

8.2.1. YAŞLILIK AYLIĞI 

8.2.1.1. Genel Olarak 

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için belirli 

şartların yerine gelmesi gerekir. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken 

şartlar; 

• Belirli bir yaşa gelme, 

• Belirli süre sigortalı olma, 

• Belirli süre prim ödeme 

• Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılma ve 

• Kurumdan yazılı istekte bulunma, 

olarak sayılabilir (m. 28). Sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için yukarıda 

belirtilen bu şartlar bütün sigortalılar için aynı hükümlerle düzenlenmemiştir. Bu 

bakımdan, Genel hükümlerle yaşlılık aylığı alma şartları düzenlenen sigortalılar yanında, 

genel şartlara göre kolaylaştırılmış özel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar da vardır. 

Bunlar, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar gibi çalışma şartlarının ağırlığı dolayısı 

ile erken yaşlarda aylık bağlanması gereken çalışan gruplarından oluşmaktadır. Bu iki gruba 

bir de, 4447 ve 4579 sayılı Kanunlarla, emekli olma yaşı ve prim ödeme gün sayısı bakımından 

getirilen değişikliklerin kademeli olarak uygulanması dolayısıyla geçiş dönemi 

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanacakları ilave etmek gerekecektir. 
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8.2.1.2. Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları 

8.2.1.2.1. Genel şartlarla yaşlılık aylığından faydalanma şartları 

8.2.1.2.1.1. İlk Defa 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı 

Olanlar 

5510 sayılı Kanunun, 28. madde hükümlerine göre 5510 sayılı Kanun yürürlüğe 

girdikten sonra sigortalı sayılanlar için tam aylık şartlan: 

• Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları, 

• 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar için 7200 gün MYÖ sigortaları primi 

bildirilmiş olması, 

• /1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 gün MYÖ sigortaları 

primi ödenmiş  

bildirilmiş olması (m. 28/2-a) olarak belirlenmiştir 

 

 

5510 sayılı Kanun, ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanların yukarıda 

belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre aylık almaya hak kazanacaklarını düzenlemiş 

Tablo 12. Yıllar İtibarıyla Yaşlılık Aylığı Bağlanma Yaşları 

YILLAR KADIN 

SİGORTALILAR 

ERKEK 

SİGORTALILAR 

2007-2035 58 60 

2036-2037 59 61 

2038-2039 60 62 

2040-2041 61 63 

2042-2043 62 64 

2044-2045 63 65 

2046-2047 64 65 

2048 65 65 
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olmakla birlikte, bu şartların 2035 yılma kadar geçerli olmasını, bu yıldan itibaren kadınlar için 

58, erkekler için 60 olarak belirlenen yaşın 2036 yılından sonra kademeli olarak artırılarak 2048 

yılında kadın ve erkek için 65 olarak eşitlenmesine hükmetmiştir (m. 28/2-b). Ancak, 5754 

sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle, kademeli yaş artışı uygulamasının sigortalıları mağdur 

etmesini bir nebze önlemek için, yaş hadlerinin uygulanmasında prim ödeme gün sayısı şartının 

doldurulduğu tarihin geçerli olacağı hükmü getirilmiştir (m. 28/2). 

5510 sayılı Kanun, daha önceki mevzuatta olduğu gibi ileri yaşta sigortalı olanlar 

için kısmi yaşlılık aylığı olarak bilinen uygulamaya da yer vermiş ve; 

• Sigortalıların adlarına 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 

bildirilmiş olması 

• Bir önceki fıkrada belirtilen yaş hadlerine, 65 yaşı geçmemek üzere, 3 yaş 

eklenmesi suretiyle bulunacak yaşa gelmeleri şartıyla 

yaşlılık aylığından faydalanmalarına imkan verilmiştir (m. 28/3). Yani, 5400 gün prim 

bildirilmiş olması şartıyla, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan 

kadın sigortalı (58+3) 61, erkek sigortalı (60+3) 63 yaşında yaşlılık aylığı bağlanmasını talep 

edebilecektir. 

8.2.1.2.1.2. 5510 Sayılı Kanundan Önce Sigortalı Olanlar İçin (Geçiş döneminde) 

Yaşlılık Aylığı Bağlanma Şartları 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanımda, yaşlılık aylığı bağlanması ile ilgili olarak 4447 

sayılı Kanunla düzenlenen geçiş dönemi şartlarını değiştirmemiştir. Dolayısıyla, 4447 sayılı 

Kanun yürürlüğe girmeden önce sigortalı olanlar için yaşlılık aylığı bağlanma şartları bu geçiş 

dönemi hükümleri dikkate alınarak belirlenecektir (506, geçici m. 81). Nitekim 5510 sayılı 

Kanun, 506 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırırken, yaşlılık aylığı bağlanması ile ilgili geçiş 

dönemi şartlarını düzenleyen geçici 81. maddeyi yürürlükte bırakmıştır. Ancak, 4447 sayılı 

Kanunun yaşlılık aylığı bağlanması ile ilgili geçiş dönemi şartlarını sigortalılık süresi ve yaş 

bakımından makul ve dengeli şekilde düzenlemediği iddiasıyla yapılan başvuru üzerine 

Anayasa Mahkemesi 4447 sayılı Kanunla getirilen kademeli geçişle ilgili düzenlemeleri 

23.02.2001 tarihinde iptal etmiştir ve yeni düzenleme için 6 aylık bir süre vermiştir. Bu iptal 

üzerine, 23.05.2002 tarihinde kabul edilen ve 1.6.2002 tarih ve 24777 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 4579 sayılı Kanunla kademeli geçiş yeniden düzenlenmiştir. 
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Kanunun kabul tarihi olan 23.05.2002 tarihi esas alınarak, sigortalıların bu tarihteki 

sigortalılık sürelerine bağlı olarak yaşlılık aylığına hak kazanma ile ilgili yaş ve prim ödeme 

gün sayısı ile ilgili şartlar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 23.05.2002 tarihi itibarıyla 

sigortalılık süresi 20 yıldan fazla olan kadın sigortalılar ile 25 yıldan fazla olan sigortalılar, 

herhangi bir yaş şartı aranmaksızın 5000 gün MYÖ sigortası primi ödeyerek yaşlılık aylığına 

hak kazanacaklardır Sigortalılık süresi bu süreden daha kısa olan sigortalılar için ise getirilen 

geçiş dönemi şartları, sigortalının ilk defa hangi tarihte sigortalı olduğuna göre değişmektedir. 

Aşağıdaki tablolar, 4447 sayılı Kanunla getirilen kademeli emeklilik yaşı geçişle ilgili 

düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalini takiben 1/6/2002 tarih ve 4759 sayılı 

Kanunla yapılan değişikliklerden sonra 23.5.2002 tarihi itibarıyla çeşitli sigortalı grupları için 

sigortalılık ilişkisinin başlangıcı tarihine bağlı olarak hangi yaş ve sürede, ne kadar prim 

ödeyerek emekli olacağı ile ilgili geçiş verileri sunulmuştur. 
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Tablo 13. 4447 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli Çalışan Grupları İçin Kademeli Emeklilik 

Yaşı Tabloları 

 

 

Ancak, 5510 sayılı Kanun, yukarıda belirtilen geçiş dönemi şartlarına, hem genel hem de 

özel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanma şartları bakımından yeni geçiş dönemi şartları ilave 

etmiştir. Bu şartlarla birlikte sosyal güvenlik sistemimizde, 4447 sayılı Kanuna kadar olan 

dönem, 4447 sayılı Kanun-5510 sayılı Kanun arasındaki dönem ve 5510 sayılı Kanundan 

1) S.S.K. SİGORTALILARI (4/1-a'lılar) İÇİN EMEKLİLİK KADEMELİ 
ERKEK SİGORTALI  KADIN SİGORTALI 

Sigortalılık Başla
ngıç Tarihleri 

Talep 
Tarihindeki 

 Sigortalılık Başlang
ıç Tarihleri 

Talep 
Tarihindeki 

S. Ya G.S.  S.S Ya G.S. 

- 08.09.76 25 0 5.00  - 08.09.81 20 0 5.000 

09.09.76 23.05.79 25 44 5.00  09.09.81 23.05.84 20 40 5.000 

24.05.79 23.11.80 25 45 5.00  25.05.84 23.05.85 20 41 5.000 

24.11.80 23.05.82 25 46 5.07  24.05.85 23.05.86 20 42 5.075 

24.05.82 23.11.83 25 47 5.15  24.05.86 23.05.87 20 43 5.150 

2 4.11.83 23.05.85 25 48 5.22  24.05.87 23.05.S8 20 44 5.225 

24.05.85 23.11.86 25 49 5.30  24.05.88 23.05.89 20 45 5.300 

24.11.86 23.05.88 25 50 5.37 S 24.05.89 23.05.90 20 46 5.375 

24.05.88 23.11.89 25 51 5.45 S 24.05.90 23.05.91 20 47 5.450 

24.11.89 23.05.91 25 52 5.52 K 24.05.91 23.05.92 20 48 5.525 

24.05.91 23.11.92 25 53 5.60  24.05.92 23.05.93 20 49 5.600 

24.11.92 23.05.94 25 54 5.67  24.05.93 23.05.94 20 50 5.675 

24.05.94 23.11.95 25 55 5.75  24.05.94 23.05.95 20 51 5.750 

2 4.11.95 23.05.97 25 56 5.82  24.05.95 23.05.96 20 52 5.825 

24.05.97 23.11.98 25 57 5.90  24.05.96 23.05.97 20 53 5.900 

2 4.11.98 08.09.99 25 58 5.97  24.05.97 23.05.98 20 54 5.975 

09.09.99 30.04.08 25 60 7.00  24.05.98 23.05.99 20 55 5.975 

01.05.08 - - 60 7.20  24.05.99 08.09.99 20 56 5.975 

      09.09.99 30.04.08 20 58 7.000 

      01.05.08 - - 58 7.200 

1) SS: Sigortalılık Süresi 2) GS: Prim gün sayısı 
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sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı dönemle ilgili geçiş dönemi şartları ortaya çıkmıştır. Bu 

geçiş şartları, ilgili yerlerde verilecek olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunu anlaşılması güç ve 

takibi zor bir mevzuat haline getirdiği şüphesizdir. 

Öte yandan, 1969 yılında yapılan değişiklikle, yaş şartı olmaksızın belirli süre sigortalı 

olma ve prim ödeyerek yaşlılık aylığına hak kazanma imkânının getirilmesi ve 506 sayılı 

Kanuna göre de sigortalılığın başlangıcı ile ilgili olarak herhangi bir yaş sınırlamaması 

olmaması sebebiyle genç yaşta emekli olanların sayısının artmış, bunun üzerine ilk defa, 

1.4.1981 tarihinden sonra sigortalı olanlar için, sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşını 

doldurdukları tarih olarak kabul edilmişti (SSK, Geçici madde. 54). 

8.2.1.3. Özel (kolaylaştırılmış) şartlarla yaşlılık aylığından faydalanma şartları 

5510 sayılı Kanun, durumları, yaptıkları iş ve çalışma şartları dolayısıyla, bazı 

 Ğ-KUR SİGORTALILARI (4/1-b'liler) İÇİN EMEKLİLİK 

KADEMELİ GEÇİŞ ŞARTLARI 

 

EK SİGORTALI  KADIN SİGORTALI  

 Başlan

 leri 

Talep Tarihindeki Sigortalılık Başla

ngıç Tarihleri 

Talep Tarihindeki  

S.S. Yaşı S.S. Yaşı  

n önce 25 44  01.06.84'den önce 20 40  

.12.80 25 45  02.06.84-01.06.85 20 41  

.06.82 25 46 B 02.06.85-01.06.86 20 42   

.12.83 25 47  02.06.86-01.06.87 20 43  

.06.85 25 48 A 02.06.87.01.06.88 20 44  

.12.86 25 49  02.06.88-01.06.89 20 45  

.06.88 25 50 Ğ 02.06.89.01.06.90 20 46  

.12.89 25 51  02.06.90-01.06.91 20 47  

.06.91 25 52 K 02.06.91.01.06.92 20 48  

.12.92 25 53  02.06.92-01.06.93 20 49  

.06.94 25 54 U 02.06.93.01.06.94 20 50  

.12.95 25 55  02.06.94-01.06.95 20 51  

.06.96 25 56 R 02.06.95.01.06.96 20 52  

.12.97 25 57  02.06.96-01.06.97 20 53  

.06.99 25 58  02.06.97.01.06.98 20 54  

.04.08 25 60  02.06.98-01.06.99 20 55  

.04.08 15 62  08.09.99-30.04.08 25 58  

   08.09.99-30.04.08 15 60  
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sigortalılara, genel şartların dışında özel (kolaylaştırılmış) şartlarla yaşlılık bağlanması ile 

ilgili hususları da düzenlemiştir. Amaç, erken yaşlanma, ağır ve tehlikeli çalışma şartları veya 

özel durumları gereği genel şartları yerine getiremeyecek olanların mağduriyetini önlemektir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, aşağıda belirtilen bütün durumlarda 4/1-b kapsamındaki 

sigortalıların aylık bağlanmasına hak kazanabilmeleri için genel sağlık sigortası dâhil olmak 

üzere kendi sigortalılıkları nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması şartı 

vardır (m. 28). 

8.2.1.3.1. Malûl sigortalılar 

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce Bu Kanunun 25. maddesine göre malûl 

sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından 

faydalanamayan sigortalılar, en az 15 yıldan beri sigortalı olma ve bu sürede 3960 gün MYÖ 

sigortası primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanırlar (m. 

28/4). 

8.2.1.3.2. Malûl sayılacak derecede sakatlığı olmayan sigortalılar 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun 

olarak düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık 

Kurulunca onaylanmış olmak şartıyla; 

• Çalışma gücü kaybı %50-59 arasında olan sigortalılar 16 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4320 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olanlar, 

• Çalışma gücü kaybı %40-49 arasında olan sigortalılar 18 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4680 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olanlar, 

Yukarıda belirtilen yaş şartları aranmaksızın aylık bağlanmasına hak kazanırlar (m. 28/5). 

 

8.2.1.3.3. Maden işyerlerinde çalışanlar 

Bakanlıkça belirlenen maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli 

(dönüşümlü) olarak 2008 Ekim ayından sonra çalışmaya başlayan sigortalılara 50 yaşını 

doldurmaları, 20 yıldan beri sigortalı olmaları ve 7200 gün MYÖ sigortalan primi 

bildirilmiş olması halinde yaşlılık aylığı bağlanır (m. 28/6). Bu durumda olanlar için maden 
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işyerlerinin yer altı işlerinde en az 1800 çalışmış olmaları şartıyla fiili hizmet süresi zammı 

hükümleri uygulanacak ve yeraltı işlerindeki çalışmalarının her 360 günü için 180 gün 

prim ödeme gün sayısı eklenecektir. Bu şekilde eklenen süreler emeklilik yaş hadlerinden 

düşülecektir. 

8.2.1.3.4. Erken yaşlananlar 

Tıbben erken yaşlandığı belgelendirilen sigortalılar, kadın ve erkek ayırımı olmaksızın, 

yaş dışındaki diğer şartları yerine getirmeleri şartıyla 50 yaşında yaşlılık aylığı bağlanmasına 

hak kazanırlar (m. 28). 

8.2.1.3.5. Ağır Engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, özel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanan 

sigortalılara yeni bir grup daha eklenmiş ve "Başka birinin bakımına muhtaç derecede ağır 

engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen 

prim ödeme gün sayılarının 1/4 ünün prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen 

sürelerin emeklilik yaş hadlerinden indirileceği" hükmü getirilmiştir (m. 28/ek). 

8.2.1.4. İşten ayrılma ve kuruma başvurma 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 

işten ayrılmaları ve yazılı olarak Kuruma başvurmaları gerekmektedir. Kuruma başvuru süreci 

sigortalıların durumuna göre farklı şekillerde düzenlenmiştir. Nitekim 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalılar çalıştığı işten ayrıldıktan, 

• 4/1-b kapsamındaki sigortalılar sigortalı sayılmalarına esas olan faaliyete son 

verdiklerini beyan ettikten, 

sonra yazılı olarak talepte bulunmaları, 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılar ise Kurumun aylık bağlanmasına hak kazandığına dair 

yazısı üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve ilişiği kesildikten 

sonra, 

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar takip edilerek ve Kurumca istenen belgelerin verilmesi 

ve formların doldurulması ile gerçekleşecektir. 
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8.2.1.5. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasını Etkileyen Diğer Şartlar 

5510 Sayılı Kanun, özellikle yaşlılık sigortası bakımından önemli olan ve aylık bağlama 

şartlarını doğrudan etkileyen yaşlılık sigortası ile ilgili hükümlerle birlikte değil, diğer bazı 

hususlarla birlikte uzun vadeli sigorta kolları ile ilgili ortak hükümler başlığı altında 

düzenlemiştir. Kısmen malullük ve ölüm sigortalarını da etkileyen ancak öncelikle yaşlılık 

sigortasından aylık bağlanma şartlarını belirleyen bu hükümler; sigortalılık süresi, fiili hizmet 

süresi zammı ve hizmet borçlanması ile ilgili düzenlemelerdir. 

8.2.1.5.1. Sigortalılık süresi (m. 38) 

5510 sayılı Kanunun malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate 

alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı esas olarak bu Kanuna tabi zorunlu veya isteğe bağlı 

sigortalılık ilişkisinin başladığı tarihte başlar. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 

önceki sosyal sigorta mevzuatı (506, 1479 ve 5434 Sayılı Kanunlar vb) kapsamında sigortalılık 

ilişkisi olanların sigortalılık sürelerinin başlangıcı bu Kanunlara tabi sigortalılıklarının 

başladığı tarih olarak kabul edilmiş ayrıca uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 

hükümlerinin de saklı olduğu belirtilmiştir, (m. 38/1). 

5510 sayılı Kanunun uygulanmasında uzan vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık 

süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak kabul edilir. Sigortalının 18 yaşından 

önce sigortalı olması halinde 18 yaşım dolduruncaya kadar geçen süre yalnızca prim ödeme 

gün sayısı bakımından dikkate alınır (m. 38/2). Ancak, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten 

kaldırılan 506 sayılı Kanun kapsamında 1.4.1981 tarihinden önce sigortalı olanlar için 18 

yaşından önceki süreler de sigortalılık süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. 

Sigortalılık süresi, sigortalının malûllük ve yaşlılık sigortasından aylık bağlanması için 

yahut toptan ödeme almak için yazılı talepte bulunması veya ölümü halinde sona erer (m. 38/3). 

8.2.1.5.2.Fiili hizmet süresi zammı (m.40) 

Belirli işlerde veya sektörlerde çalışan sigortalıların çalışma şartlarının ağır ve yıpratıcı 

olması dolayısıyla diğer sigortalılara göre daha önce aylık bağlanmasına hak kazanmalarına 

imkân vermek üzere fiili hizmet süresi zammı uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda olan 

sigortalıların bu amaçla hazırlanmış tablo esas alınarak çalıştıkları her 360 gün için 60, 90 veya 

180 gün fiili hizmet süresi zammından faydalanması söz konusu olacaktır (m. 40). 5510 sayılı 
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Kanunun 40. maddesinde yer alan düzenlemelere göre fiili hizmet süresi zammı uygulama-

sında Fiili Hizmet Süresi Tablosunun 13 ve 14 numaralı sıralarında belirtilen silahlı kuvvetler 

ve emniyet mensupları hariç olmak üzere sigortalının kapsamda belirtilen işyerleri ile birlikte 

fiilen çalışmaları ve söz konusu risklere maruz kalması zorunludur. Uygulama ile ilgili diğer 

esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir (m. 40): 

• Sigortalı tabloda belirtilen bentlerden birden fazlasına tabi ise en yüksek bentten fiili 

hizmet süresi zammı uygulanacaktır (m. 40/2). 

• Fiili hizmet süresi zammı tablonun 13 ve 14 numaralı bentlerinde bulunanlar için 8, 

diğer sigortalılar için 5 yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kollarının 

uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenecektir (m. 40/3). 

• Fiili hizmet süresi zammı uygulaması ile kazanılan süreler 3 yılı geçmemek üzere 

yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir. Ancak bu sınır Tablonun 10 numaralı 

sırasında yer alan sigortalılar (yer altı işlerinde çalışanlar) uygulanmayacaktır (m. 

40/3). 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu kapsamda bulunanların fiili hizmet 

zammından yararlanacakları dönem içinde kalan yıllık ücretli izin, hafta, ulusal 

bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde 

fiilen çalışma şartı aranmayacaktır. 

• Yer altı işlerinde çalışanların yaş haddi indiriminden faydalanabilmesi için ölüm ve 

malüliyet halleri hariç en az 1800 gün, diğer sigortalıların ise 3600 gün belirlenen 

işyerlerinde çalışmış olmaları şartı aranacaktır (m. 40/4). 

• Maden ocaklarının, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde 

çalışanlar için fiili hizmet zammı dolayısıyla emeklilik yaşından yapılacak 

indirimde süre sınırlaması yoktur (m. 40/3). 

• Birden fazla fiili hizmet zammı uygulamasına tabi olanlar için 

en yüksek olan fiili hizmet zammı uygulanacaktır. 

8.2.1.5.3. Hizmet borçlanması (m. 41) 

Sigortalıların kendi istek ve iradeleri dışında sigortalılık ilişkisinin kesilmesi halinde 

kesilen sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık süresinden saydırılması işlemine hizmet 

borçlanması denilir. 5510 sayılı Kanun daha önceki sosyal sigorta mevzuatında yer alan hizmet 

borçlanması uygulamalarına ilaveten yeni borçlanma imkânları da getirmiş ve hizmet 

borçlanmasının kapsamını genişletmiştir (m. 41). Kadın sigortalıların analık izinleri, askerlikte 
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geçen süre, grev ve lokavtta geçen süre ve avukatlık staj süreleri hizmet borçlanması ile 

sigortalılık süresinden saydırılacak süreler arasındadır. 

8.2.1.5.4. Diğer hususlar 

Yaşlılık aylığına hak kazanma ile ilgili şartlar uygulanırken yaş, prim ödeme gün sayısı 

ve sigortalılık süresi ile ilgili olarak dikkate alınması gereken hususlar vardır. Bu hususlar 

şunlardır: 

• İKMH halinde hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında hak sahiplerinin, 

İKMH'nın tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas 

alınır (m. 57/1). 

• MYÖ sigortaları ile ilgili yaş hükümlerinin uygulanmasında sigortalıların ve hak 

sahiplerinin mülga sosyal sigorta kanunlarına ve 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 

sigortalı sayıldıkları tarihte nüfus kütüklerinde geçerli olan tarih esas alınır (m. 57/2). 

• Gelir ve aylıkların bağlanmasında ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra yapılan yaş 

düzeltmeleri dikkate alınmaz (m. 57/3). 

• Nüfus kâğıdında, doğum ayı ve günü belli olmayan sigortalıların doğum tarihi, o yılın 

1 Temmuz tarihi olarak kabul edilir ve yaşı hesaplanır. Doğduğu ay belli olan, ancak 

günü belli olmayan sigortalılar, o ayın birinci günü doğmuş kabul edilirler (m. 57/4). 

• Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve yaş haddinden emekli olacaklar için doğum 

tarihlerinde gün ve ay yazılı olmayanların emeklilik işlemleri 1 Eylülden önce ise 1 

Eylül, sonra ise takip edin yılın 1 Eylül tarihinde yapılır (m. 57/5). 

• Sigortalının, nüfus cüzdanındaki doğum tarihi ile nüfus kütüğündeki doğum tarihi farklı 

ise nüfus kütüğündeki tarih esas alınır.  

• Sigortalı hizmet borçlanması yapmışsa, yalnızca primini ödediği süreler sigortalılık 

süresi ve prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınır. 

• Kuruma bildirilmemiş, ancak mahkeme kararı ile tespit edilmiş süreler sigortalılık 

süresinin hesabında dikkate alınır. 

8.2.4. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması 

5510 sayılı Kanunun getirdiği önemli yeniliklerin başında, aylık hesaplama sisteminin 

değişmesi gelmektedir. Geçiş dönemi de dikkate alınınca, yaşlılık aylığının hesaplanması; 

• İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı olanlar ve 
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• 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan ancak yürürlük 

tarihinden sonra aylık bağlanması için başvuranlar için (geçiş döneminde olanlar 

için) 

olmak üzere, iki farklı şekilde yapılacaktır. 

8.2.4.1. İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalı olanların 

aylıklarının hesaplanması 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, halen sigortalı olan 4/1-c kapsamındaki 

sigortalıların sosyal güvenlik haklarının mevcut mevzuata göre sonuçlandırılacak olması, 

yaşlılık aylığı hesaplanmasını karmaşık bir hale getirmiştir. Buna göre 4/1-a ve 4/1-

b kapsamındaki sigortalılarla ilk defa 1/10.2008 tarihinden sonra sigortalı olan 4/1-c 

kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylıkları "...aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek 

ortalama aylık kazancı (OAK) ile aylık bağlama oranının (ABO), çarpımı sonucunda 

bulunan tutardır" (m. 29/1). Bunu bir formülle ifade etmek gerekirse: 

Yaşlılık Aylığı = (OAK x ABO) 

şeklinde ifade edilebilir. Bu formül, aylık hesaplama sisteminin oldukça basitleştirildiği gibi 

bir görüntü ortaya koysa da, gerçekte aylıkların hesaplanması oldukça karmaşık bir süreç 

sonunda gerçekleşmektedir ve sigortalının bu hesaplamayı kişisel olarak yapması mümkün 

değildir. Bu hesaplama, Kurum tarafından, kendi kayıtları esas alınarak yapılacaktır. Yaşlılık 

aylığının hesaplanmasında dikkate alınan iki unsurun, OAK ve ABO'nun belirlenmesi ile ilgili 

işlemler aşağıda özetlenmiştir. 

8.2.4.1.1. Ortalama aylık kazancın bulunması 

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalının aylığının hesaplanmasında dikkate alınan 

"Ortalama aylık kazanç; her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren 

aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile 

güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi ile fiili hizmet süresi zammı 

hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama kazancın otuz 

(30) katıdır" (m. 29/2), şeklinde tarif edilmiştir. 

Bu yeni hesaplama sistemine göre: 
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• Sigortalının bütün çalışma hayatı boyunca (takvim yılı olarak) ödediği prime esas 

kazançları, sigortalının aylık almak için başvurduğu tarihe kadar, güncelleme katsayısı 

ile güncelleştirilecektir. 

• Güncelleştirilerek bulunan kazanç toplamı, sigortalının prim ödeme gün sayısına 

bölünerek, güncelleştirilmiş ortalama günlük kazancı bulunacaktır. 

• Bulunan ortalama günlük kazancın 30 katı alınarak aylığın hesaplanmasında esas 

alınacak ortalama aylık kazancı (OAK) bulunacaktır. 

Bu hesaplama sisteminin en dikkat çeken özelliği, sigortalının bütün çalışma hayati 

boyunca ödediği primlerin güncellenerek aylığın hesaplanmasında esas alınmasıdır. 

8.2.4.1.2. Aylık bağlama oranı, 

5510 sayılı Kanun aylık bağlama oranının hesaplanması esasını da değiştirmiştir. Buna 

göre, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için ödemiş olduğu her 360 günlük prim 

ödeme gün sayısı için aylık bağlama oranı (ABO) % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada, 

360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacak, ancak aylık bağlama oranı hiçbir 

şekilde % 90'ı geçemeyecektir (m. 29/3). 

8.2.4.1.3. Aylıkların artırılması (m. 55) 

5510 sayılı Kanun, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması esasını da 

değiştirmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar (malûllük, 

yaşlılık, ölüm, sürekli iş göremezlik geliri), "her yılın ocak ve temmuz ödeme 

dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyattan genel 

indeksindeki (TÜFE), değişim oranı kadar artırılarak belirlenecektir (m. 55/2). Bu 

endeksleme sistemine yönelik en önemli eleştiri, yalnızca satın alma gücündeki kayıpları 

ortadan kaldırmaya yönelik bir artış sağlanması, refah payının gelir ve aylıkların artışında 

dikkate alınmamasıdır. Bu durum uzun dönemde, müdahale edilmez ise pasif sigortalıların 

milli gelirden aldıkları nispi payın azalması anlamına gelecektir. 

8.2.4.2.5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olanların 

(Geçiş döneminde bulunanlar) Yaşlılık Aylığının Hesaplanması 

5510 Sayılı Kanun, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sigortalı olan, ancak Kanunun 
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yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için başvuranlar için ayrı bir hesaplama sistemi 

öngörmüştür. Sigortalıların hak kaybına uğramalarını önlemek yapılan bu düzenleme, Kanunun 

yazım dilinden dolayı anlaşılması kolay olmayan bir süreçle aylıkların hesaplanmasını 

gerçekleştirmektedir. Çok sadeleştirerek açıklamak gerekirse 5510 sayılı Kanunun geçici 2. 

maddesinde yer alan düzenlemeye göre; sigortalının aylığı hesaplanırken 5510 sayılı Kanunun 

yürürlük tarihi esas alınarak önceki dönemler o dönemde geçerli olan mevzuata göre, yürürlük 

tarihinden sonraki dönem ise yeni mevzuata göre geçerli olan esaslar dikkate alınacak, daha 

sonra her dönem toplam sigortalılık süresi içindeki ağırlığına göre aylıkların hesabında etkili 

olacaktır (geçici m. 2). 

8.2.5.Yaşlılık Aylığı İle İlgili Diğer Hususlar 

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre, yaşlılık aylığı ile ilgili olarak sigortalıları 

ilgilendiren değişik hususlara yer verilmiştir. 

5510 sayılı Kanun, sigortalıların durumlarına göre aylığın başlangıcı ve bağlanması ile 

ilgili hususlarda değişik hükümlere yer vermiştir. Nitekim 

• 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar, yazılı istek tarihinden sonraki, 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılar, yetkili makamdan emekliye sevk onayı aldıktan 

ve görevleriyle ilişikleri kesildikten sonra, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden, 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılardan görevinden ayrılmış olanlar ise istek tarihini 

takip eden, 

ay başından itibaren aylıkları bağlanır (m. 30). Aylıklar peşin olarak ödenir. 

Yaşlılık aylığının sigortalıya bu durumu devam ettiği müddetçe verilmesi esastır. Ancak, 

bazı durumlarda bu aylığın kesilmesi söz konusu olabilir. Nitekim 5510 sayılı Kanuna göre 

yaşlılık aylığı almakta iken, yeniden sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalışmaya başla-

yanlar ile yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım 

almaya başlayanların aylıkları, söz konusu durumun ortaya çıkışını takip eden ay başından 

itibaren kesilir (m. 30). 

İlk defa bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalı olanlardan yeniden sigortalı 

sayılmasını gerektiren bir işte çalışmaya başladığı için aylığı kesilenlerden kısa ve uzun vadeli 

sigorta kolları primleri kesilmeye başlanır. Bu kişiler, bir süre çalıştıktan sonra yeniden aylık 
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bağlanmasını talep ederlerse, aylıklarını kestirerek çalıştıkları sürede ödedikleri primler ve 

prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak aylıkları yeniden hesaplanır. Yeniden hesaplama, 

kesilmeden önceki dönem ve kesildikten sonraki dönem için ayrı ayrı yapılarak gerçekleştirilir. 

İlk defa sigortalı olanlardan, tarımsal faaliyetler hariç olmak üzere, aylıkları 

kesilmeksizin 4/1-b kapsamında olan işlerde çalışmak isteyenlerin aylıklarından % 10 oranında 

SGDP kesilir. Ancak kesilen bu tutar 4/1-b kapsamında ödenen sigortalılara ödenen en yüksek 

aylıktan yüksek olamaz. SGDP ödeyerek çalışılan süre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

bakımından prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmaz ve bu sürelere ait primler için 

toptan ödeme yapılmaz (m. 30). 

Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıkları veya toptan 

ödemeleri gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 3 ay içinde 

hesap ve tespit ederek sonuçlarını yazı ile bildirir (m. 42). 5510 sayılı kanunun ilk halinde 2 ay 

olarak belirtilen bu süre 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 3 aya çıkarılmıştır. 

Kurum, yaşlılık aylıklarının ödenmesinde kolaylık sağlanması için sigortalılar 

bakımından farklı ödeme tarihleri belirleyebilir. 

8.2.5. TOPTAN ÖDEME VE İHYA (m. 31) 

5510 Kanun, eğer sigortalı malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık bağlanmasına 

hak kazanamamış ise, sigortalı adına ödenmiş olan uzun vadeli sigorta kolları primlerini toptan 

ödeme suretiyle iade eder. Nitekim "4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar ile ilk defa bu 

Kanuna tabi olarak 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten 

ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için yaş şartını doldurduğu 

halde prim ödeme gün sayısının yetersizliği dolayısıyla aylık bağlanmasına hak 

kazanamayan sigortalıya, 4/1-a ve 4/1-c kapsamında ise kendi adına bildirilen, 4/1-b 

kapsamında ise ödediği MYÖ sigortalan primlerin her yıla ait tutarları, her yılın 

gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde sigortalıya 

toptan ödeme şeklinde geri verilir" (m. 31). 5510 sayılı Kanunun, toptan ödeme konusundaki 

en önemli yeniliği, toptan ödeme yapılırken, ödenmiş olan primlerin güncellenerek sigortalıya 

iade edilmesidir. 

Toptan ödeme, sigortalılık süresinin sona erdirilmesi anlamına gelmekte ve sigortalı 

hizmetlerinin tasfiyesi anlamını taşımaktadır. Eğer sigortalı isterse, toptan ödeme almak 
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suretiyle tasfiye ettirdiği hizmet süresini, yazılı olarak başvurmak ve toptan ödeme suretiyle 

aldığı tutarın güncellenmiş değerini bir ay içinde Kuruma ödemek şartıyla hizmetlerini 

ihya (canlandırma) ettirebilir (m. 31). 

8.3. ÖLÜM SİGORTASI (m. 32-36) 

Diğer sigorta kollarından farklı olarak ölüm sigortası, sigortalının kendisine değil, 

sigortalının ölümüne bağlı olarak geride kalan hak sahiplerine sosyal güvenlik garantisi 

sağlayan bir sigorta koludur. Ölüm sigortası, sosyal güvenlikte koruma birimi olarak aileyi esas 

almanın bir sonucudur. Nitekim sigortalının ölümü ile sosyal güvenlik kurumlan sağlamış 

oldukları sosyal güvenlik garantisini sona erdirmemekte, sigortalının sağlığında geçindirmekle 

yükümlü olduğu ve sigortalının ölümü ile muhtaç duruma düşen aile fertlerine koruma garantisi 

sağlamaya devam etmektedirler. 

Sigortalı öldüğü zaman, muhtaç duruma düşen hak sahiplerinin kimler olduğu, toplumun 

aile kavramını nasıl tanımladığı ile yakından ilgilidir. Bu tanım geniş tutulduğu ölçüde hak 

sahipleri olarak sosyal güvenlik garantisi sağlananların kapsamı genişlemektedir. Türk huku-

kunda sigortalının eşi, çocukları ve ana babası hak sahibi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım geniş 

kapsamlı bir tanımdır. Kaldı ki, özellikle hak sahibi kız çocuklarına sağlanan garanti yine Türk 

toplumunun yapısına bağlı olarak farklılaştırılmış bir uygulama olarak dikkati çekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun, 32-37. maddeleri, ölüm sigortası ile ilgili hükümlere yer vermektedir. 

5510 sayılı Kanun, sigortalının ölümü halinde, ölüm sigortasından sağlanan hakları, 

aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

• Sigortalının ölümü ile hak sahiplerine aylık bağlanması, 

• Hak sahiplerine toptan ödeme yapılması, 

• Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, 

• Cenaze ödeneği verilmesi. 

Şüphesiz, bunlardan en önemlisi, hak sahiplerine aylık bağlanmasıdır. Toptan ödeme, 

aylık bağlama şartlarının yerine gelmemesi halinde yapılan istisnai bir ödemeyi, evlenme ve 

cenaze ödeneği ise bir defaya mahsus olarak yapılan ödemeleri ihtiva etmektedir. 

8.3. ÖLÜM SİGORTASI 
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8.3.1. ÖLÜM AYLIĞI: ŞARTLARI VE HESAPLANMASI 

8.3.1.1. Aylık Bağlama Şartları (m. 32) 

5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra, halen çalışmakta olan sigortalıların 

ölümü halinde aylık bağlanması ile ilgili şartlar; 

• En az 1800 gün MYÖ sigortası primi bildirilmiş olması, 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için her türlü borçlanma süreleri hariç olmak 

üzere en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve 900 gün MYÖ sigortası primi 

bildirilmiş olması, 

şartıyla aylık bağlanabilmektedir (m. 32/2). Bu düzenlemede en dikkat çeken hususlardan 

birisini, 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için borçlanma süresinin ölüm sigortasından aylık 

bağlanmasında dikkate alınmaması oluşturmaktadır. 

Öte yandan, yukarıda sayılan durumlar dışında aşağıdaki hal ve durumlarda da sigortalının 

ölümü halinde aylık bağlanır: 

• 47. maddede sayılı sebeplerle kazaya uğramış olanlardan ölen, 

• Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen, 

• Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz aylık 

bağlanma işlemleri tamamlanmadan ölen, 

• Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı sigortalı olarak çalışmaya 

başlamaları dolayısıyla kesilen, 

sigortalıların hak sahiplerine de aylık bağlanır. Sigortalının ölümünün tıbbi belgelerle 

ispatlanması ve hak sahiplerinin yazılı olarak Kuruma başvurmaları ile aylık bağlanması ile 

ilgili işlemler başlatılır. Daha önceleri de belirtildiği gibi, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar 

için, yukarıdaki şartlara ilaveten genel sağlık sigortası primleri dâhil olmak üzere Ku-

ruma prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması şartı vardır (m. 32). 

8.3.1.2. Ölüm Aylığının Hesaplanması (m. 33) 

Sigortalının hak sahiplerine bağlanacak olan aylığın miktarı ve hesaplanması, sigortalının 

öldüğü tarihteki konumuna göre değişmektedir. Nitekim: 

• Eğer sigortalı, malûllük, vazife malûllüğü ve yaşlılık aylığı almakta iken ölmüş 
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ise, aldığı aylık, 

• Eğer sigortalı, aylık bağlanmasına hak kazanmış ve Kuruma başvurmuş ise, 

yaşasaydı kendisine bağlanacak olan aylık, 

• Malûllük, vazife malûllüğü ve yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlaması 

dolayısıyla kesilen sigortalının, ölüm tarihi itibarıyla ilave çalışması da dikkate 

alınarak yeniden hesaplanacak aylığı, 

ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın miktarını oluşturacaktır (m. 33). Ancak, 

sigortalı aktif olarak çalışırken ölmüş ise, 9000 günden az prim ödemiş olması halinde 9000 

gün prim ödemiş gibi; 9000 günden fazla prim ödemiş ise toplam prim ödeme gün sayısı 

üzerinden yaşlılık sigortasına benzer hükümlerle ölüm aylığı hesaplanacaktır. Ancak, 4/1-

a kapsamındaki sigortalılar için 9000 gün prim ödeme gün sayısı 7200 gün olarak 

uygulanacaktır (m. 33). 

Esasen, 5510 sayılı Kanunda, gelir ve aylıklar için özel bir alt sınır belirlenmemiş 

olmakla birlikte, "sigortalıların ölümleri halinde ölüm sigortasından dosya bazında her yıl 

bağlanan aylıkların, aylık bağlanan yılın ocak ayı itibarıyla bulunacak tutarının, bir 

önceki yılın son ödeme ayında (aralık ayı) söz konusu sigortalılar için bağlanacak en 

düşük yaşlılık aylığından düşük olamaz" (m. 33) hükmü getirilmiştir. 

Öte yandan, eğer sigortalı sürekli birinin bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık 

bağlanmasına hak kazanmış ise, ölüm aylığının hesaplanmasında bu sebeple gerçekleşen % 

10'luk artış dikkate alınmayacaktır (m. 33) 

8.3.1.3. Ölüm Aylığı Bağlanacak Hak Sahipleri ve Aylık Bağlanma Oranları (m. 

34) 

Sigortalının ölümü halinde aylık bağlanacak hak sahipleri ve bağlanacak aylık oranları 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (m. 34). 

• Dul eş: Aralarında Medenî Kanun hükümlerine göre evlilik bağı bulunan eşlerden, 

ölen sigortalı erkek ise karısı, kadın ise kocası hak sahibidir. Dul eşin aylık bağlanma 

oranı, % 50'dir. Ancak, çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya 

yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle 

gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde, % 75'dir. 
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• Sigortalının çocukları: yabancı bir ülke mevzuatı veya 5510 sayılı Kanun 

kapsamında çalışmayan veyahut kendi çalışmaları dolayısıyla gelir ve aylık sahibi 

olmayan çocuklardan, 

 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görüyor ise 20 yaşını, yüksek öğrenim 

görüyor ise 25 yaşını doldurmayanlar ile  

 Kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 veya daha fazla 

kaybeden malûl çocuklar ve  

 Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanan 

ve dul kalan kız çocukları,  

sigortalının ölümü halinde hak sahibidirler ve aylık bağlanma oranları % 25'dir. Ancak, 

Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana 

ve babası arasında evlilik bağı bulunmayan ya da tek hak sahibi durumunda olan ço-

cukların aylık bağlama oranı % 50 olarak uygulanır. 

• Anne ve babası: Sigortalının eş ve çocuklarından artan hisse olması halinde, her türlü 

kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması 

ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya 

aylık bağlanmamış olması şartıyla anne baba da hak sahibidir ve toplam %25 oranında 

aylık bağlanır. Ancak, çalışmaması ve gelir sahibi olmaması şartıyla 65 yaşın üzerinde 

bulunan anne ve babaya, artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın %25 oranında 

aylık bağlanır. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı 

hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları da, hak sahibi 

olma şartlarını taşımaları halinde aylıktan faydalanırlar (m. 34). 

Öte yandan, hak sahiplerine bağlanacak aylık oranları yukarıdaki şekilde belirlenmiş 

olmakla birlikte, "hak sahiplerine bağlanacak aylık tutan, sigortalıya ait aylığın tutarını 

geçemeyeceği için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı indirim yapılacaktır" 

(m. 34). 

Öte yandan ölüm sigortasından hak sahiplerine bağlanacak aylıklarla ilgili olarak bir alt 

sınırlaması getirilmiş ve; 
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Hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt 

sınır aylığının % 80'inden, hak sahibi iki kişi ise % 90'mdan az olamaz. 

hükmüne yer verilmiştir (m. 55/3). Ancak bu hüküm uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 

gereğince bağlanan kısmı aylıklar için geçerli olmayacaktır. Belirtmek gerekir ki, dul ve yetim 

aylığını bir çok durumda yukarıda belirtilen hak sahiplerine bağlanacak aylık oranları dışında 

yükselten temel düzenleme bu alt sınır uygulamasıdır. 

8.3.1.4. Ölüm Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması (m. 35) 

Ölüm aylığı, esasen sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. 

Ancak, hak sahibi, sigortalının ölüm tarihinden sonra aylık bağlanması hakkını kazanmış ise, 

bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşımdan itibaren ölüm aylığı bağlanır (m. 35). 

Aynı şekilde, hak sahiplerine bağlanan aylıklar, bu nitelikleri ortadan kalkar ise (kız 

çocuklarının evlenmesi gibi), aylıklar bu şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme 

dönemi başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine sebep olan durum ortadan kalkar ise 

(mesela, kız çocuklarının evlenmesi sebebiyle ölüm aylığının kesilmesi halinde, aylığın 

kesilmesine neden olan evliliğin sona ermesi gibi), müracaat tarihini takip eden aybaşımdan 

itibaren yeniden aylık bağlanır. 

Polis ve harp okulu Öğrencilerinin öğrencilik statülerine bağlı olarak sigortalı 

sayılmaları, aylıklarının kesilmesini gerektirmez. 

Aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en 

az % 60 oranında kaybettiği anlaşılanlar, hak kazanma ile ilgili diğer şartları taşımaları halinde 

malûllük durumlarını tespit eden rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren tekrar aylık 

bağlanır. 

8.3.1.5. Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller (m. 56) 

Hak sahiplerine 34. maddede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde ve bu durumları 

devam ettiği müddetçe gelir ve aylık bağlanması esas olmakla birlikte aşağıdaki hal ve 

durumlarda aylık bağlanmaz, bağlanmış ise geri alınır (m. 56). Bunlar: 

a) Hak sahibi bulunduğu sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği ya 

da sürekli iş göremez veya malul hale getirdiği kesinleşmiş yargı kararı ile 
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anlaşılanlara, 

b) Hak sahibi bulunduğu sigortalıya veya diğer hak sahiplerine karşı ağır suç işlemesi 

veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine 

getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mir aşçılıktan çıkarıldıkları hu-

susunda kesinleşmiş yargı kararı bulunanlara, 

ölüm aylığı ödenmez, ödenmiş olanlar geri alınır. 

8.3.2. TOPTAN ÖDEME VE İHYA (m. 36) 

Sigortalının (4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılarla, ilk defa 5510 sayılı Kanunun 

yürürlük tarihinden sonra sigortalı olan 4/1-c kapsamındaki sigortalılar) ölümü halinde, hak 

sahiplerine ölüm aylığı bağlanma şartları yerine gelmemiş ise, sigortalının ölüm tarihi esas 

alınarak ödenmiş olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, güncellenerek hak 

sahiplerine toptan ödeme olarak verilir (m. 36). Hak sahiplerine yapılacak toptan ödeme, hak 

sahiplerine aylık bağlama oranları dikkate alınarak yapılır ve yapılacak toptan ödeme tutarı 

toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme miktarını geçemez. Gerekirse, bu sınırın aşıl-

maması için hak sahiplerinin hisselerinde orantılı indirime gidilir. Toptan ödeme yapıldıktan 

sonra artan tutar olursa, sigortalının ölümümden sonra doğan veya soy bağı düzeltilen veya 

babalığı hükme bağlanan çocuklarına toptan ödeme yapılır (m. 36/3). 

5510 sayılı Kanun, sigortalının toptan ödeme almak suretiyle tasfiye edilmiş ve sona 

erdirilmiş sigortalılık süreleri var ise, borçlanma, yurt dışı hizmet birleştirilmesi ve hizmet 

tespiti gibi uygulamalarla hak kazanılan sürelerin birleştirilmesi ile aylık bağlanmasına hak 

kazanılması halinde sigortalının hak sahiplerine istekleri halinde toptan ödeme suretiyle sona 

erdirilen sigortalılık süresini ihya etme (canlandırma) imkânı vermektedir (m. 36). Bu 

durumda, ihya edilen süreye ait primler ve her türlü borç ödendikten sonra, bu tarihi takip eden 

aybaşından itibaren hak sahiplerine aylık bağlanır. 

8.3.3. EVLENME ÖDENEĞİ (m. 37) 

Daha önce de belirtildiği gibi 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 506 sayılı Kanun 

dönemindeki uygulamaya dönülmüş ve yalnız kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi 

benimsenmiştir. Buna göre evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız 

çocukları, evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları aylık veya gelirin 

iki (2) yıllık tutarını, evlenme ödeneği olarak, bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak 
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alabileceklerdir (m. 37/1). Evlenme ödeneği alan hak sahibi, aylığın kesilmesinden itibaren 

iki yıl içinde yeniden hak sahibi olursa 2 yıllık sürenin dolmasına kadar gelir veya aylık 

bağlanmayacaktır. Ancak,1 2 yıllık süre dolmadan önce eşinden ayrılan ve yeniden aylık 

bağlanması için 2 yıllık sürenin dolmasını bekleyen kız çocukları bu sürenin sonuna kadar 60. 

maddenin (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olacaktır. 

Hak sahiplerinden biri veya bir kaçının evlenme ödeneği alması halinde, diğer hak 

sahiplerinin aylık bağlama oranı, evlenme ödeneği verilen sürenin sona ermesine kadar 

değişmeyecek, bu sürenin sonundan itibaren yeni duruma göre yeniden hesaplanacaktır (m. 

37/2). 

8.3.4. CENAZE ÖDENEĞİ VERİLMESİ (m. 37) 

5510 sayılı Kanuna göre, "sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya 

sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ve yaşlılık aylığı almakta iken veya 

kendisi için en az 360 MYÖ sigortası primi bildirilmiş olup ta ölen sigortalıların hak 

sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife 

üzerinden cenaze ödeneği ödenecektir." (m, 37/3) Ödenek sırasıyla sigortalının eşine, yoksa 

çocuklarına, o da yoksa ana babasına ve nihayet o da yoksa kardeşlerine verilecektir. 

Eğer sigortalının ölümü halinde, yukarıda belirtilen kişiler yok ise, cenazenin 

kaldırılması gerçek veya tüzel kişiler (belediye, muhtarlık vb) tarafından gerçekleştirilmiş ise 

yukarıda belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar masrafı yapan gerçek 

veya tüzel kişiye ödenecektir (m. 37/4). 

5754 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle, 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için özel bir 

düzenleme yapılmış ve bu statüde çalışan sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerine kendi 

kurumlan tarafından ilgili mevzuat gereğince ölüm yardımı hariç cenaze gideri ve cenaze nakil 

gideri ödeneği veya bu nitelikte bir ödeme yapılması halinde ayrıca cenaze ödeneği 

verilmeyecektir (m. 37/5). 

Memurların ölümü halinde sağlığında yazılı olarak bildirdiği kişiye, bildirge vermemişse 

eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek 

devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında ölüm yardımı verilecektir.
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9. BÖLÜM 

KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI ÎLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ 

HÜKÜMLER ve BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ÖZEL 

DÜZENLEMELER 

9.1. KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE İLGİLİ 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

9.1.  HİZMET BORÇLANMASI (m. 41)  

"Çeşitli sebeplerle sigortalılık ilişkisi sona eren, kesilen veya askıya alınan 

sigortalıların veya hak sahiplerinin, sonradan kesilen sürelerin primlerini ödeyerek 

sigortalılık süresinden saydırmaları" işlemine hizmet borçlanması denir. Mevcut yasal 

düzenlemeler ve geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığı zaman, sosyal güvenlik 

hukukumuza yerleşmiş iki, [2] tür hizmet borçlanması vardır: Geçici ve sürekli hizmet 

borçlanması. 

Esasen istisnaî nitelikte olan "geçici hizmet borçlanması, değişik sebeplerle sigortalılık 

ilişkisini sürdüremeyen çeşitli çalışan gruplarına, belirli dönem ve şartlar altında geçmiş dönem 

prim borçlarını ödeyerek sigortalılık süresinden saydırma" işlemidir. Ancak, özellikle 1990’lı 

yıllarda sık olarak başvurulan ve bugüne kadar 15'e yakın hizmet borçlanması uygulamasının 

olması, bu tür borçlanmayı bir yönden istisnai bir borçlanma türü olmaktan çıkarmış, diğer 

yandan sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan "adalet ve eşit davranma" ilkelerini ciddi 

şekilde zedelemiştir. İlk olarak 1969 yılında 1186 sayılı Kanunla getirilen hizmet borçlanması, 

Türk sosyal güvenlik sisteminin 1990'lı yıllarda karşılaştığı finansman probleminin önde gelen 

sebeplerinden biri olarak da gösterilmiştir. 

Sürekli hizmet borçlanması, sigortalının iradesi dışında ortaya çıkan sebeplerle 

sigortalılık süresinin kesintiye uğraması veya askıya alınması hallerinde ortaya çıkan boşluğu 

gidermek üzere sigortalının prim ödeyerek sigortalılık süresinden saydırması işlemidir ve 

süreklilik arz eder. 5510 sayılı Kanundan önce askerlik, grev ve lokavtta geçen süreler ve yurt 

dışı çalışmaları için geçerli olan sürekli borçlanma uygulaması, 5510 sayılı Kanunla kapsam 

bakımından genişletilmiştir. 
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9.1.1. Borçlanılabilecek Süreler 

5510 sayılı Kanun aşağıda belirtilen hal ve durumlarda sigortalıların söz konusu sürelerin 

primini ödeyerek borçlanabileceğini öngörmüştür (m. 41). 

• Analık izinleri: Bütün sigortalılar, kendi çalışma ilişkilerini düzenleyen mevzuat gereği 

ücretsiz ve doğum ya da analık izni kullanmışlar ise bu süreleri borçlanabilirler. Ayrıca, 

çocuğun sağ doğması şartıyla, 4/1-a kapsamındaki sigortalılarla birlikte 4/1-b ve 4/1-c 

kapsamındaki sigortalı kadınlar da, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden 

sonraki 2 yıllık süreyi geçmemek üzere hizmet akdine istinaden çalışmadığı süreler. 

• Askerlik borçlanması: Er veya erbaş olarak silâhaltında veya yedek subay okulunda 

geçen süreler. 

• Kısmi süreli olarak çalışanlar: 4857 sayılı Kanun kapsamında kısmi süreli olarak 

çalışanlar, ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilirler. 

• Memurların aylıksız izinleri: 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan 

kamu görevlileri, kendi personel kanunlarına göre aylıksız olarak kullandıkları izin 

sürelerini borçlanabilirler. 

• Öğrencilik ve staj süreleri: sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık 

için yurt içinde veya dışında geçirilen normal doktora ve uzmanlık öğrenim süreleri 

borçlanılabilir. Bunların yanı sıra avukatlık stajı yapanların normal süreleri ile 

hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlanmaları mümkündür. 

• Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler: sigortalı olarak çalışmakta iken herhangi bir 

sebeple tutuklanan ve gözaltına almanlar, bu suçtan dolayı beraat etmeleri halinde 

tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri borçlanabilirler. 

• Grev ve lokavtta geçen süreler: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu hükümlerine göre yapılan yasal grev ve lokavtta geçen sürelerin tamamı 

borçlanılabilir. 

• Seçim Kanunları gereği istifa eden kamu görevlileri: Genel ve yerel seçimlere 

katılmak için görevlerinden ayrılanların, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi 

takip eden aybaşına kadar açıkta kaldıkları süreleri borçlanabilirler. 

• Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğüne geçenler: Fakülte ve 

yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay olarak TSK veya komiser 

olarak EGM'ye atananlar kendi hesaplarına okudukları süreleri borçlanabilir. 

• Kısmi süreli çalışanların eksik günleri: 6111 sayılı Kanunla ay içinde 30 günden 
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eksik çalışanların eksik günlerini 4/1-a kapsamında sigortalı olarak borçlanmaları 

imkânı vardır. 

• Ders ücreti karşılığı uzman ve usta öğretici olarak çalışanlar: Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde açılan kurslarda usta öğretici ve uzman olarak çalışanlar ay içinde 30 

günden eksik günlerini 4/1-a kapsamında sigortalı olarak borçlanabilirler. 

9.1.2. Hizmet Borçlanmasının Esasları ve Şartları 

Hizmet borçlanması, sigortalının kendisi tarafından yapılabileceği gibi vefat etmesi 

halinde hak sahipleri tarafından da yapılabilir. Her iki durumda da Kurumca hazırlanacak 

matbu hizmet borçlanması başvuru belgesinin usulüne uygun olarak doldurulması ve 

kuruma yazılı talepte bulunulması şarttır (m. 41). Bu kanuna göre borçlanma başvurusunda 

bulunabilmek için 5510 sayılı Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan sosyal sigorta 

kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olup, borçlanma talep tarihinde veya ölüm 

tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz. 

Hizmet borçlanmasının geçerli olması için gerekli belgeler ve başvuru usul ve esasları 

Kurum tarafından açıklanmıştır. Buna göre, hizmet borçlanma belgesindeki ilgili bölümün 

sigortalının durumuna göre işveren, kurum veya kuruluşlarının onayı ile gerçekleşecektir. 

Nitekim askerlik borçlanması askerlik şubesi ve kuvvet komutanlıklarınca, aylıksız izin 

sürelerinin borçlanılması halinde sigortalının işvereni, avukatlık stajı yapanların borçlanması 

Barolar, grev ve lokavtta geçen süreler ÇSGB bölge müdürlüklerince onaylanacak belgeler esas 

alınarak yapılacaktır. 

Hizmet borçlanması ile ilgili prim tahakkuku ve ödeme ile ilgili esaslar aşağıda 

belirtilmiştir. 

• Daha önceki uygulamalardan farklı olarak 5510 sayılı Kanun her türlü borçlanma 

halinde ödenecek prim tutarını sabitlemiştir. Buna göre, borçlanma başvurusunda 

bulunanlar, talep tarihinde prime esas kazançların alt sının ile üst sınırı 

arasında kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 tutarında prim ödemekle 

yükümlüdürler (m. 41). 

• Borçlanma tutarı, Kurum tarafından ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edildikten 

sonra 1 ay içinde ödenmek zorundadır. Bir ay içinde ödemenin yapılması halinde 

borçlandırılan süreler sigortalı hizmet süresinden sayılır (m. 41). 
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• Borçlanma talebinde bulunanlar, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde tahakkuk 

ettirilen primi ödemezler ise başvuru geçersiz hale gelir. Sigortalının herhangi bir 

zaman sınırlaması olmaksızın aynı usullerle tekrar başvuru hakkı vardır. 

• Eğer sigortalı veya hak sahipleri, tahakkuk ettirilen borcun tamamını değil de bir 

kısmını ödemişler ise, ödenen kısma karşılık gelen sigortalı hizmet süresinden 

sayılır (m. 41/2). 

• Kurum, kendi adına eğitim gören ancak daha sonra polis veya asker olarak 

görevlendirilenlerin eğitim süreleri ile borçlanmada farklı esaslar getirmiş, 

borçlanma tarihindeki teğmen, astsubay çavuş, polis memuru ya da komiser yar-

dımcısının prime esas kazana üzerinden borçlanma yapılacağını, primlerin sigortalı 

tarafından 2 yıl içinde eşit taksitler halinde yapılacağını kabul etmiştir. 

9.1.3. Hizmet Borçlanmasının Sonuçları 

Hizmet borçlanması başvurusunda bulunularak primi ödenen süreler, uzun vadeli sigorta 

ve genel sağlık sigortası bakımından sigortalılık süresinin hesaplanmasında esas alınır. 

Borçlanılan sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesinde, aylıksız izin süreleri ve 

seçimlere katılma sebebiyle istifa hallerinde geçen sürelerle ilgili süreler 4/1-c kapsamında, 

diğer borçlanma halleri ise borçlanan kişinin borçlandığı tarihte hangi statüde sigortalı 

olduğuna bağlı olarak değerlendirilir (m. 41/4). 

Sigortalı borçlandığı tarihten önce sigortalı olarak tescil edilmiş ise borçlanılan süreler 

sigortalılık süresi içinde primi ödenmemiş günlerin değerlendirilmesinde kullanılır ve 

sigortalının prim ödeme gün sayısını etkiler. 

Hizmet borçlanmasının en önemli sonucu, borçlanılan süre ilk defa sigortalı olarak tescil 

edilmeden önceki bir süre ise sigortalılık süresinin başlangıcı borçlanılan gün sayısı kadar 

geriye götürülür (m. 41/3). Bir örnekle açıklamak gerekirse, ilk defa 1. 6. 2009 tarihinde sigor-

talı olarak tescil edilen bir kişi, 2001-2003 yılları arasındaki 18 aylık askerlik süresini 

borçlanırsa bu kişinin sigortalılık süresinin başlangıcı 18 ay geriye götürülerek 1. 1. 2008 olarak 

kabul edilir. 

Hizmet borçlanmasının önemli sonuçlarından biri de sigortalı ve hak sahiplerine aylık 

bağlanmasıdır. Eğer borçlanılan hizmet süresi ile aylık bağlanılmasına hak kazanılmış ise, 

borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır (m. 41/3). 
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5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra borçlanma başvurusunda bulunanların 

borçlanma süreleri ilgili aylara mal edilir. Borçlanma için seçilen prime esas kazanç, borcun 

ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanır ve bulunan oran ilgili ayın prime esas 

asgari kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak 

hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemez (m. 

41/5).
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9.2. YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI 

5510 sayılı Kanun, farklı sosyal sigorta rejimleri ile ilgili sigorta kanunlarını yürürlükten 

kaldırmakla birlikte, 22/05/1985 tarih ve 3201 sayılı " Yurt Dışında Bulunan 

Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da bazı değişiklikler yapılmakla birlikte yürüklükten 

kaldırılmamış, yurt dışı hizmet borçlanması 5510 sayılı Kanun içinde düzenlenmemiştir. 

1960'h yıllardan sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik işgücü ve 

insan göçünün bu göç dolayısıyla Türkiye'deki sosyal güvenlik haklarının korunması amacına 

yönelik olan bu düzenlemenin temel esasları aşağıda verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki 

yurtdışı hizmet borçlanması ile ilgili olarak yasalarla ve yargı kararları ile 3201 sayılı Kanun 

uygulamasına yönelik çok sayıda değişiklik yapılmıştır. 

9.2.1. Borçlanmadan Faydalananlar, Borçlanılacak Süreler ve Borçlanma 

Statüsü 

3201 sayılı Kanunun, 6552 sayılı Kanunla değiştirilen 1. Maddesine göre; " Türk 

vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olupta çıkma izni olarak Türk vatandaşlığım 

kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve 

belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda 1 yıla kadar olan 

işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri 5510 sayılı Kanunda belirtilen 

sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması halinde isteklerine bağlı olarak sosyal 

güvenlikleri bakımından değerlendirilir". Bu değişiklik ile çıkma izni ile Türk vatandaşlığını 

kaybedenlere de yurt dışı hizmet borçlanması imkanı getirilmiştir. 

Yurtdışı hizmet borçlanmasında borçlanarak değerlendirilebilecek süreler: 

• 18 yaşım doldurduktan sonra yurt dışında çalışarak geçirilen sûreler, 

• Yurtdışmda çalışılan süreler arasında veya sonunda, her birinde en fazla 1 yıla kadar 

olan işsizlik süreleri, 

• 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında ev kadını olarak geçirilen süreler 

olarak belirlenmiştir. Borçlanma için çalışılarak geçirilen sürelerin Kurumca istenen bilgi ve 

belgelerle ispatlanması gerekir. İşçiler ve ev kadını eşleri, yukarıdaki sürelerin tamamını veya 

istedikleri kadarını borçlanabilirler. Öte yandan, yurt dışı borçlanması yapılan sürelerin, var ise 
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yurt içindeki sigortalılık süreleri ile çakışmaması gerekir. 6552 sayılı Kanunla yapılan bir başka 

değişiklikle, eğer Türkiye ile çalışılan ülke arasında uluslararası bir sosyal güvenlik sözleşmesi 

var ve bu sözleşmede yurtdışında çalışmaya başladığı tarih Türk sigortasına giriş tarihi olarak 

kabul edilir şeklinde bir hüküm var ise borçlanma halinde yurt dışındaki çalışma ilk işe giriş 

tarihi olarak kabul edilecektir. 

3201 sayılı Kanuna göre, kendilerine sosyal güvenlik kurumlarınca gelir ve aylık 

bağlananlar ile aylık bağlanmasına hak kazanan ve başvuranlar borçlanmadan 

faydalanamayacaklardır (3201, m. 8). Türk vatandaşlığına geçenler, vatandaşlığa geçtikten 

sonraki süreleri borçlanabileceklerdir. Sigortalıların kendileri gibi, eğer yurt dışında çalışırken 

veya döndükten sonra hayatını kaybetmişse hak sahipleri de borçlanma yapabilecektir. 

Yurtdışı hizmet borçlanması, 506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamında olanlar 

hariç olmak üzere SGK'na yapılacaktır. Borçlanma yapacak kişinin borçlandığı süre: 

• Türkiye'de tescil edilmiş sigortalılığı var ise en son sigortalılık statüsünde, 

• Türkiye'de tescil edilmiş sigortalılığı yok ise 4/1-b statüsünde, sigortalı 

sayılacaklardır. 

9.2.2. Borcun Hesaplanması, Ödenmesi ve Aylık Bağlanması 

Yurt dışı hizmet borçlanması ile ilgili olarak en çok değiştirilen hususların başında hizmet 

borçlanmasının bedelinin belirlenmesi konusunda olmuştur. Döviz olarak başlayan borçlanma 

5510 sayılı Kanunla Türk par asma dönüştürülmüştür. 

Borçlanılacak her gün için, prime esas kazançların alt sınırı ile üst sınırı arasında 

borçlanan kişi tarafından seçilen tutarın % 32'si üzerinden prim ödenecektir. Başvuru üzerine 

tahakkuk ettirilen prim borcunun ilgiliye tebliğ edilmesinden itibaren 3 ay içinde sigortalı veya 

hak sahipleri tarafından ödenir. 3 ay içinde borcunu ödemeyen veya kısmi olarak borçlananların 

kalan süreleri için yeniden başvuru şartı aranır. 

Yurtdışı hizmet borçlanması yapılması halinde sigortalılık süresi, eğer daha önce tescil 

edilmiş sigortalılık süresi yok ise sigortalılık süresinin başlangıcı borçlandığı süre kadar geriye 

gidilerek belirlenir. Sigortalı veya hak sahibi borçlanmadan vazgeçerse veya borçlanılan miktar 

aylık bağlanması için yeterli değilse yaptıkları ödemeler faizsiz olarak iade edilir (3201, m. 4). 
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Yurtdışı hizmet borçlanması yapanlar, 5510 sayılı Kanunda aylık bağlanması ile ilgili yaş 

ve süre şartlarını yerine getirmeleri şartı ile: 

• Yurda kesin dönüş yapmış olmaları, 

• Tahakkuk ettirilen borcun tamamını ödemeleri, 

• Yazılı başvuruda bulunmaları, 

halinde kendilerine aylık bağlanacaktır (3201, m. 6). Bağlanacak aylık miktarı 5510 sayılı 

Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır. 

Aylık bağlananların tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmaları, 

ikamete dayalı sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almaları halinde aylıkları kesilecektir. 

Yurt dışı hizmet borçlanması ile aylık bağlananlar Türkiye'de sigortalı sayılmalarını gerektiren 

bir işte çalışırlarsa sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir (3201, m. 6/2-B). Çalıştığı veya 

ödenek aldığı için aylığı kesilenler, bu durumun ortadan kalkması halinde, tekrar talepte 

bulunmaları şartı ile aylıkları yeniden bağlanır. 

9.3. AYLIK VE GELİRLERİM BİRLEŞMESİ (m.54) 

Daha önceki sosyal sigorta mevzuatımızda olduğu gibi 5510 sayılı Kanun uygulamasında 

da özellikle sigorta kollarının ayrı primlerle finanse edilmesinden dolayı sigortalıya veya hak 

sahiplerine aynı anda birden fazla aylık ve gelir bağlanması söz konusu olabilmektedir. 5510 

sayılı Kanunun 54. maddesinde aylık ve gelirlerin birleşmesi ile esaslar düzenlenmiştir. 

Buna göre uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak gelir ve aylıkların birleşmesi 

halinde (m. 54/1): 

• Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek 

olanı, eşitse yalnızca yaşlılık aylığı, 

• Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı aylığa 

hak kazanan sigortalıya her iki aylığı, 

• Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın 

tamamı, az olan aylığın yarısı; 

• Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan 

veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı, 

• Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara tercihine 
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göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı, 

• Bu Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem 

vazife malullüğü hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek 

olanı, eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, yine bu kişilerden hem vazife malullüğü 

hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara bu aylıklardan ikisi, 

• Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak 

kazananlara tercih ettiği aylığı, 

bağlanacaktır. Benzer bir durum kısa vadeli sigorta kollarından bağlanacak gelir ve aylık 

bağlanması halinde de söz konusu olmaktadır. Nitekim kısa vadeli sigorta kollarından 

bağlanacak gelir ve aylıkların birleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki durumlar söz konusudur 

(m.54/1): 

• Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan 

eşe her iki geliri, 

• Ana ve babasından ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, 

az olanın yarısı, 

• Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye 

imkân veren ilk 2 dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı, 

• Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara 

tercih ettiği geliri, 

• Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak 

kazananlara tercih ettiği geliri, 

bağlanacaktır. Uzun vadeli sigorta kolları ile kısa vadeli sigorta kollarından bağlanacak gelir 

ve aylıkların birleşmesi halinde (m. 54/1): 

• Sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az 

olanın yarısı, 

• Bağlanacak aylık ve gelirlerin eşit olması halinde iş kazası meslek hastalığından 

bağlanacak gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı 

bağlanır. Bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleşirse bu gelir ve aylıklardan en fazla 

ödemeye imkân veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanacaktır. Diğer dosya veya 

dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer' bir dosyadan gelir veya aylığa 
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hak kazanıldığı tarihe kadar düşer (m. 54/2). 

Kurum tarafından bağlanacak gelir ve aylıklarla kısa vadeli sigorta kollarından yapılacak 

ödemelerde zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerle ilgili esaslar Kanunun 97 ve SSİY'nin 137. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Hak düşürücü süre; "Yasa ile belirlenen süre içinde 

kullanılmayan bir hakkın bir daha kullanılamayacak duruma gelmesini" zaman aşımı ise " 

yasanın belirlediği koşullarda bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılması” olarak 

tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Kanun, önceki sosyal sigorta mevzuatımıza göre bu alanda bazı 

değişiklikler getirmiştir. Buna göre: 

• Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde İKMH ve ölüm hallerinde bağlanması 

gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmeyen 

kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/1). Ancak Kuruma başvurmanın haklı bir sebebe 

dayandığı genel hükümlere göre ispat edilirse yukarıdaki hükümler uygulanmaz (m. 

97/2) 

• Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından hak kazanılan diğer haklar 

(geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri) hakkın doğduğu tarihten 

itibaren 5 yıl içinde istenmezse düşer (m. 97/3). 

• 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların tahakkuk ettiği tarihten itibaren 

12 ay süre ile aralıksız olarak tahsil edilmemesi halinde, bağlanan gelir ve aylığın 

bağlama şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur (m. 97/4). 

• GSS sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları hakkı doğuran olayın 

öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, 5 

yılsonunda ise düşer (m. 97/5). 

• Eğer gaiplik hali söz konusu ise yukarıda belirtilen durumlarda zaman aşımı süresi 

gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlayacaktır. 

9.4. GELİR VE AYLIKLARIN DÜZELTİLMESİ, YÜKSELTİLMESİ VE 

ALT SINIRI (m. 55) 

Sigortalılar ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların çeşitli durumlarda 

düzeltilmesi, yükseltilmesi ve artırılması söz konusudur. Öte yandan, sosyal sigortacılık ilkeleri 

gereği bağlanan gelir ve aylıkların belirli seviyenin altına düşmesini önlemeye yönelik olarak 

da bağlanan gelir ve aylıklar için alt sınır belirlenir. 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesinde gelir 

ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi ve alt sınırları ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Buna 
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göre: 

5510 sayılı Kanun kapsamında gelir ve aylık alan sigortalılar ile hak sahiplerinin 

durumlarında, bağlanan gelir ve aylığın tutarının düzeltilmesini gerektiren bir değişiklik olmuş 

ise gelir ve aylıklar bu değişikliklerin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından 

itibaren geçerli olacak şekilde düzeltilir (m. 55/1). 

5510 sayılı Kanunda gelir ve aylıklar, TÜİK tüketici fiyatları endeksindeki artışa bağlı 

olarak yılda iki defa artırılacaktır. Buna göre, gelir ve aylıklar her yıl ocak ve temmuz aylarında 

olmak üzere 2 defa artırılır. Artışlar, bir önceki dönemde gerçekleşen 6 aylık TÜFE artış oranı 

kadar olacaktır (m. 55/2). Bu yöntemle ilgili olarak getirilen en önemli eleştiri, emeklilerin 

refah artışından faydalanamamaları, uzun dönemde nispi olarak fakirleşmeleridir. 

5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklar için alt sınır uygulaması vardır. Bu 

Kanunda belirtilen aylık ve gelir hesaplama sistemi tam olarak uygulandığı zaman ortaya 

çıkabilecek çok düşük seviyeli gelir ve aylık bağlanmasını önlemeye yönelik bir düzenlemedir. 

Sigorta kolları için ayrı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre: 

Sigortalılara ve hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalının bütün sigortalılık 

süresince ödemiş olduğu primlerin güncellenmiş tutarı üzerinden hesaplanan ortalama aylık 

kazancın % 35'inden az olamayacaktır. Ancak sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya 

çocuğu var ise bu tutar % 40'dan az olmayacaktır (m. 55/3) 

• Eğer hak sahibi olarak aylık bağlanan kişi sayısı 1 ise, bağlanacak en düşük aylık, 

yukarıda belirtilen aylığın %80'inden, 2 kişi ise % 90'ından az olamayacaktır. 

• Malullük aylığı için alt sınır her bir sigortalı grubu için (4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c) ayrı ayrı 

hesaplanacak ve malullük sigortasından dosya bazında bağlanacak aylık, aylığın 

bağlandığı yıldan bir önceki yıl için yaşlılık sigortasından yine dosya bazında bağla-

nacak aylıktan daha düşük olamayacaktır (m. 55/4). 

• 5510 sayılı Kanunun aylıkların alt sınırı ile ilgili en açık ve anlaşılabilir düzenlemesi 

İKMH ile ilgilidir. Buna göre İKMH sonucu bir başkasının sürekli bakımına muhtaç 

olan kişiye bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, prime esas kazancın % 85'inden az 

olamayacaktır (m. 55/5). 

Gelir ve aylıklar peşin ve aylık olarak ödenir. Ancak, SGK gelir ve aylıkların 

ödenmesinde özellikle ödeme dönemlerindeki yığılmayı önlemek üzere aylıkların ödeme 



 

79 
 

^önemlerini ve şekillerini belirleyebilir (m. 55/6) Gelir ve aylıkların aylık bağlama şartları 

devam ettiği müddetçe ödenmesi esas olmakla birlikte, Kurum sigortalıların ve hak sahiplerinin 

aylık alma şartlarının devam edip etmediği ile ilgili çeşitli denetim ve yoklama usulleri 

geliştirebilir (m.55/6). 

9.5. GELİR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER 

5510 sayılı Kanunun 56. maddesinde hangi hallerde sigortalının hak sahiplerine aylık 

bağlanmayacağı ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Buna göre ölen sigortalının hak 

sahiplerinden: 

• Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir veya aylık bağlanmış sigortalıyı 

ketsen öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş 

göremez duruma veya malul duruma getirdiği, 

• Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış sigortalıya 

veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan 

yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir sebeple 

mirasçılıktan çıkarıldıkları, 

hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir ve aylık ödenmez. Ödenmiş olan 

gelirler de 96. madde hükümlerine göre geri alınır (m. 56/1). 

Sosyal sigorta hukukunda sıklıkla tartışılan konulardan birini de mirasın reddi halinde 

hak sahipliğinin bundan etkilenip etkilenmeyeceği hususu oluşturmaktadır. Miras hukuku ile 

sosyal güvenlik hukukunun konuları ayrı olup mirasın reddi hak sahipliğini etkilememekte ve 

sigortalının sağlığında mirasını reddeden kişiler sigortalının ölümü halinde hak sahibi olarak 

aylık alabilmektedirler. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunla getirilen ve çok tartışılan hususlardan biri de gelir ve 

aylık almak için eşinden anlaşmalı olarak boşanan ancak birlikte yaşamaya devam eden eşlerin 

durumu ile ilgilidir. Buna göre anne babasından veya daha önce evlendiği ve ölen eşinden aylık 

almak için evli olduğu eşinden boşandığı halde fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen eş ve 

çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere yapılan ödemeler 96. madde 

hükümlerine göre geri alınır (m. 56/2). Bu düzenleme, önceki dönemlerde meydana gelen 

suiistimalleri önlemeye yönelik tedbirlerden biri olarak getirilmiş, ancak uygulamasının 

nasıl olacağı tartışmalı bir düzenlemedir. Kurum, anlaşmalı olarak boşanarak aylık 
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almaya hak kazanılması önlemek istenmektedir. 

9.6. BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ÖZEL DÜZENLEMELER  

5510 sayılı Kanun kapsamında 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanların çalışma 

statülerinden ve personel mevzuatından kaynaklanan özel durumları dolayısıyla uzun vadeli 

sigorta kolları ile ilgili bazı düzenlemeler bu statüdeki sigortalılara yönelik olarak özel 

hükümlerle düzenlenmiştir. Nitekim 5510 sayılı Kanunun 5. Bölümünde yer alan 43-

50. maddeler arasındaki 7 maddede bu özel ve farklı durumlar ile durumlarla ilgili hükümlere 

yer verilmiştir. Bu düzenlemeler büyük ölçüde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda yer 

alan bazı hükümlerin 5510 sayılı Kanunda diğer sigortalılarla ilgili genel hükümlerle birlikte 

düzenlenemediği durumlarla ilgili olarak getirilmiştir. Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin 

iptal kararından sonra yeni bir iptale yol açmadan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünü sağlama 

yaklaşımı da bu farklılıkların yasada yer almasının diğer sebebini oluşturmuştur. 

9.6.1. VAZİFE ve HARP MALULLÜĞÜ (m. 47) 

5510 sayılı Kanun uygulaması bakımından 4/1-c kapsamındaki sigortalıların kısa vadeli 

sigorta kolları ve özellikle İKMH kapsamı dışında tutulmaları, 5434 sayılı Kanunda bu sigorta 

koluna karşılık gelen vazife malullüğü ile ilgili düzenlemenin özel hükümlerle 5510 sayılı 

Kanunda yer almasını gerektirmiştir. Vazife malullüğü ile ilgili esaslar ilk defa 5510 sayılı 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/1-c kapsamında sigortalı sayılmalarını gerektiren 

bir statüde çalışanlar için geçerlidir. 

9.6.1.1. Vazife ve Harp Malullüğü Tarifi ve Bildirilmesi 

Vazife, malullüğü; 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen malullük hali; 

• Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada, 

• Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait 

başka işleri yaparken bu işlerden veya ku- rumlarmm menfaatini korumak maksadıyla 

bir iş yaparken, 

• İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında 

• İşyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, 

buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir (m.47/1). Bu 
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düzenleme ile 4/1-c'li sigortalıların vazife malulü sayılmalarını gerektiren haller ve durumlar 

büyük ölçüde 4/1-a ve 4/1-b kapsamındakiler için sayılan iş kazası hallerine benzetilmiştir. 

Hangi durumlarda meydana gelen olayların vazife malulü sayılmayacağı da ayrıca belirtilmiş 

ve 4/1-c kapsamındaki sigortalının; 

• Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, 

• Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, 

• Yasak fiilleri yapmaktan, 

• İntihara teşebbüsten, 

• Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar 

verme amacından, 

ortaya çıkan hallerde haklarında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz, denilmiştir (m.47/2). 

Kamu idareleri, vazife malullüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine 

veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç 15 iş günü 

içinde bildirmekle yükümlüdür (m.47/3). Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar 

veya hak sahiplerince de yapılabilir. Vazife malullüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin 

yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu 

idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Kuruma bildirim süresi; 

• Vazife malullüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten, 

• Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü 

hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair 

düzenlenen kati raporun onay tarihinden, 

• Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten, 

başlar (m. 47/4). Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, 

sigortalının ölüm ya da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 

aybaşından itibaren bağlanır. 

9.6.1.2. Vazife ve Harp Malullüğü Aylığının Hesaplanması ve Bağlanması 

Vazife malûllüğü aylığı, vazife malûllerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle 
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bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı; 

a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden, 

b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden, 

en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle, 5510 sayılı Kanunun 29 uncu madde 

hükümlerine göre hesaplanacak aylığa malûllük derecelerine göre belirlenen oranlarda ayrıca 

zam yapılmak suretiyle bağlanır (m. 47/6): 

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk Silahlı Kuvvetlerince 

görevlendirilen 4/1-c kapsamındaki sigortalılardan; 

• Harpte fiilen ateş altında, 

• Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve 

hizmetlerin sebep ve etkileriyle, 

• Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, 

• Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep 

ve etkisiyle, 

• Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi 

meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun 

havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi 

meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç 

kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle, 

• Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler 

uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren 

durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt 

dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, 

vazife malûlü olanlara harp malûlü denir. Harp malulü sayılanlara bağlanacak aylıklarda 

ileri kademe ve bir üst rütbelerden aylık bağlanır. Harp malullerine bağlanan aylıklara, 

malullük derecelerine bağlı olarak 400 ile 1100 arasında değişen göstergelerin memur 

aylık katsayısı ile çarpımı bulunacak miktar harp malullüğü zammı eklenir. 

Harp malûlü sayılanlardan bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve 

örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre 
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sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetlerince 

görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Millî Savunma 

Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır. 

Vazife malûllüğü aylığı almakta iken veya vazife malûllüğü aylığı bağlanması gerekirken 

ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malûllüğü zammı da dahil olmak 

üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. 

9.7. BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ÖZEL HÜKÜMLER 

9.7.1. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Milletvekili Aylıkları (m. 

43) 

5510 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 

Başbakan'ın aylıklarının hesaplanmasını özel hükümlerle düzenlemiştir (m. 43). 

Cumhurbaşkanı iken herhangi bir nedenle bu görevinden ayrılanlara, talep etmeleri 

halinde müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanı 

olanlara ödenmekte olan aylığın % 40'ı oranında Cumhurbaşkanı yaşlılık aylığı bağlanır. Bu 

durumda olanlar için 5510 sayılı Kanunun 28. Maddesinde yer alan yaşlılık aylığı bağlanması 

ile ilgili genel hükümler uygulanmaz. Ancak, eğer Cumhurbaşkanı 28. Madde hükümlerine 

göre aylığa hak kazanma şartlarım yerine getiriyorsa ve Kanunun 29. Madde hükümlerine göre 

yaşlılık aylığı hesaplanır ve yüksek olan aylık bağlanır. 

Cumhurbaşkanı, 28. Madde hükümlerine göre aylığa hak kazanma şartlarını yerine 

getirmemişse 43. Maddenin ilk fıkrasına göre bağlanan Cumhurbaşkanı aylığının tamamı 

bağlanır. Eğer Cumhurbaşkanı, 28. Madde hükümlerine göre yaşlılık aylığına hak kazanmış 

ancak bu aylık Cumhurbaşkanı statüsü ile bağlanacak yaşlılık aylığından düşük ise aradaki fark 

Hazine'den tahsil edilir. 

TBMM Meclis Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir sebeple 

aylıların istekleri halinde, başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren talep tarihindeki 

Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylığın % 40'ı üzerinden Cumhurbaşkanı olanlara 

bağlanacak olan aylığın % 75'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır. Cumhurbaşkanı için söz 

konusu olduğu gibi, Meclis Başkam ve Başbakan'ın Kanunun 28. Maddesine göre aylığa hak 

kazanmaları halinde 29. Maddeye göre bağlanan aylıkları daha yüksek ise yüksek olan 

bağlanır. Eğer 28. Madde hükümlerine göre bağlanan aylık Cumhurbaşkanı aylığı esas alınarak 
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hesaplanan aylıktan daha düşük ise aradaki fark Hazineden tahsil edilir. 

17/1/2011 tarih ve 6270 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle TBMM üyelerine ve 

dışardan bakanlık yapanlara da Cumhurbaşkanı aylığı üzerinden emekli aylığı ödenmesine 

imkan verilmiştir. Buna göre milletvekilleri ve dışardan bakanlık görevi yapanlara, 

Cumhurbaşkanına ödenen aylık ödeneğin % 40'ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak 

yaşlılık aylığının % 42'si oranında emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacaktır (m. 43). 

6270 sayılı Kanun bir önemli değişiklik daha getirmiş, yukarıda sayılan grupların 

aylıklarının artışı, 5510 sayılı Kanunun 55. Madde hükümlerine göre değil, Cumhurbaşkanına 

ödenmekte olan aylık ödenekteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanacak ve ödenecektir. 

9.7.2. Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanması (m. 44) 

5510 sayılı Kanunun 44. Maddesine göre, aşağıda belirtilen kamu görevlilerine (4/1-c 

kapsamında sigortalı sayılan) durumlarının gerektirdiği özel haller dikkate alınarak ve 5434 

sayılı Kanuna atıflar da yapılarak aşağıdaki esaslar dahilinde yaşlılık aylığı bağlanır. Buna göre: 

• 5434 sayılı Kanunun 40. Maddesine göre yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 

gün (15 tam yıl), prim ödeme gün sayılarının olması halinde, 

• Özel kanunları gereğince kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilenlerin 9000 gün 

prim ödeme gün sayılarının olması halinde yaş şartı aranmaksızın, 

yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak bu durumda olanlara bağlanan aylıklar, 28. Maddede 

belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayıları tamamlanıncaya kadar bu sigortalıları 

çalıştıran kamu kuramlarından tahsil edilir. 

. 4/1-c kapsamında olan silahlı kuvvetler mensuplarından (subay, astsubay, askeri 

memurlar, jandarma ve uzman erbaşlar), ahlaki sebepler, görevi yürütme bakımından ortaya 

çıkan yetersizlikler veya disiplinsizlik dolayısıyla sicil kayıtlarına istinaden veya askeri 

mahkeme kararları ile resen emekliye sevk edilenler, 28. Madde hükümlerine göre yaş ve prim 

ödeme gün sayılarını tamamlamaları halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 

9.7.3. Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar ve Görevlerine Son 

Verilenlerin Sigortalılıkları (m. 45) 

4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun 
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olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınanlardan kanunları gereğince eksik 

aylık hak etmiş olanların prime esas kazançlarının yarısı; ilgili kanunlarına göre sonradan 

görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı 

üzerinden prim alınır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim gün 

sayıları bu sürelerin yarısı olarak dikkate alınır. 

Kamu görevlilerinden görevine son verilen ancak yargı kararları ile görevlerine iade 

edilenlerin primleri, göreve son verilmesi ile başlaması arasında geçen süre için kendi kadrosu 

veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumda olanların sigortalı ve 

işveren primleri, gecikme cezası ve zamları ile birlikte Kuramlarınca ödenir. 

4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlardan, kendi personel kanunları gereğince aylıksız izin 

kullananlar, bu sürelerin bitiminden sonra göreve başlamaları halinde izin sürelerinde GSS 

kapsamındaki sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için 30 gün GSS primi ödenmiş olma 

şartı aranmaz. 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu durumda olan sigortalıların 

aylıksız izinli oldukları sürelere ait GSS primleri % 12 oranında ve işverenlerince 

ödenecektir. 

9.7.4. Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları (m. 46) 

4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı sigortalıların gelir ve aylık sistemlerindeki 

farklılık prime esas kazançların tespiti bakımından 5510 sayılı Kanunla belirtilen genel 

hükümlerin uygulanmasına imkan vermediği için prime esas kazançları özel olarak 

düzenlenmiştir. Bu gruplar ve prime esas kazançları ile ilgili Özel hükümler şunlardır: 

• Harp okulları ile silahlı kuvvetler hesabına değişik fakülte ve yüksek okullarda 

okuyanlarla ast subay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay olmak üzere temel 

askerlik eğitimine tabi tutulan adayların primleri, en az aylık alan teğmen veya ast subay 

çavuşun prime esas kazançları üzerinden ödenir. Bu öğrencilere ödenen harçlık ile 

belirlenen teğmen-astsubay çavuş aylığı arasındaki farkın primi öğrenciler adına 

kuramlarınca ödenir. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin primleri komiser 

yardımcısı veya polis memuru aylığı üzerinden ödenir öğrenci harçlıkları bu aylıklar 

arasındaki farkın primi öğrenciler adına kuramlarınca ödenir. 
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• Fakülte veya yüksek okullarda kendi adına okumakta iken sonradan TSK ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam edenlerin kendi hesaplarına okudukları 

süre için yukarıdaki esaslar uygulanır. 

• 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için prime esas kazançların hesabında üst sınır 

uygulanmaz. Bu düzenleme, 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni aylık hesaplama 

sisteminin üst kademe kamu görevlilerinin aylıklarında düşmeye yol açmasını önlemek 

ve her ne ad altında olursa olsun, bütün kazançlarından prim tahsil edilmesine imkân 

vermek üzere getirilmiştir. 

• 4/1-c'li sigortalılardan geçici veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya yurt 

dışı kadrolara atananların atandıkları kadro ile atanmadan önceki yurt içi kadrolarına 

ilişkin olarak, prime esas kazancın hesaplanmasında yüksek olanı alınır. 

9.7.5. Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk ve Onayları (m. 48) 

4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanması için başvuruları 

kendileri tarafından yazılı talepleri ile gerçekleşirken 4/1- c kapsamındaki sigortalıların 

görevden ayrılmaları ve emekliye sevk edilmeleri değişik kendi iradeleri dışında aşağıda 

belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Bu düzenleme, kamu hizmetlerinin aksamaması 

için 4/1-c kapsamındaki sigortalıyı istihdam eden kamu idaresine verilmiş bir yetki olarak da 

değerlendirilebilir. Mesela, Milli Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğretim kurumlan eğitim 

hizmetinin aksamaması için öğretmen ve öğretim üyelerinin emeklilik veya görevden ayrılma 

başvurularım eğitimi aksatmayacak şekilde belirli sürelerle sınırlandırılabilirler. 

4/1-c kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve vazife malullüğü aylığı 

bağlanması işlemleri; 

a. Re'sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usûle 

göre atamaya yetkili makamın, 

b. İstek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu 

idaresinin en yüksek amirinin, 

c. TBMM’i üyeleri için Meclis Başkanlığının, belediye başkanları için belediye 

encümeninin, illerin daimi komisyon üyeleri için il valiliğinin, çalıştıkları kamu 

idareleri ile ilişikleri kesilmiş olup da bir kanunla sigortalılık hakkı devam edenler 

için daha önce görev yaptıkları son kamu idaresinin en yüksek amirinin, 

d. Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, malûliyet ve yaş haddi hallerinde, 
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atanmalarında atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin, 

e. Danıştay Başkanının istek, malûliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, 

Sayıştay Başkanının aynı halleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 

onayı ile tekemmül eder. 4/1-c'li sigortalıların özel kanunları hariç olmak üzere, yukarıda 

sayılan yetkili makamların emekliye sevk onayını talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 

tamamlamaları gerekir. Öte yandan, özelleştirme dolayısıyla satış ve devri yapılan kuruluşlarda 

çalışanların emekliye ayrılmaları halinde emekliye sevk onayı aranmaz. 

9.7.6. İtibari Hizmet Süreleri ve Primi (m. 49) 

İtibari hizmet süresi, kamu görevlileri ile ilgili olarak geçerli olan özel bir durumdur ve 

5510 sayılı Kanun bakımından itibari hizmet süresi, " bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar 

ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla 

tanınan haklan kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik 

ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süre" olarak tanımlanmıştır. Bazı kamu 

görevlilerine aşağıda belirtilen görevlerde geçen süreler için eklenen itibari hizmet süreleri ile 

ilgili esaslar şunlardır: Sigortalıların fiili hizmet sürelerinin her yılı için: 

a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 

1. Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanların, harbin ilânından 

seferberliğin bitim tarihine, 

2. Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli 

olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 

3. Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin 

taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk 

Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, 

çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye'ye dönüş 

tarihine, 

kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin, 

b) 5510 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamında sigortalı sayılanlardan yukarıda sayılan 

hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet 

sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin, 
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c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen 

sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç 

olmak üzere kurumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, 

her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Ancak, bu nedenlerle eklenecek 

itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz. 

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve 

paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî 

hizmet süresi eklenir. Bu kişilerden harp ve seferberlik hallerinde katılanlara itibarî hizmet 

süresi zamları ayrıca eklenir. 

İtibari hizmet süreleri için ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri sigortalı 

ve işveren primleri toplamı işverenden tahsil edilir. 

9.7.7. Kamu Görevlilerine Emekli İkramiyesi Ödenmesi 

Emekli ikramiyesi, 5434 sayılı Kanun kapsamındaki 4/1-c sigortalılarına aylık 

bağlanması veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanmaları halinde sağlanan bir sosyal 

güvenlik hakkıdır ( 5434, m. 89). Genellikle yaşlılık aylığına hak kazanmaya bağlı olarak 

verildiği için emeklilik ikramiyesi denilmektedir. 

Emeklilik ikramiyesi ile ilgili düzenlemeler 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 

önce sigortalı olanlar ile 5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar için farklıklar 

göstermektedir. 5510 sayılı Kanundan önce 4/1-c kapsamında sigortalı olanlar için hizmet 

süresi 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında geçenlerin 

malullük, yaşlılık aylığına hak kazanmaları halinde birleştirilen hizmet süreleri üzerinden her 

tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlanmasına esas tutarın bir aylık tutarı emekli ikramiyesi 

olarak verilmektedir. Emekli ikramiyesi 30 yılı aşmayacak şekilde verilmekte iken Anayasa 

Mahkemesinin 07/01/2015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/111 esas ve 2014/195 

sayılı Kararı ile 30 yıl sınırlaması kalkmıştır. 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/1-c kapsamında sigortalı olanlar ise; 

• 5510 sayılı Kanun bakımından aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları 

bakımından sigortalılık süresinin tamamı 4/1-c kapsamında geçmiş olanlara, 

• Farklı sigortalılık hallerine tabi olarak çalışmış olmakla birlikte aylık bağlandığı 
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sırada 4/1-c kapsamında sigortalı olanlara, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli ikramiyesi ödenecektir. Emekli ikramiyesi 

aldıktan sonra yeniden çalışanların tekrar emekliye ayrılmaları halinde sonradan geçen 

hizmetlerine karşılık ikramiye ödenir.
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10. BÖLÜM 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 

Esas olarak, "Adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı etkin koruma sağlayan, mali 

açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma sistemi oluşturma" amacıyla hayata geçirilen sosyal 

güvenlik reformu, başlangıçta 4 ana bileşenli olarak planlanmış ve ilk ayağını " nüfusun 

tümüne, hakkaniyete uygun, eşit, koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmeti sunumunu 

finanse eden genel sağlık sigortası" olarak belirlenmişti. Nitekim, 2003 yılı sonu itibarıyla 

kanunlaşmak üzere hazırlanan kanun tasarı taslaklarından birini de "Genel Sağlık Sigortası 

Sistemi ve Sağlık Sigortası Kurumu Kanunu Tasarı Taslağı" oluşturmuştu. Ancak, 

yasalaşma sürecinde emeklilik sistemi ile ilgili kanun tasarı taslağı ile genel sağlık sigortası 

kanun tasarı taslağı birleştirilerek "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasarısı" haline getirildi ve bu şekilde yasalaştı. Ancak bu birleştirme 5501 sayılı Kanunun 

sistematiğini de etkiledi ve 2 farklı sigortalı kavramı ortaya çıktı. Kısa ve uzun vadeli sigorta 

kollarının kapsamında olanlar "sigortalı", genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında 

olanlar "genel sağlık sigortalısı" olarak tarif edildi. Farklılık 5510 sayılı Kanunun GSS 

hükümlerini düzenleyen 60-78. Maddelerine de yansıdı ve GSS "kanun içinde 

kanun" görüntüsü veren bir bölümle düzenlenmiş oldu. 

5510 sayılı Kanunun, Genel Sağlık Sigortası Hükümleri başlıklı 3. Kısmında yer alan 

60-78. madde arasındaki toplam 19 madde GSS ile ilgili hükümleri düzenlemiştir. Bu kısmın 

1. Bölümü kapsamdaki kişileri ve tescili, 2. Bölümü sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer hakları, 

3. Bölümü sağlık hizmetlerinden faydalanma şartları ve katılım payını, 4. Bölüm ise mali ve 

çeşitli hükümleri düzenlemiştir. Kitabın bu bölümünde GSS, büyük ölçüde Kanundaki bu 

bölümlendirmeye bağlı kalınarak açıklanacaktır. 

10.1. KAPSAM: Genel Sağlık Sigortalıları (m. 60) 

5510 sayılı Kanun, genel sağlık sigortasını; "kişilerin öncelikle sağlıklarının 

korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların 

finansmanını sağlayan sigorta" (m. 3/1-8); genel sağlık sigortalısını da 5510 sayılı Kanunun 

60. Maddesinde sayılan kişiler (m. 3/1-9) olarak tanımlamıştır. Kanunun, genel sağlık 

sigortalısı sayılanlar, başlıklı 60. Maddesi en uzun maddelerden biridir ve kapsamın daha kolay 

anlaşılması ve sigortalıların yükümlülüklerinin belirlenmesi bakımından prim ödeme 
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yükümlülüğü esas alınarak aşağıdaki sınıflama yapılmıştır. Buna göre GSS sigortalıları: 

• Çalışan ve çalışma geliri üzerinden prim ödenerek/ödeyerek GSS kapsamına 

alınanlar, 

• Çalışmaya bağlı geliri olmayan ancak prim ödeyerek GSS kapsamına almanlar, 

• Ödeme gücü olmayan ve primleri devlet tarafından ödenerek GSS kapsamına 

almanlar, 

olarak sınıflandırmak mümkündür. Öte yandan, 5510 sayılı Kanunda, genel sağlık sigortası 

bakımından sigortalılık ilişkisinin kurulmasında "Türkiye'de ikamet etme" temel belirleyici bir 

faktör olarak belirlenmiştir (m. 60). 

10.1.1. ÇALIŞAN VE PRİM ÖDEYEREK KAPSAMA ALINANLAR 

Bu grupta esasen Kanunun 4. maddesinde sayılan sigortalılar yer almaktadır (m. 

60). Bunlar: 

• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (m. 4/I-a) 

• Kamu idarelerinde memur statüsünde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanlar (m. 

4/I-c), 

• Köy ve mahalle muhtarları ile bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve 

hesabına çalışanlar (4/I-b), 

olarak sıralanmıştır. Yukarıda sayılan gruplara, 5510 sayılı Kanun bakımından sigortalılık 

ilişkileri 4/1-a ve 4/1-c kapsamında değerlendirilecek çalışan gruplarını da dahil etmek 

gerekir (işçi ve memur sendikalarının yönetiminde görev alan sendikacılar, güzel sanatlarla 

uğraşanlar, koruma bekçileri, seçimle göreve gelenler vb). 

Benzer şekilde 6111 sayılı Kanunla 5510 Sayılı Kanun kapsamına alman geçici tarım 

işçileri (ek madde 5) ve 10 günden az çalışan taksi- dolmuş sürücüleri ile sanatçılar (Ek madde 

6) ve yurt dışında iş alan Türk iş adamlarının yanında çalışan Türk işçileri de prim ödeyerek 

GSS kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 

Sosyal sigorta sisteminin işleyiş özelliği gereği, prim ödeyen aktif sigortalılar 

yanında gelir ve aylık alan pasif sigortalılar, geçmişte ödedikleri prime istinaden GSS 

kapsamında sigortalıdırlar. Öte yandan, sosyal sigortada koruma birimi aile olduğu için çalışan 
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ve prim ödeyen aktif sigortalılar ile aylık alan pasif sigortalıların bakmakla yükümlü 

oldukları (zorunlu sigortalı sayılmayan, aylık ve gelir almayan ve isteğe bağlı sigortalı 

olmayan): 

• Ar alarmda resmi evlilik bağı bulunan eşi 

• Çocuklar: 18 yaşını, lise eğitimi görüyorsa 20, yüksek öğretim görüyor ise 25 yaşını 

doldurmamış evli olmayan çocuklar ile yaş şartı olmaksızın % 60 ve daha fazla oranda 

malul olan çocuklar. 

• Anne-baba: Her türlü kazanç ve elde ettiği geliri asgari ücretin ' net tutarından düşük 

olan anne ve baba. 

GSS kapsamında (bakmakla yükümlü olunan bağımlı statüsünde) genel sağlık 

sigortalısıdırlar. 

10.1.2. ÇALIŞMAYAN ANCAK PRİM ÖDEYEREK KAPSAMA ALINANLAR 

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından zorunlu sigortalı sayılmasını gerektiren 

bir işte çalışmayan veya faaliyette bulunmayan, ancak gelir sahibi olanlar primlerinin kendileri 

ödeyerek GSS kapsamına alınmışlardır. Bunlar: 

• İsteğe bağlı sigortalı olanlar, (bakmakla yükümlü olunan kişi bile olsalar kendi 

adlarına GSS primi ödeyeceklerdir) 

• Oturma izni almış, yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke mevzuatı 

kapsamında sigortalı olmayan kişiler. 

• Gelir testi sonucunda aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden yüksek olan 

vatandaşlar. 

Gelir testi uygulaması, GSS'nin bütün toplumu oluşturan herkesi kapsama alma 

hedefine yönelik son uygulamadır. 5510 sayılı Kanunun ilk halinde 2 yıl sonra yürürlüğe 

girmesi öngörülen gelir testi ancak 1.1.2012 tarihinde hayata geçirilebilmiştir. Bu uygulama ile 

3816 sayılı Kanunla 1992 yılında başlayan ve kamuoyunda Yeşil Kart olarak bilinen, gelir 

seviyesi düşük olan vatandaşların sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanması 

uygulaması da sona ermiştir. Gelir testi uygulaması ile sağlık hizmetlerinden faydalanma 

bütün nüfus için sosyal sigorta kapsamına alınmış, primli rejime dönüştürülmüştür. 

Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi ile bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü 
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sona eren herkes, GSS bakımından prim ödeyip ödemeyeceğinin tespiti için 1 ay içinde gelir 

testi yaptıracaktır. Gelir testinin yapılmasında: 

• Nüfusunun kayıtlı olduğu il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

tarafından yapılacaktır. 

• Aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan 

oluşan grup esas alınarak yapılacaktır. 

• Aile içinde GSS sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanlar da gelir testinde esas 

alınacaktır. 

Yapılan gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir: 

• Asgari ücretin 1/3'ünden düşük ise m.60/l-c kapsamında GSS sigortalısı olacak 

ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 

• Asgari ücretin 1/3 ü ile 1 katı arasında ise asgari ücretin 1/3' ü üzerinden, 

• Asgari ücretin 1 katı ile 2 katı arasında ise asgari ücret üzerinden, 

• Asgari ücretin 2 katından yüksek ise asgari ücretin 2 katı üzerinden 

Gelir testi yaptıran kişi % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecektir. Gelir 

testi yaptıran kişinin durum değişikliği halinde veya gelir testi yapılan hane halkının doğum, 

ölüm, evlenme ve boşanma gibi sebeplerle değişmesi halinde 1 ay içinde yeniden gelir 

testi yaptırılacaktır. Gelir testi yaptırmayanlar, kişi başına gelirin asgari ücretin 2 katından 

yüksek olduğu kabul edilerek bu seviye üzerinden prim ödeyeceklerdir. 

10.1.3. PRİMLERİ DEVLET TAPAFINDAN ÖDENEREK KAPSAMA 

ALINANLAR 

Bu grupta, primleri doğrudan Hazine'den karşılanan sigortalılar yanında, kamu kurumlan 

üzerinden ödenerek GSS kapsamına alman çok farklı statü ve kapsamda sigortalı vardır. 

Primleri tamamen Hazine'den karşılanan gruplar aşağıda sayılmıştır (m. 60/1-c): 

1. Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi Vatansızlar ve sığınmacılar, 

2. 2022 sayılı, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

3. 1005 sayılı Kanuna göre şeref aylığı alan kişiler, 

4. 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun 
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hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

5. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 

göre aylık alan kişiler, 

6. 2828 sayılı SHÇEK Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon 

hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana babası olmayan Türk 

vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar, 

7. Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 

aylık alanlar, 

8. 442 sayılı Köy Kanunu kapsamında geçici köy korucusu olarak aylık alanlar 

9. 5774 sayılı Kanun kapsamında Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 

Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

10. Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki 

geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 

11. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen 

kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla 

yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında 

olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar 

12. 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim 

Merkezleri Kanunu kapsamına göre hizmet öncesi eğitime alınanlar, 

Yukarıda sayılan gruplar dışında, bir kısmı 5510 sayılı Kanuna sonradan ilave edilen, 

ancak primleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca (Üniversiteler, Türkiye İş Kurumu, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Barolar vb) ödenerek GSS kapsamına alman sigortalılar da vardır. Bunlar: 

• 3308 sayılı Kanun kapsamında aday çırak, çırak ve meslek eğitimi gören öğrenciler. 

• Meslek liselerinde veya yüksek öğretimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler. 

• Üniversitelerde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler. 

• Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, 

• Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, 

• Stajyer avukatlar, 

• Türkiye İş Kurumu tarafından "toplum yararına çalışma 
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programları" kapsamında olanlar, 

olarak sıralanabilir. Sayılan bu gruplar dışında, evlenme ödeneği alan kız çocuklarının 

ayrılmaları halinde, yeniden aylık bağlanmasına kadar geçen sürede (m. 37/1), 4/1-c 

kapsamındaki sigortalılardan 1 yıla kadar aylıksız izin kullananlar bu sürede ve yine 4/1-c 

kapsamında görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olan veya olmayan herhangi bir suçtan 

tutuklananlar ile göz altına alınanlar özel durumlarına istinaden prim ödeyerek veya 

ödemeksizin GSS kapsamında sigortalılık ilişkileri devam etmektedir. Öte yandan, 21/5/2013 

tarih ve 6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu 

öğrenciler karşılıklılık şartı ve ikamet şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde 

genel sağlık sigortalısı sayılacaklar, talepte bulunmayanlar ise öğrenimleri süresince GSS 

kapsamı dışında kalacaklardır. GSS sigortalısı olmayı talep edenlerin primleri asgari ücretin 

1/3'ü üzerinden kendilerince ödenecektir. 

10.1.4. GSS KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR 

5510 sayılı Kanuna göre GSS kapsamı dışında olanlar da 60. Maddenin 3. Fıkrasında 

belirtilmiştir. Buna göre: 

 

• Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapanlar, 

• Yedek subay okulu öğrencileri, 

• Geldikleri ülkede sigortalı olan yabancılar, 

• Yurt dışında ikamet eden kendi adına bağımsız çalışanlar, 

• Bulunduğu ülkenin mevzuatına göre zorunlu sigortalı sayılan yurt dışında görevli 

kamu görevlileri, 

• Bir yıldan az süre ile Türkiye'de ikamet eden yabancılar, 

• Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 

• Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak aylık bağlananlardan Türkiye'de ikamet 

etmeyenler, 

• İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye'de bir yıldan az süre 

ile oturanlar, 

GSS bakımından sigortalı sayılmamışlardır. Yukarıda sayılan gruplar dışında 3671 Sayılı 
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TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun çerçevesinde, TBMM 

mensupları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS Kapsamı dışında bırakılmıştır. 

10.1.5. SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE BİLDİRİLMESİ (m. 61) 

Genel sağlık sigortalılarının sigortalılık ilişkilerinin başlangıcı sigortalılık ilişkisinin 

kurulma şekline göre değişiklik gösterir. Değişik gruplar için GSS bakımından sigortalılık 

ilişkisini başlangıcı aşağıdaki şekildedir: 

• Kurumca gelir testine tabi tutulan ve gelirleri asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar 

ile 18 yaşını doldurmamış çocuklar Kurumca tescil edildikleri tarihten itibaren, 

• 2022 sayılı Kanun gibi çeşitli kanunlarca kendilerine aylık bağlananlar aylığa hak 

kazandıkları tarihten itibaren, 

• Uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya statüsü aldıkları veya vatansız kişi 

sayıldıkları tarihten itibaren, 

• Türkiye'de bir yıldan fazla süre ile ikamet edenler 1 yılı geçtikten sonra talepte 

bulunmaları halinde talep tarihini takip eden günden itibaren, 

• İşsizlik sigortasından faydalananlar İŞKUR tarafından ödeneğin bağlandığı 

tarihten itibaren, 

• Yabancı uyruklu öğrenciler, talep tarihlerini takip eden günden itibaren, 

• Avukatlık stajına başlayanlar staja başladıkları tarihten itibaren 

genel sağlık sigortalısı sayılırlar. GSS kapsamında sigortalı sayılanların bildirilmeleri ilgili 

kurum ve kuruluşlarca genel sağlık sigortası giriş bildirgesi doldurularak yapılır ve bu 

bildirgeyi süresi içinde vermeyenler için idari para cezası uygulanır, 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında zorunlu sigortalı olanlar, sigortalılık 

ilişkilerinin tescilinden itibaren GSS bakımından da sigortalılık ilişkileri başlamış sayılır. 

Bunlar için ayrıca GSS sigortalılığı için bir bildirime gerek yoktur. Benzer şekilde, isteğe bağlı 

sigortalılık başvurusu, aynı zamanda GSS bakımından da sigortalılık ilişkisinin başlangıcı 

anlamına gelir ve başkaca bir işleme gerek yoktur. 

18 yaşından küçük olan çocuklar, anne ve babalarının GSS kapsamında sigortalı 

olmalarına ve tescillerine bakılmaksızın başkaca bir işleme gerek kalmaksızın GSS kapsamında 

sigortalı sayılırlar. 
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Bazı sigortalıların GSS bakımından sigortalılık ilişkilerinin başlangıcı belirli süre 

içinde (1 ay) bildirimle gerçekleşir. Bunlar; gelir testine bağlı olarak GSS kapsamına almanlar, 

değişik kanunlara tabi olarak (2022 sayılı Kanun gibi) aylık bağlananlar, vatansızlar ve 

sığınmacılar, yabancılar, işsizlik ödeneği alanlar ve yabancı uyruklu öğrenciler, 1 ay içinde 

Kuruma başvurarak GSS Giriş Bildirgesi ile tescil yaptırarak sigortalı sayılırlar. 

5510 sayılı Kanun, sağlık hakkının önemini vurgulamak üzere GSS kapsamında 

sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklarla bunlardan faydalanmayı özel bir maddede 

düzenlemiştir. Buna göre: 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer 

hizmetlerden faydalanmak genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu 

kişiler için bir hak, Kurum için de bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir 

yükümlülüktür (m. 62/1). Aynı maddede, sosyal sigortacılık ilkesi açısından önemli bir vurgu 

daha yapılmış ve "sağlanacak haklarla kişilerden alınacak primler arasında özel 

sigortacılığı çağrıştıracak şekilde doğrudan bir ilişki kurulamaz" denilmiştir (m. 62/3). 

10.2. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HİZMETLER 

10.2.1. FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE SÜRESİ 

10.2.1.1. Genel Olarak (m. 63) 

Sosyal güvenlik reform sürecinin başlangıcında hazırlanan Kanun tasan taslaklarında 

"sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması" eleştirilerine yol açan "temel sağlık hizmetleri teminat 

paketi" benzeri ifadeler kullanılmıştı. Ancak, süreç içinde bu eleştirileri ortadan kaldıran ve 

sağlanan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleten düzenlemeler yapılmış, GSS kapsamında 

sağlanan sağlık hizmetlerin kapsamı 5510 sayılı Kanun öncesine göre genişlemiştir. Kanun 

sağlık hizmetlerinin kapsamını belirlerken finansmanı sağlanan ve sağlanmayan sağlık 

hizmetleri ayırımı yapmıştır (m. 63 ve m. 64). 

GSS kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin amacı: 

• Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı 

kalmalarını, 

• Hastalanmaları halinde sağlıklarım kazanmalarım, 

• İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sonunda tıbben gerekli görülen sağlık 

hizmetlerinin karşılanmasını, 

• İş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını, 
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temin etme olarak belirtilmiştir (m. 63/1). Bu amaçlan gerçekleştirmeye yönelik olarak GSS 

tarafından sunulan sağlık hizmetleri: 

• Kişileri korumaya ve insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (m. 63/1-a), 

• Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta ve yatarak tedavilerde hekim tarafından 

muayene edilmeleri, hekimin gerekli gördüğü klinik teşhis, tetkik ve tahlillerin 

yapılması, konulan teşhise bağlı olarak yapılacak tıbbi müdahaleler, acil sağlık 

hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakilleri (m. 63/1-b), 

• Analık hali sebebiyle ayakta ve yatarak tedavilerde gebelik, doğum ve doğum 

sonrası dönemlerde anne ve çocuk sağlığı bakımından gerekli muayene, klinik 

tetkik ve tahliller, sağlık durumunun gerektirdiği tıbbi müdahaleler (m. 63/1-c), 

• Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta ve yatarak tedavilerde ağız ve diş 

sağlığı ile ilgili muayene, klinik teşhis ve tahliller, teşhise dayalı tıbbi müdahaleler 

ve tedaviler ile diş protezlerinin belirlenen tutarları (m. 63/1-d), 

• Belirli şart ve sınırlamalarla çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalısı kadın 

ve erkeğin eşinin, yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olmalarını 

sağlamaya yönelik sağlık hizmetleri (m. 63/1-e), 

• Yukarıda sayılan sağlık hizmetleri ile ilgili teşhis ve tedaviler için gerekli 

olabilecek her türlü kan ve kan ürünleri, aşı, ortez, protez ve tıbbi araçlar, 

iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, 

onarılması ve yenilenmesi hizmetleri (m. 63/1-f), 

olarak sıralanmıştır. 

GSS tarafından finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri 

ile m. 63/1-f'de sağlık hizmetlerinin türleri, miktarları ve kullanım süreleri Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak Kurum tarafından 

belirlenebilecektir. 

Sağlık yardımlarının, sigortalının sağlık durumu gerektirdiği sürece, iyileşinceye 

kadar yapılması esastır. Bu yalnızca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişiler için değil, genel sağlık sigortalısı olma şartlarını kaybedenlerin devam etmekte olan 

tedavileri var ise onlar için de geçerli bir kuraldır (m. 63/3). 
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10.2.1.2. Yardımcı Üreme Yöntemleri (m. 63) 

5510 sayılı Kanun, çok pahalı bir tedavi yöntemi olarak bilinen yardımcı üreme 

yöntemleri ile çocuk sahibi olmaya yönelik sağlık hizmetlerini genel sağlık sigortası kapsamına 

almıştır. Ancak, bu durumda yapılacak sağlık yardımları ile ilgili olarak diğer sağlık 

hizmetlerinden farklı şartlar ve katılım esasları getirilmiştir. Nitekim, öncelikle bu kapsamdaki 

sağlık hizmetinden faydalanabilmek için sigortalının en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve 

bu sürede 900 gün GSS prim gün sayısının olması gerekmektedir (m. 63). Bunun dışında; 

1. Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise 

kendisinin, erkek ise karısının; 

2. Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi 

olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından 

tıbben mümkün görülmesi, 

3. 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 

4. Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından 

belgelenmesi, 

5. Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, 

şartları aranmaktadır. Yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olmaya yönelik 

sınırlamalara ilaveten, yapılacak yardımın en fazla 3 deneme ile sınırlı olacağı, çocuk sahibi 

olmanın bir başka tıbbi yöntemle mümkün olamayacağının Kurumca yetkilendirilen sağlık 

hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir (m. 63/1-

e). 6552 sayılı Kanunla, yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olmak için yapılan tedavi 

için katılım payları da yeniden belirlenmiş ve birinci deneme için giderlerin % 30'u, ikinci 

deneme için % 25'i ve üçüncü deneme için % 20'si oranında katılım payı alınacaktır. Ancak 

katılım payında dördüncü fıkradaki üst limit dikkate alınmayacaktır. 

10.2.2. FİNANSMANI SAĞLANMAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ (m. 64) 

GSS tarafından sağlanan sağlık hizmetlerin kapsamını belirlemek bakımından en isabetli 

yol, sağlanmayan sağlık hizmetlerine bakmak olacaktır. Kanunun 64. maddesinde Kurumca 

sağlanmayacak sağlık hizmetleri, 6270 ve 6552 sayılı Kanunla yapılan ilave ile birlikte 4 ana 
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başlık altında toplanmışta. Buna göre: 

• Vücut bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılan ve İKMH'na, kazaya, hastalıklara ve 

konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkacak durumlarda yapılacak sağlık 

hizmetleri dışmdaki estetik amaçlı sağlık hizmetleri ile estetik amaçlı ortodontik 

diş tedavileri, ve 

• Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve Sağlık Bakanlığınca izin 

ve ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile yine Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık 

hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri, 

• Yabancı ülke vatandaşlarının GSS sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan 

kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları, 

• 63. Madde kapsamında sağlanan sağlık hizmetleri için belirlenen kullanım 

süresi, yöntem, tür ve miktar bakımından kapsam dışında bırakılan sağlık 

hizmetleri, 

olarak belirlenmiştir (m. 64/1). Bir başka ifade ile yukarıda sayılan istisnalar dışındaki bütün 

sağlık hizmetleri GSS kapsamında finansmanı sağlanan hizmetleri oluşturmaktadır. Ancak, 

10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunla 64. Maddeye yapılan ilave ile özel sağlık hizmet 

sunucuları ve vakıf üniversiteleri sağlık hizmet sunucularına yönelik bazı sınırlamalar 

getirilmiştir (6552, m.46) 

10.2.3. YURT DIŞINDA TEDAVİ (m. 66) 

5510 sayılı Kanun, yurt dışında tedavi ile ilgili hizmetleri ayrı bir maddede düzenlemiş 

ve bu hizmetlerden faydalanma şartları ve sürecini ayrıca düzenlemiştir. Şüphesiz bu 

düzenlemede yurtdışında tedavinin mali yükü dikkate alınmıştır. Nitekim, öncelikle 5510 sayılı 

Kanunun 63. maddesi kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet 

sunucularından sağlanmasının esas olduğu belirtilmiş, ancak aşağıdaki hal ve durumlarda 

sigortalının tedavisinin yurt dışında gerçekleşeceği belirtilmiştir (m. 66/1): 

1. 5510 sayılı Kanununa göre 4/1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan, 

işverenleri tarafından usulüne uygun olarak geçici görevle yurt dışına 

gönderilenler için acil hallerde, 

2. 4/1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan, işverenlerince Kurumca 

belirlenen usule veya kamu görevlilerinin tabi oldukları mevzuat 
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hükümlerine göre sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin kendileri ve 

yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 

3. Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine, yurt içinde tedavisi mümkün 

olmadığı tespit edilen kişilerin (m. 66/1-c), 

4. Herhangi bir nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Türk 

vatandaşı olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü 

olduğu kişiler, 

sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanacaktır. Bu düzenleme ile ve özellikle de 66. maddenin 

(c) bendi ile bütün GSS'lilerin yurt dışında tedavisi mümkün olabilecektir. 

5510 sayılı Kanun, yurtdışında tedavi imkânlarından faydalanma konusunda kişi olarak 

bir kapsam genişlemesi sağlamış olmakla birlikte, bu hizmetlerden faydalanma konusunda 

sınırlayıcı ve ilave şartlar getirmiştir. Nitekim, 5510 sayılı Kanun, sigortalının yurtdışına 

gönderilme veya yurt dışında bulunma hali ile sağlanan sağlık hizmetlerinin kapsamı ve şartları 

konusunda farklılaştırmalar yapmıştır. Nitekim, 4/1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı 

olanların geçici veya sürekli görevle yurt dışında bulunmaları halinde sağlanacak sağlık 

hizmetlerinin Kurumca karşılanacak bedeli, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucu-

larına ödenen tutan geçemeyecek, aşan kısmı var ise fark işverenleri tarafından 

ödenecektir (m. 66/2). Ancak, Kuruma gönderilen sağlık hizmeti faturalarında yer alan 

işlem bedelleri ayrıntılı olarak belirtilmemişse söz konusu fatura bedelinin yarısı 

Kurumca, kalan yarısı ise kendi işverenleri tarafından sağlanacaktır. 

Maliyet endişesi ile işveren katkısını gündeme getiren bu düzenlemenin özellikle küçük 

işyerlerinin işverenleri bakımından bazı durumlarda ciddi bir maliyet getireceği kuşkusuzdur. 

Yurt dışında tedavi bakımından yukarıda belirtilen temel düzenlemenin dışında: 

• Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına askeri veya güvenlik amaçlı olarak 

görevlendirilenlerin sağlık hizmetleri giderinin yurt içinde sözleşmeli sağlık 

kuruluşlarına ödenen tutarı aşan kısmının Kuramlarınca karşılanacağı, 

• Kurumun 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalıların yurt dışı görevlendirilmesi 

süresince Kanun kapsamına giren sağlık hizmetleri için ilgili ülkede sağlık sigortası 

yaptırarak sağlayabileceği, 

• Yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı için yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık 
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hizmeti bedellerinin tümünün ödeneceği (yol parası ve refakatçi giderleri ile 

birlikte), 

belirtilerek, bu haller dışındaki yurt dışı sağlık hizmetleri giderlerinin karşılanmayacağı 

hükmüne yer verilmiştir (m. 66). 

10.2.4. YOL PARASI, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERLERİ (m. 65) 

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, GSS kapsamında alması gereken 

sağlık hizmetleri için bir başka yere şevki söz konusu ise şevkle ilgili yol parası ve refakatçi 

masraflarının Kurumca karşılanması esastır (m. 65). Hekim veya diş hekiminin genel sağlık 

sigortalısının tedavisi ile ilgili olarak tıbben lüzumlu görmeleri halinde sigortalının ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bulundukları yerleşim birimi dışında, yurt içinde veya 

yurt dışında, başka bir yere sevk edilmeleri söz konusu ise: 

• Ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş 

ve dönüş yol gideri ve gündelikleri, 

• Yatarak tedavilerde gidiş dönüş yol giderleri ile gidiş ve dönüş tarihleri arasındaki 

gündelikleri, 

• Yatarak tedavilerde sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin yanında kalan 

refakatçinin yatak ve yemek gideri, 

Kurumca karşılanacaktır (m. 65/1). Yukarıda bahsedilen ödemeler, yalnızca tedavi ile sınırlı 

olmayıp, sigortalının sürekli iş göremezlik veya malullük halleri ile ilgili olarak tespit, 

periyodik sağlık muayenesi ve kontrol muayenesi hallerinde de yol ve gündelik giderleri 

yukarıda belirtilen çerçevede Kurumca karşılanacaktır (m. 65/4). 

Kurumca karşılanacak yol parası, gündelik ve refakatçi giderleri, Sağlık Hizmetleri 

Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenecektir. Yol parası, gündelik ve refakatçi giderleri 

sosyal güvenlik sistemi içinde "maktu ödemeler" grubunda yer alan ödemeleri oluşturmaktadır. 

Bu noktada karşılaşılan en önemli problem, maktu ödemelerin miktarı belirlenirken, tespitle 

yetkilendirilmiş komisyonların piyasa şartlarını dikkate alması ve yeniden belirlenmesi ile ilgili 

tespit aralıklarını uzatmamasıdır. 
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10.2.5. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI (m. 67) 

10.2.5.1. Genel Olarak 

5510 sayılı Kanunun 67. madde hükümlerine göre GSS sigortalısı sayılanlar ile bakmakla 

yükümlü olduğu kişilerin GSS kapsamında su- nidan sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi 

için "sağlık hizmet sunucularına başvurdukları tarihten önceki son 1 yıl içinde 30 gün 

genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayılarının bulunması" (m. 67/1-a) 

yeterli olmaktadır. Bu genel kuralın yanında, özellikle 4/1-b kapsamında sigortalı olanlar 

(kendi adına bağımsız çalışanlar) ile GSS kapsamında bulunanlardan; isteğe bağlı sigortalı 

olanlar, oturma izni almış yabancılar ve bir başka ülkede sağlık sigortasından faydalanma 

imkânı olmayan kişilerin sağlık hizmet sunucusuna başvurdukları tarihte kısa ve uzun vadeli 

sigorta kollarının yanı sıra uzun vadeli sigorta kollan primleri dâhil genel sağlık sigortası prim 

borçlarının olmaması gerekmektedir (m. 60/1-b). 

Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için 30 gün prim ödemiş olma şartı her zaman 

aranan şart olarak belirlenmemiştir. Nitekim, 

• 18 yaşını doldurmamış olanlar, 

• Acil haller, 

• Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler, 

• İş kazası ve meslek hastalığı halleri, 

• Bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar, 

• Koruyucu sağlık hizmetleri, 

• Analık hali ile ilgili sağlık hizmetleri 

• Doğal afetler ve savaş halleri, 

• Grev-lokavt halleri, 

• Trafik kazası halleri, 

için sağlık hizmetlerinden faydalanmada, 30 gün prim ödemiş olma şartı aranmayacaktır 

(m. 67/1). Genel sağlık sigortalısı sayılanların zorunlu sigortalılık süreleri sona erdiği zaman, 

bu tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 gün GSS sigortalılıkları var ise bakmakla yükümlü 

olduğu kişiler dahil olmak üzere sigortalılık niteliklerini kaybettikten sonra 90 gün (+10 gün) 

süre ile sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam ederler. Eğer 90 gün prim ödeme şartını 

yerine getirmemişlerse bu süre yalnızca 10 gündür. 
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5510 sayılı Kanunda, 10/1/2013 tarih ve 6385 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, lise 

ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi 

sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi 

aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün 

süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. 

Esasen üniversite sınavına giren lise öğrencilerinin durumu dikkate alınarak yapılan bu 

düzenlemenin, Türkiye'de yüksek öğrenime giriş sınav gerçeği dikkate alınarak 1 yıl 

olarak uygulanması, yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan öğrenciler için 

de mezuniyet sonrası dönemde iş bulma zorlukları dikkate alınarak, gelir testine tabi olmaksı-

zın 6 aylık bir GSS sigortalılığı süresinin tanınması isabetli olacaktır. 

10.2.5.2. Katılım Payı Alınması (m. 68) 

Genel sağlık sigortası bakımından gerek yasalaşma sürecinde gerekse yasa Resmi 

Gazetede yayınlandıktan sonra en çok tartışılan konuların başında katılım payı alınması ile 

ilgili düzenleme yer almaktadır. Kanun, sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 

katılım payı alınacak haller ve durumları: 

a. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, 

b. Vücut dışı protez ve ortezler, 

c. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, 

d. Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı 

sağlanan sağlık hizmetleri  

olarak sıralamıştır (m.68/1). Yukarıda sayılan haller için alınacak katılım payları, her bir 

durum için farklı şekilde belirlenmiştir. Buna göre, katılım payı: 

• Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 TL, 

• Vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta tedavilerde sağlanan ilaçlar için çeşitli kriterler 

esas alınarak % 10 ile % 20 arasında Kurumca belirlenecek tutar, 

olarak belirlenmiştir. Öte yandan Kurum, ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi ile ilgili sağlık 

hizmetleri bakımından; 

• Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından alınması halinde katılım payı 
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almamaya veya düşürmeye, 

• İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunucularından hizmet alınması 

halinde katılım payını çeşitli kriterleri dikkate alarak 10 katına kadar artırmaya ve sağlık 

hizmet sunucuları için farklı belirlemeye, yetkili kılınmıştır. 

Vücut dışı protez ve ortezler için ödenecek katılım payı tutarı, sağlık hizmetinin 

alındığı tarihteki asgari ücretin % 75'ini, yatarak tedavide ödenecek katılım payı tutarı ise bir 

takvim yılında asgari ücret tutarını geçmeme şartı ile her bir yatarak tedavi için asgari ücretin 

1/4'ü oranında uygulanacaktır. 

Katılım payının kural olarak bütün genel sağlık sigortalılarından alınması esastır. Ancak, 

geliri düşük olduğu için primleri devlet tarafından ödenen genel sağlık sigortalılarının katılım 

payı ödemesi uygulamada bir problem yaratabilecektir. Bu çerçevede, madalya aylığı alan-

lar, harp malullüğü aylığı alanlar, vazife malulleri, 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık 

alanlar, talepleri halinde ödemiş oldukları katılım paylarını sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

teşvik kanunu kapsamında geri alabileceklerdir. 

Katılım paylarının tahsili konusunda getirilen düzenleme ile, Kurumdan gelir ve aylık 

almakta olan pasif sigortalıların almakta aldıkları gelir ve aylıklardan, çalışan aktif 

sigortalıların ise ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler veya diğer 

kurum ve kuruluşlar aracılığıyla katılım paylarının tahsil edilebileceği belirtilmiştir (m. 68/7). 

10.2.5.3. Katılım Payı Alınmayacak Haller ve Kişiler (m. 68) 

5510 sayılı Kanun, hangi hallerde ve durumlarda sunulan sağlık hizmetlerinden, 68. 

maddede belirtilen katılım paylarının alınmayacağı hususunu da düzenlemiştir. Bu haller ve 

kişiler; 

1. İş kazası ve meslek hastalığı halleri ile askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan 

sağlık hizmetleri, 

2. Afet ve savaş hallerinde sağlanan sağlık hizmetleri, 

3. Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 

4. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartı ile kronik hastalıklar ile hayati 

öneme sahip ortez, protez ve iyileştirme araç gereçleri ile organ, doku ve kök hücre 

nakilleri, 

5. Kontrol muayeneleri, .■ 
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6. Madalya, vatani hizmet, harp malullüğü aylığı alanlar ile SHÇEK kapsamında 

bulunanlar, 

7. Terörle mücadele kanunu kapsamında aylık alanlar, harp okulu ve polis 

akademisi öğrencileri, 

olarak belirtilmiştir (m. 69). 

Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak hallerden birini de 18 yaşım doldurmamış 

kişilerin ortodontik diş tedavileri ile 18 yaşım doldurmamış veya 45 yaşından gün almış 

kişilerin diş protezlerinin 72. maddeye göre belirlenecek tutarı sigortalılar ve bakmakla 

yükümlü kişilerden tahsil edilecektir (m. 63/1 d). Kanunlaşma sürecinde GSS ile ilgili olarak 

getirilen eleştirilerin yoğunlaştığı alanlardan birini oluşturan bu düzenleme, Anayasa 

Mahkemesine yapılan iptal başvurusunda da yer almış ve ancak Mahkeme bu düzenlemeyi 

yalnızca kamu görevlileri bakımından iptal etmiştir. 

10.2.6. GELİR TESTİ UYGULAMASI 

10.2.6.1. Genel Olarak 

Herkesin GSS sigortası bakımından zorunlu olarak sigortalı olması, çalışmayan 

sigortalıların primlerinin sigortalıların ödeme gücüne göre belirlenmesi ve nihayet ödeme gücü 

olmayanların GSS primlerinin devlet tarafından ödenecek olması gelir testi uygulamasını 5510 

sayılı Kanunun önemli uygulamalarından biri haline getirmiştir. 3816 Sayılı Kanun 

kapsamında olanların da 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi kapsamına alınmaları ile 

uygulamanın önemi daha da artmıştır. Gelir testi uygulaması 5510 sayılı Kanunun prime esas 

kazançlar başlıklı 80. maddesinde, "genel sağlık sigortası için prime esas kazançların tespiti" 

ile ilgili düzenlemede yer almıştır. Gelir testi uygulamasının esasları 28 Aralık 2011 tarih ve 

28156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, 

Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" le düzenlenmiştir. Bu 

yönetmelikte gelir testi: " Kişinin, çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine 

ilişkin nesnel yöntem" (Yön. m.3/f) olarak tarif edilmiştir. 

10.2.6.2. Resen Tescil ve Gelir Tespiti İçin Başvurma 

Yönetmelikte gelir testine tabi tutulacak kişiler "5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinin 

birinci fıkrasının ( c ) bendinin 1 numaralı alt bendi ile ( g ) bendi kapsamında genel sağlık 

sigortası yaptırmak zorunda olan kişiler olarak belirlenmiştir. Bunlar (m. 60); 
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• Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate 

alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 

edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte 

birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı 

ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını 

doldurmamış çocuklar (m. 60/1-c/l), 

• 5510 Sayılı Kanunun 60. Maddesinde sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede 

sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar (60/1-g), 

olarak belirtilmiştir. Esasen GSS sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olmadığı kişiler ile 

GSS sigortalılığı sona eren kişiler SGK tarafından resen tescil edilirler. Bu tescil, 1 ay içinde 

gelir tespiti yaptırmaları için sigortalılara bildirilir. Res'en tescil edilen kişilerin gelir testi 

işlemleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılır. Eğer kişi, gelir testi 

yaptırmaz ise gelirleri asgari ücretin 2 katı olarak kabul edilir ve prim tahakkuk ettirilir (Yön. 

m. 4). 

Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu 

il ve ilçedeki SYDT Vakfına yapılır ve Kurumca hazırlanan başvuru formu ile yapılır (Yön. m. 

5-6). Başvuru ile ilgili ön inceleme yapıldıktan sonra başvuru formunda beyan edilen bilgileri 

doğrulamak için hane ziyaretleri gerçekleştirilir (Yön. m. 8). 

10.2.6.3. Gelir Tespiti Yapılması Gereken Haller, Tespitte Esas Alınacak Aile 

Bireyleri, Genel Sağlık Sigortası Statüsü ve Tespitin Yenilenmesi 

Gelir tespiti, GSS sigortalısı, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde 

olmayanlar: ile genel sağlık sigortalılığı sona erenler için yapılır. Gelir testi yapılan kişilerin 

gelir durumlarının değiştiği hallerde de gelir testi yapılır (Yön. m. 9). 

Gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük 

babadan oluşan aile esas alınır. Ancak bunlardan biri veya bir kaçının GSS sigortalısı veya 

bakmakla yükümlü olduğu kişi olması diğer aile bireylerinin gelir tespitinde esas alınmalarını 

etkilenmez. Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan 25 yaşını doldurmamış, 

evli olmayan çocuklar öğrenimleri sürecince aile içinde değerlendirilirler. Aynı hanede birden 

fazla aile yaşaması halinde her bir aile için ayrı gelir testi tespiti yapılır (Yön. m. 10). 
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Gelir testi sigortalıların GSS bakımından statülerini de belirler. Nitekim, yapılan gelir 

testi sonucunda (Yön. m. 11): 

• Aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin l/3(ünün altında olduğu 

tespit edilenler için Kanunun 60/1-c/l kapsamında GSS tescili yapılır. 

• Aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin 1/3'üne eşit veya 1/3'ün 

üzerinde olanlar Kanunun 60/g bendi kapsamında GSS tescil edilirler. 

• 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilişkin 

borcu olan ve bu borçları taksitlendirilmeyen sigortalıların 18 yaş altı çocukları 

hariç bakmakla yükümlü olduğu kişiler, başvurmaları halinde, 60/1-g bendi 

kapsamında GSS sigortalısı olarak kapsama alınırlar. 

Gelir tespiti sonucunda GSS tescili yapılanların gelir durumları ödenecek prim miktarını 

etkileyecek şekilde değiştiği zaman 1 ay içinde vakfa başvurmak ve gelir testini yeniletmek 

zorundadırlar. Öte yandan doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi sebeplerle hane halkı aile 

birey sayısının değişmesi de yeniden gelir testi yapılmasını gerekli kılar. Primleri devlet 

tarafından ödenenler ve asgari ücretin 1/3'ü üzerinden prim ödeyenler her yıl gelir testi 

yaptırmak zorundadırlar (Yön. m. 12). 

10.2.6.4. Gelir Tespitine Esas Veriler ve Verilerin Değerlendirilmesi 

GSS için yapılacak gelir tespitinde aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları 

ile bunlardan doğan hakları dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı 

hesaplanır. Gelir tespit yönteminde Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi üzerinden 

puanlama formülü kullanılır. Bu puanlama sisteminde kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile 

bunlardan doğan haklar, bireylerin banka hesaplarına ilişkin bilgiler, sürekli olarak alman nakdi 

sosyal yardımlar da dikkate alınır (Yön. m. 14). 

Gelir tespitinde elde edilen veriler SYDT Vakıflarının il ve ilçe heyetleri tarafından, en 

geç 1 ay içinde değerlendirilir ve SGK'na bildirilir (Yön. m. 15). 

10.2.6.5. Tescil ve Primlerin Ödenmesi 

Yapılan gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı asgari 

ücretin 1/3'ünden az olanlar Kanunun 60/1-c/l kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil 

edilirler ve bunların primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerinden tahsil edilir. 
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Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı asgari ücretin 1/3'üne eşit veya üzerinde 

olanlar, 60/1-g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler 

GSS tescilinin resen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilir ve ödeme 

yükümlülüğü başlar. 

10.2.7. HİZMET BASAMAKLARI ve SEVK ZİNCİRİ (m. 70) 

Genel sağlık sigortası, esasen sağlık hizmetlerinin karşılanmasında benimsenen bir 

finansman yöntemidir. Bu sistemin etkin çalışabilmesi için olması gereken şartlardan birini de 

sağlık hizmetleri sunumunda, aile hekimliği müessesesinin de olduğu hasta-sevk zincirinin ve 

basamaklı sağlık hizmeti sunum ağının oluşturulması gerekir. 

5510 sayılı Kanun, sağlık hizmeti sunucularının Sağlık Bakanlığı tarafından birinci, ikinci 

ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılacağım, aile hekimlerinin birinci basamak sağlık 

hizmetleri içinde yer alacağını ve hangi sağlık kurumunun hangi basamakta yer alacağını Sağlık 

Bakanlığının da görüşü alınarak Kurum tarafından belirleneceği hükmünü düzenlemiştir (m. 

70/1). Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına göre 

hareket etmek zorundadırlar. Ancak, gelir testi sonucu geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar, 

2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ve Korucuların Kurumla sözleşmeli üniversite ve 

istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat koşulları Kurum tarafından 

belirlenebilecektir (m. 70/2). 

Tablo 16. Gelir Testi Uygulaması, Prim Miktarı ve Prim Ödeme 
Yükümlüsü 

Gelir 
Seviyesi 

Gelir Testi 
Sonucunda Aile İçinde 

Kişi Başına Düşen 
 

Ödenecek GSS 
Prim Miktarı 

Prim 
Ödeme 
Yükümlü

 G0 Asgari ücretin(*) 
1/3'ünden az ise 

Asgari ücret üzerinden 
% 12 oranında 

Devlet 

G1 Asgari ücretin 1/3'ü ile 
asgari ücret arasında ise 

Asgari ücretin 1/3'ü 
üzerinden % 12 

d  

Genel 
sağlık 
i l  G2 Asgari ücret ile asgari 

ücretin 2 katı arasında 
i  

Asgari ücret üzerinden 
% 12 oranında 

Genel 
sağlık 
i l  G3 Asgari ücretin 2 

katından fazla ise 
Asgari ücretin 2 katı 
üzerinden % 12 

d  

Genel 
Sağlık 
Si t l  

(*) Asgari ücret: 16 yaşından büyükler için belirlenmiş asgari ücretin brüt tutarı 
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10.2.8. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI VE FİYATLANDIRMA (m. 73) 

Genel sağlık sigortası, sistem olarak sağlık hizmetlerinin satın alma yolu ile temini 

yöntemini benimsemiş, hizmet alacağı sağlık tesislerini "sağlık hizmeti sunucusu" olarak tarif 

etmiş ve kamuya veya özel sektöre ait olmasını ayırt edici bir unsur olarak dikkate almamıştır. 

Kurum, sağlık hizmetlerini yurt içi veya yurt dışındaki sağlık hizmet sunucularından 

sözleşme yapmak suretiyle temin edecektir (m. 73/1). Sağlık hizmeti sunucularının sözleşme 

yapmak için yaptığı başvurularda genel sağlık sigortalıları arasında tarafsızlık, hakkaniyet ve 

açıklık ilkelerine uyma ve bunun uygulandığının izlenebileceği bir sistemi kurma ve tıbbi etik 

ve deontoloji kurallarına uyma zorunluluğu arayacaktır. 

Sigortalıların sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından aldığı hizmetlerin bedellerinin 

ödenebilmesi için ilgili sağlık tesisinin Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsat veya izinleri almış 

olması gerekir. 

Kurum, 5510 sayılı Kanunun 63. maddesi kapsamında sağlanacak sağlık hizmetleri ile 

65. madde kapsamında ödenecek giderlerin bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve 

basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı 

sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması ve 

maliyet-etkililik kriterleri ile GSS bütçesini dikkate alarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 

Komisyonları (SHFK) tarafından belirlenecektir (m. 72/1). SHFK, Maliye ve Sağlık 

Bakanlıklarının yanı sıra DPT ve Hazine Müsteşarlığı ile Kurumu temsilen 2 kişi ile birlikte 

7 kişiden oluşacaktır. Sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yerine getirilecek olan 

Komisyon, çalışmalarına başlamadan önce YOK, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri 

Birliği, Türk Eczacıları Birliği, TOBB, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TISK, 

en fazla üyeye sahip üç işçi ve kamu görevlileri konfederasyonu ile diğer bazı kuramların 

görüşlerini alacaktır (m. 72/4). 

5510 sayılı Kanun, Kurumun genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmak için başvuracakları yurt içinde ve dışındaki sağlık 

hizmet sunucularını elektronik ortamda duyurmasını (m. 77/1) öngörmüş, Kurum ile 

sözleşmesi olan tüm sağlık hizmeti sunucularının sağlık hizmeti sunduğu kişilere sözleşme 

hükümlerinde yer verilen bilgileri belirlenen yöntemle Kuruma göndereceklerdir (m. 

78/1). Aksi takdirde Kurumdan talep edilen sağlık hizmeti bedelleri ödenmeyecektir. 
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10.2.6.9. İŞVERENLERİN, SİGORTALILARIN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN 

SORUMLULUĞU (m. 76) 

5510 Sayılı Kanun, Kurumca tarafından yapılan harcamalarda ilgili tarafların 

sorumlulukları var ise yaptığı harcamaları ilgili kişilerden tahsil etme imkânı getirmiştir (m. 

76). Buna göre: 

• İKMH hallerinde sigortalının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin işveren 

tarafından karşılanması ve bu amaçla yapılan harcamaların belgelendirilmek şartıyla 

Ancak bu hizmetlerin yerine getirilmesinde işverenin ihmali ve gecikmesi var ise ve 

bu sebeple de sigortalı için Kurum tarafından yapılan harcamalar artmışsa Kurum 

bu amaçla yaptığı harcamaları işverenden tahsil edebilir (m. 76/2). 

• İşveren sağlık kurulu raporu olmaksızın veya sağlık raporuna aykırı olarak sigortalı 

çalıştırmış ise Kurum bu amaçla yapmış olduğu sağlık hizmet giderlerini işverene 

tazmin ettirir. Ancak, sigortalı kendisi bir başka işte çalışırsa aynı hastalığı 

dolayısıyla Kurum tarafından yapılan harcamalar sigortalıdan alınır (m. 76/3). 

• İKMH, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş 

güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca 

yapılan sağlık hizmet giderleri, kaçınılmazlık ilkesi de dikkate alınarak, işverene 

tazmin ettirilir (m. 76/4). 

• Eğer Kurum, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, üçüncü 

kişilerin kastı veya suç sayılır bir hareketi dolayısıyla veya ilgili kanunlarda 

kendilerine verilen görevleri yapmamaları veya ihmalleri dolayısıyla sağlık hizmeti 

sağlamak zorunda kalmış ise, mahkeme kararı ile tespit edilmek şartıyla, bu amaçla 

yaptığı harcamaları 3. Kişilere tazmin ettirir (m. 76/6). 

10.2.9. DİĞER HUSUSLAR 

Genel Sağlık Sigortası sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan bir yöntemdir. 

Sigortalıların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri SGK'nın sözleşme yaptığı yurt içi veya yurt 

dışı sağlık hizmet sunucularından sağlanacaktır. Sağlık hizmet sunucunun kamuya veya özel 

sektöre ait olmasından ziyade Kurum ile sözleşme yapması belirleyici hale gelmiştir (m. 73). 

Ancak, kamu idaresi dışındaki sağlık hizmet sunucularından temin edilen sağlık hizmetleri için, 

Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen bedelin 2 katma kadar sigortalılardan ilave 

ücret alınabilir. Hemen belirtmek gerekir ki önceki halinde alınacak olan ilave ücret 1 katı idi. 
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Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri dışında 

sigortalılardan ilave ücret talep edemez (m. 73). Acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti 

sunucularından sağlanan sağlık hizmet bedelleri Kurumca karşılanmaz. Acil hallerde 

karşılanacak tutar sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen tutarla sınırlıdır (m. 73). 

Doğal afetler ve seferberlik ve savaş hallerinde genel sağlık hizmetleri Kurum tarafından 

sağlanmaya devam edilir. Bu hallerde sağlık hizmet giderleri genel bütçeden karşılanır (m. 75). 

5510 sayılı Kanun gereğince Kurum, GSS sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü 

olacağı kişilerin yurt içi ve yurt dışında sağlık hizmetinden faydalanmak için başvurabilecekleri 

sağlık hizmet sunucularını elektronik ortamda duyurmak zorundadır. Sigortalı bunlardan iste-

diğini seçme hakkına sahiptir (m. 77). Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerin sağlık bilgilerinin gizliliği esas olup bu gizliliğin nasıl sağlanacağı ilgili bakanlıkların 

önerisi ile Bakanlıkça tespit edilecektir (m. 78). 
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11. BÖLÜM 

İŞSİZLİK SİGORTASI 

ILO'nun 102 sayılı "Sosyal Güvenliğin Asgari Normları" sözleşmesinde yer alan 9 sosyal 

güvenlik riskinden birini de "insanların istek ve iradeleri dışında işlerini kaybetmeleri" yani 

işsizlik oluşturur. İşsizlik, diğer sosyal güvenlik risklerinden (hastalık, iş kazası, malullük, 

yaşlılık vb.) farklı olarak kişinin "çalışma gücüne yönelik bir tehlike söz konusu olmaksızın, 

geçimini sağlamak için çalıştığı işini kaybetmesi, çalışmaya bağlı gelirini kaybetmesidir. Bu 

yönüyle işsizlik, sosyo-ekonomik risklerden biri olarak kabul edilir. 

İşsizliğin, sosyal güvenlik kapsamında bir risk olarak kabul edilmesi sosyal güvenlik 

anlayışı bakımından bir dönüm noktasını da oluşturur. Bu kabulle, işsizlik kişisel bir kusur, 

eksiklik veya yetersizlik olarak görülmekten çıkmakta, kişiler vasıflı bile olsa işlerini ve buna 

bağlı gelirlerini kaybedebilirler. Bir sosyal güvenlik riski olarak işsizlik, gelir kesilmesi 

sonucunu doğurur ve karşılanması gereken de bu gelir kesilmesinin telafi edilmesidir. 

Sosyo-ekonomik bir risk olarak işsizlik, ülkenin iktisadi gelişme seviyesi ile yakından 

ilgilidir ve diğer sigorta kollarına göre daha az sayıda ülkede oluşturulan bir sosyal sigorta 

koludur. Nitekim, 2010 yılı itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik programı olan 172 ülkenin 

17rinde malullük, yaşlılık ve ölüm; 167'sinde iş kazaları ve meslek hastalıkları, 129'unda 

hastalık ve analık sigortası, 103'ünde aile ödenekleri sigorta kolları varken yalnızca 85'inde 

işsizlik sigortası vardır. İşsizlik sigortası olan ülkelerin de ağırlıklı bir kısmı, gelişmiş-

sanayileşmiş ülkelerdir. 

İşsizlik sigortasının iktisadi gelişme seviyesi ile yakından ilişkili olması, en geç kurulan 

sigorta kolu olmasına yol açmıştır. Nitekim, ilk işsizlik sigortası 1911 yılında, diğer sigorta 

kollarından yaklaşık 30 yıl sonra, İngiltere'de kurulmuştur. Türkiye'de de işsizlik sigortası en 

geç kurulan sigorta koludur ve ancak 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunla oluşturulmuş ve 

2000 yılında hayata geçirilebilmiştir. 4447 sayılı Kanun da esasen bir reform kanunudur ve 

bütün sosyal sigorta mevzuatında kapsamlı değişiklikler getirmiştir. Ancak, özellikle emeklilik 

yaşının yükseltilmesi ile ilgili hükümlerinin yasalaşma sürecinde doğurduğu tepkiyi gidermek 

üzere yasaya işsizlik sigortası oluşturulması ile ilgili hükümler de yerleştirilmiştir. Resmi 

Gazete ‘deki yazımı ile başlığı 9 satır süren Kanun kısaca işsizlik Sigortası Kanunu olarak 

bilinmektedir. 
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11.1. İŞSİZLİK SİGORTASININ KURUMSAL YAPISI VE FİNANSMANI 

11.1.1. KURUMSAL YAPISI 

11.1.1.1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

5502 Sayılı SGK Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında 

birleştirilirken, işgücü-istihdam piyasasının düzenlenmesinden sorumlu Türkiye İş Kurumu 

İŞKUR, bu yeni yapılanmanın dışında bırakılmış, işsizlik sigortasının uygulanması görevi de 

İŞKUR'a verilmiştir. 

İŞKUR, 21.1.1946 tarih ve 4837 sayılı Kanunla Kurulan İş ve İşçi Bulma 

Kurumu'nun yerine 25/6/2003 tarih ve 4904 sayılı "Türkiye İş Kurumu Kanunu" ile 

Türkiye İş Kurumu, kısaca İŞKUR adı ile kurulmuştur. Amacı, istihdamın korunması, 

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizlik hizmetlerini yürütmektir. 

İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk 

hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur (4904, 

m. 1). Kurumun statüsü SGK ile benzerdir. SGK'na tanınan imtiyazlar ve ayrıcalıklar İŞKUR 

için de söz konusudur. 

İŞKUR'un idari organları; genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlük ile il istihdam 

kurullarıdır (m. 4). Genel Kurul, çok taraflı temsil ilkesine göre bakanlıklar, kamu kurumlan, 

işçi ve işveren sendikaları ile çeşitli meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşur. Genel kurul bir 

karar organı olmayıp çeşitli konularda görüş oluşturur ve önerilerde bulunur, ancak Kurum 

politikasının oluşturulmasında bu önerilere öncelik verilir (m. 5). Yönetim Kurulu, 665 sayılı 

KHK ile 2011 yılında yapılan son değişiklikten sonra, atanmış üç devlet temsilcisi ile işçi, 

işveren ve esnaf-sanatkar konfederasyonlarınca belirlenen 6 üyeden oluşur. Genel Müdür aynı 

zamanda yönetim kurulu başkanıdır ve genel müdür dışındaki üyeler 3 yıl için görev 

yaparlar (m. 6). 

Kurum genel müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşur (m. 7). Merkez teşkilatı, 

istihdam hizmetleri, aktif işgücü hizmetleri, iş ve meslek danışmanlığı, işgücü piyasası ve 

istatistik, dış ilişkiler ve projeler, işsizlik sigortası ve fon yönetimi ve aktüerya daire 

başkanlıkları ile çeşitli birimlerden oluşur (m. 8). Taşra teşkilatı, 2011 yılında 665 sayılı KHK 

ile yapılan değişiklikten sonra il düzeyinde oluşturulan Çalışma ve İş Kurumu il 

müdürlükleri ile bunlara bağlı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 
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Kurumun son idari organı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’dır. Esas olarak 

istihdam politikalarının il düzeyinde belirlenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmesi 

beklenen kurul, Vali başkanlığında belediye başkanı, milli eğitim, ticaret ve sanayi odaları, 

esnaf ve sanatkarlar, gümrük ve ticaret müdürlüklerinin il düzeyindeki temsilcileri, üniversite, 

kalkınma ajansı temsilcisinden oluşur. 

2013 yılı sonu itibarıyla Kurum'da görev yapan personel sayısı 8.338'dir. Bu personelin 

7,968'i memur, 370'i sözleşmeli statüdür. 2011 yılında toplam personel sayısı yalnızca 3983 

olan İŞKUR, özellikle 2012 yılında göreve başlayan 3895 iş ve meslek danışmanı ile insan 

gücünü hem sayı hem de nitelik olarak ciddi şekilde artırmıştır. 

11.1.1.2. İşsizlik Sigortası Fonu 

İşsizlik Sigortası Fonu, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu kararları ile yönetilen, 

işsizlik sigortası primleri ile diğer gelirlerinin ve devlet katkılarının toplandığı devlet 

güvencesinde olan bir fondur (4447, m. 53). 

Fonun gelir kaynakları; sigortalı, işveren ve devlet tarafından ödenen işsizlik sigortası 

primleri olmak üzere, fon işletim gelirleri, açık vermesi halinde devlet katkısı ve diğer 

gelirlerden oluşur. Giderleri ise işsizlik ödeneği, işsizler için ödenen sosyal sigorta primleri iş 

bulma ve işe yerleştirme hizmetlerine yönelik harcamalar ile diğer giderlerden oluşur. 

İşsizlik sigortası fonu, diğer sosyal güvenlik kurumlan gelirleri gibi bütçe kapsamı 

dışındadır ve gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir 

kaydedilemez. 

En son yayımlanan Mayıs 2015 tarihi itibarıyla İşsizlik Sigortasının toplam fon varlığı 

86,2 milyar TL'yi aşmıştır. 2014 yılı toplam işsizlik ödeneği gideri 1.6 milyar TL'dir. İşsizlik 

sigortası fonunun kullanımı, 4447 sayılı Kanunun geçici 6. Maddesi gereğince, 2008 yılından 

itibaren GAP projesi kapsamındaki yatırımların finansmanı için Fondan kaynak tahsisi 

yapılması nedeniyle çok yönlü tartışmaların merkezi haline gelmiştir. 2014 yılı sonu itibarıyla 

bu kapsamda aktarılan miktar 13 milyar TL'yi geçmiştir. 

11.1.2. FİNANSMANI 

İşsizlik sigortası, işçi, işveren ve devlet tarafından ödenen primlerle finanse edilir. 
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Türkiye'de devlet doğrudan prim ödeyerek sosyal sigortaların finansmanına ilk defa işsizlik 

sigortası ile başlamıştır. İşsizlik sigortası primleri, 5510 sayılı Kanunla belirlenen prime esas 

kazançlar üzerinden alınır. Toplam % 4 olarak ödenen primlerin % l'i sigortalı, % 2'si işveren, 

% l'i ise devlet hissesidir. İlk kuruluşunda bu oranlar sırası ile 2, 3ve 2 oranlarında olmak 

üzere toplam % 7 idi. Ancak, primler toplanmaya başladıktan kısa bir süre sonra gelir-gider 

dengesi bakımından bir problem yaşanmayacağı ortaya çıkınca 2002 yılından itibaren % 4 

olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

İsteğe bağlı sigortalı olanlardan işsizlik sigortasına tabi olanlar da (Ek madde 6 

kapsamında sigortalı sayılan ticari taksi, dolmuş sürücüleri gibi) % 1 sigortalı ve % 2 işveren 

hissesi olmak üzere toplam % 3 prim ödeyeceklerdir. Öte yandan korumalı işyerlerinde çalışan 

ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik 

sigortası işveren payı Hazine tarafından karşılanacaktır (4447, m. 49). 

İşsizlik sigortası primleri, SGK tarafından 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 

diğer primlerle birlikte toplanır ve tahsil edilen primleri takip eden ayın 15. Gününe kadar 

İŞKUR'a aktarılır (4447, m. 47). İŞKUR, SGK'dan ay itibarıyla aktarılan işçi ve işveren 

paylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep eder. 

Bakanlık talep edilen miktarı talep tarihini izleyen 15 gün içinde Fon'a aktarır (4447, m. 

49/son). 

Primler, İŞKUR'un en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte, oluşan fon gelirleri zaman 

içinde prim gelirlerinden daha önemli hale gelmiştir. Nitekim, 2014 yılı sonu itibarıyla toplam 

prim gelirleri devlet katkısı ile birlikte 9,9 milyar TL'dir. Aynı dönemde fon işletim (faiz) ge-

lirleri 6,2 milyar TL'dir. 

11.2. KAPSAMI, SAĞLANAN HAKLAR ve ŞARTLARI 

İşsizlik sigortası ile ilgili esaslar 4447 sayılı Kanunun 46-54. Maddeleri arasındaki 9 

madde ile düzenlenmiş, ancak yürürlük tarihinden bugüne kadar geçen sürede 4447 sayılı 

Kanunla ilgili 10 ayrı değişiklik yapılmıştır. 

11.2.1. KAPSAMI 

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı "Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet 

akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içinde işsizlik sigortası primi ödeyen kimse" (m. 
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47/1-d); sigortalı işsiz de "Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı 

ve sigortalı olarak çalışırken Bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini 

kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse" (m. 47/1-

e), şeklinde tarif edilmiştir. Kimlerin 4447 sayılı Kanun bakımından işsizlik sigortası 

kapsamında olduğu ayrıca belirtilmeksizin, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerine atıf 

yapılarak 46. Maddede sayılmıştır. Buna göre: 

• Sigortalılık ilişkileri 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında değerlendirilen ve 

esasen bir hizmet akdine istinaden çalışanlar, 

• 5510 sayılı Kanuna göre sigortalılık ilişkileri 4/1-a kapsamındaki sigortalılar gibi 

değerlendirilen 

 Güzel sanatlarla uğraşanlar, 

 Türkiye'de sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalışan yabancı 

uyruklular, 

 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında çalıştırılan 

koruma bekçileri, 

 Genelevlerde çalışan kadınlar, 

 MEB tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olanlar ile kamu 

idarelerinde ders ücreti karşılığı çalışanlar, 

 Türkiye İş Kurumu tarafından toplam yararına çalışma programına katılanlar, 

 5510 sayılı Kanunun Ek Madde 6 hükmü kapsamında sigortalı sayılan ticari 

taksi ve dolmuş sürücüleri ile güzel sanatlarla uğraşanlardan, isteğe bağlı 

olarak işsizlik sigortası primi ödeyenler, 

 Kısmi süreli çalışanlardan isteğe bağlı olarak işsizlik sigortası primi 

ödeyenler, 

 506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamındaki sandıklarda çalışanlar, 

4447 sayılı Kanun bakımından işsizlik sigortasından yararlanacak kişiler olarak 

sıralanmıştır (m. 46). Kimlerin işsizlik sigortası bakımından sigortalı sayılmayacağı da yine 46. 

Madde de belirtilmiştir. Buna göre; 

• 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlar, 

• 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesinde bazı sigorta kolları bakımından (kısmen) sigortalı 

sayılanlar (çıraklar, meslek lisesi öğrencileri, stajyerler, İŞKUİR kursiyerleri vb), 
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• Değişik kanunlara tabi olarak sözleşmeli statüde çalışanlar ile 657 sayılı Kanun 

kapsamında geçici personel statüsünde çalışanlar, 

işsizlik sigortasından faydalanamayacaklardır (m. 46). 

İşsizlik sigortası zorunludur ve 4447 sayılı Kanun bakımından işsizlik sigortalısı 

sayılanlar işe başladıkları tarihten itibaren zorunlu olarak sigortalı sayılırlar (m. 48/1). İşsizlik 

sigortasının yürütülmesi ile ilgili esaslar 5510 sayılı Kanun hükümlerine uygun ve paralel 

şekilde yürütülmektedir. Nitekim, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar ve işyerleri için yapılan 

bildirimler 4447 sayılı Kanun bakımından da yapılmış sayılır (m. 48/2). 

11.2.2. SAĞLANAN HAKLAR ve ŞARTLARI 

4447 Sayılı Kanun, işsizlik sigortasını, "Bir işyerinde çalışırken, çalışma, istek, yetenek 

ve sağlık yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini 

kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belirli süre ve 

ölçüde karşılayan sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı" ifade eder (m. 

47/1-c), denilmiştir. Bir sosyal risk olarak işsizlik halinde sağlanacak sosyal güvenlik garantisi, 

yukarıda ifade edildiği gibi belirli süre ve belirli ölçüde gelir kaybını telafi edecek 

ödeme (işsizlik ödeneği) yapmaktır. 

Bu sigorta kolundan sağlanan temel sosyal güvenlik garantisi işsizlik ödeneği vermek 

olmakla birlikte, işsizlik sigortasının Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmesi, işsizlik 

ödeneği dışında, ödenekle birlikte ve ona bağlı iş bulma ve meslek edindirmeye yönelik aktif 

işgücü politikasının aracı diğer yardımları da beraberinde getirir. 

11.2.2.1. İşsizlik Ödeneği Verilmesi 

11.2.2.1.1. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları 

İşsizlik sigortasından sağlanan en önemli haktır. Bu haktan faydalanabilmek için 

sigortalının: 

• Son 3 yıl içinde en az 20 ay (600 gün) işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, 

• İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödemesi-

çalışmış olması, 

• İş sözleşmesinin ödeneğe hak kazandıracak şekilde sona ermiş olması, 
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• İşten ayrılma belgesi alınması ve İŞKUR'a başvurması,  

gerekmektedir (m. 50-51). 

Son 3 yılda 20 ay (600 gün) prim ödemiş olma şartı asgari şarttır. Ancak, 600 gün prim 

ödemiş olsa bile son 120 gün kesintisiz çalışma- prim ödemiş olma, sigortalılar için kolay 

yerine getirilebilecek bir şart değildir ve ödenen prim-sağlanan hak ilişkisine dayanan sosyal 

sigorta  hukuku için de haklı olmayan bir ön şarttır. Aktüeryal açıdan 600 gün prim ödemiş 

olma, 3 yıl bekleme ile birlikte yeterli olmalı, ayrıca ikinci bir bekleme süresi veya ön şart 

getirilmemelidir. 

Kendi istek ve iradesi ile işten çıkma, işsizlik ödeneğine hak kazandırmaz. Kanunun işsizlik 

sigortası tarifinde yer alan herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olma şartının 

da gerçekleşmesi gerekir. Bu da hizmet akdinin belirli hallerde sona ermesi ile söz konusu 

olabilecektir. Hizmet akdinin işsizlik ödeneğine hak kazandıracak şekilde sona ermesi ile ilgili 

hal ve durumlar (m. 51): 

• Hizmet akdinin işveren tarafından bildirim önellerine uygun olarak veya bildirim 

önellerini beklemeden haklı sebeple sona erdirilmiş olması, 

• Hizmet akdinin sigortalı tarafından haklı sebeple feshedilmiş olması veya belirli süreli 

hizmet akdinin bitimi dolayısıyla işsiz kalması, 

• İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin 

veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle işten çıkarılmış olması, 

• İş sözleşmesinin 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında son bulması, 

• Hizmet akdinin grev-lokavt veya Kanundan doğan ödevler nedeniyle askıda 

olmaması, 

olarak belirtilmiştir. Bunlara, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almamak şartım 

da ilave etmek gerekir. 

İşverenler, işsizlik sigortasına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erenleri örneği 

Kurumca hazırlanacak işten ayrılma bildirgesi düzenleyerek 15 gün içinde Kuruma 

göndermekle yükümlüdür. 3 Nüsha olarak hazırlanacak bu bildirgenin bir nüshası sigortalıya 

verilecek, diğer nüshası da işyerinde saklanacaktır (m. 48/4). Sigortalı işveren tarafından 

doldurulan ve bir nüshası kendisine verilen bu belge ile Kuruma başvurmalıdır. Başvuru, 

hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde ve şahsen yapılacak, 
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başvuru ile birlikte Kurumca kendisine yapılan iş önerileri için iş almaya ve çalışmaya hazır 

olduğunu kaydettirmeleri gerekmektedir. 

11.2.2.1.2. İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödenmesi 

Sigortalıya verilen işsizlik ödeneği gün üzerinden hesaplanarak verilir ve miktarı, 

"sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama 

brüt kazancının % 40'ıdır. Ancak bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı 4857 sayılı İş 

Kanununun 39. Maddesi uyarınca 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin brüt 

tutarının % 80'ini geçemez. Hak kazanma şartlarında olduğu gibi, işsizlik ödeneği miktarında 

da ikili bir sınırlandırma söz konusudur. İkinci sınırlama sigortacılık açısından sıkıntılı bir 

durum ortaya çıkarabilecek, özellikle yüksek gelirliler için çok düşük bir gelir ikame oranı 

ortaya çıkabilecektir. 

İşsizlik ödeneğinin verilme süresi ile prim ödeme süresi arasında doğrusal bir ilişki 

kurulmuş ve son 3 yıl içinde: 

• 600 gün prim ödeme gün sayısı olanlara 180 gün (6 ay) 

• 900 gün prim ödeme gün sayısı olanlara 240 gün (8 ay), 

• 1080 gün prim ödeme gün sayısı olanlara 300 gün (10 ay) 

süre ile ödenek verilmesi düzenlenmiştir (m. 50). İşsizlik ödeneğinin miktarının düşük olması 

yanında, ödenek verme süresi de gelişmiş ülke uygulamaları ile karşılaştırıldığında düşüktür. 

Genellikle bu süre 18-24 ay arasında değişmektedir. 

Kural olarak işsizlik ödeneğinin şartlar devam ettiği müddetçe kesintisiz olarak verilmesi 

esastır. Ancak, ödenek süresi dolmadan sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalışan bu 

çalışması dolayısıyla yeniden işsizlik ödeneğine hak kazanacak kadar çalışmışsa yeni süreyi, 

hak kazanamamışsa ilk defa işsiz kaldığı zaman hak ettiği ödenek süresinin kalanını kullanır. 

İşsizlik ödeneği kural olarak faydalanma süresi sonunda sona erer. Bunun dışında tekrar 

sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalışmaya başlarsa da sona erer. Benzer bir şekilde, 

ödenek alırken 5510 sayılı Kanun kapsamında gelir ve aylık bağlanmasına hak kazanmak da 

ödeneği sonlandırır. Bu hallerin dışında işsiz sigortalı, ödenek aldığı süre içinde Kurumca 

kendisine önerilen işleri ve meslek geliştirme ve yetiştirme amaçlı eğitim programlarına 

katılmak zorundadır. Haklı bir neden olmaksızın bunları reddetmek veya eğitime başladıktan 
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sonra bırakmak ödeneğin kesilmesi ile sonuçlanır (m. 51). 

11.2.2.2. Sosyal Sigorta Primlerinin Ödenmesi 

4447 sayılı Kanunda, 5510 sayılı Kanuna paralel olarak yapılan düzenlemelerle, işsizlik 

sigortası ödeneği alanların bu süre içinde GSS bakımından sigortalı sayılmaları ve % 4,5 GSS 

prim tutarının İŞKUR tarafından, işsizlik sigortası fonundan karşılanması hükmü 

getirilmiştir (m. 48). Öte yandan, işsizlik ödeneği alanlara yönelik olarak İŞKUR tarafından 

düzenlenen meslek edindirme ve yetiştirme kurslarına katılanların İKMH sigorta kolu ile ilgili 

primleri de Kurumca, işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. 

11.2.2.3. Yeni Bir İş Bulma ve Meslek Geliştirme, Edindirme Eğitimi 

Bir sosyal güvenlik sisteminin amacı, kişiye sürekli gelir ve aylık verme ve onu bağımlı 

hale getirme değildir. Özellikle işsizlik sigortasına yönelik eleştirilen bu ödeneklerin insanları 

çalışmaktan alıkoyduğu, tembelliğe sevk ettiği şeklindedir. Bu olumsuz sonucun ortaya 

çıkmaması için Kurum, işsizlik ödeneği alanları işe yerleştirme ve bu amaçla mesleki eğitim 

programlarına alır. Nitekim, geçerli bir sebep olmaksızın Kurumca yönlendirilen işi kabul 

etmeme veya meslek kurslarına katılmama ödeneğin kesilme sebeplerinden biridir. 

İŞKUR, meslek edindirme ve geliştirme eğitimleri için işsizlik sigortası fonunun 1 yıllık 

prim gelirlerinin % 30'unu kullanabilir ve bu oran Bakanlar Kurulu tarafından % 50'ye 

yükseltilebilir. Öte yandan Kurum bu hizmetleri kendisi sunabileceği gibi hizmet satın alma 

yoluyla da temin edebilir. 

11.2.2.4. Kısa Çalışma Ödeneği Verme 

4447 sayılı Kanunda, 2008 ve 2011 yıllarında yapılan değişikliklerle "Genel Ekonomik, 

sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin 

geçici olarak önemli oranda azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici 

olarak durdurulması hallerinde, işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabileceği" 

ve "kısa çalışma halinde işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneceği" hükümleri getiril-

miştir (4447, ek madde 2). Kısa çalışma ödeneği verilmesini, işsizlikle mücadelede pro-aktif 

bir tedbir olarak değerlendirmek mümkündür. Kriz sebebiyle kişinin işsiz kalması sosyal 

güvenlik sistemi açısından aktif sigortalıdan pasif sigortalıya dönüşmesi ve prim öderken aylık 

veya gelir alır hale gelmesidir. Kısa çalışma ödeneği kişinin işsiz kalmasını önleyerek aktif 
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sigortalılığının devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. 

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi, hizmet akdinin feshi dışındaki 

işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının yerine gelmesi ile gerçekleşir ve sigortalının son 12 

aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanacak günlük ortalama brüt kazancının % 

60'ı kısa çalışma ödeneği olarak verilir. Ancak bu ödeme, 16 yaşından büyükler için belirlenen 

aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği yapılan süreler 

başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği sürelerinden düşülür. 

11.2.2.5. İşverenin Ücret Ödeme Aczine Düşmesi 

2008 yılında 5763 sayılı Kanunla getirilen ek madde 1 hükümlerine göre, işverenin 

ücretleri ödemede güçlükle karşılaşması halinde sigortalı ücretlerinin ödenmesini sağlamak 

üzere Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. Fon, işverenlerce işsizlik sigortasına ödenen 

işsizlik sigortası primlerinin yıllık toplamının % l'inin bu amaçla kullanılması ile oluştu-

rulmuştur. Sigortalıların fondan ödenmeyen 3 aylık ücretlerini alabileceklerdir. Ancak bunun 

için işverenlerin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın 

ertelenmesi dolayısıyla ödeme güçlüğüne düşmeleri gereklidir. Öte yandan, bu kapsamda yapı-

lacak ödemeler için işverenin ödeme güçlüğüne düşmeden önceki son bir yıl içinde sigortalının 

aynı işyerinde çalışmış olması şartı aranır (4447, ek madde 1). 
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