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G E N E L G E 
2010/30

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

- 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her 
yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme 
göre  Türkiye  İstatistik  Kurumu  tarafından  açıklanan  en  son  temel  yıllı  tüketici  fiyatları 
endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği,

- Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında da, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine bağlanmış 
olan aylık ve gelirlerin, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılacağı,

öngörülmüştür.

Diğer  taraftan,  05/02/2010  tarihli  ve  27484  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 
28/01/2010 tarihli ve 5951 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun” un 11 inci  maddesi  ile  5510 sayılı  Kanuna 
eklenen geçici 26 ncı maddenin birinci fıkrasında,  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine, 2010 yılı başından önce bağlanmış 
gelir ve aylık tutarlarının, dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 

-  2010 yılı  Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılacağı, 
ancak, bu artış tutarının 55 inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması 
halinde 55 inci maddeye göre artırılarak ödeneceği,

- 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2010 
yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 12/01/2010 tarihli  27460 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2010/7 sayılı 
Bakanlar  Kurulu Kararı  eki  Kararda;  01/01/2010 tarihinden  geçerli  olmak üzere,  14/07/1965 
tarihli ve 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge 
tablosunda  yer  alan  rakamlar  ile  ek  gösterge  rakamlarının  aylık  tutarlara  çevrilmesinde 
uygulanacak aylık katsayı (0,057383),

Yine, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5944 
sayılı  “2010 Yılı  Merkezi  Yönetim Bütçe Kanunu” eki,   ek ders,  konferans ve fazla  çalışma 
ücretleri ile diğer ücret ödeme tutarlarının belirlendiği K-Cetveline göre, 2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş  Muhtaç,  Güçsüz  ve  Kimsesiz  Türk  Vatandaşlarına  Aylık  Bağlanması  Hakkında 
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Kanunda  aylık  ödemelerine  esas  alınan  gösterge  rakamı  01/01/2010-31/12/2010  tarihleri 
arasındaki ödeme döneminde 1615,

4857 sayılı  İş Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından 01/01/2010-30/06/2010 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için bir günlük asgari 
ücret  24,30.TL,  01/07/2010-31/12/2010 süresi  için  de  25,35.TL,  16  yaşından  küçükler  için 
01/01/2010-30/06/2010 süresinde günlük 20,70.TL, 1/7/2010-31/12/2010 süresinde ise 21,60 TL, 

olarak belirlenmiştir. 

Buna  göre,   506,  1479,  2925  ve  2926  sayılı  kanunlar  ile  5510  sayılı  Kanuna  göre 
bağlanan veya hak kazanılan gelir/aylık ve diğer ödenekler ile  ilgili olarak yapılacak işlemler 
aşağıda açıklanmıştır.

1. BAĞLANMIŞ GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI
1.1-  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  ve  (b)  bentleri 

kapsamında sigortalı  sayılanlar ile bunların hak sahiplerine 2010 yılı başından önce bağlanmış 
gelir ve/veya aylık tutarları, dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla, 

-  2010 yılı  Ocak ödeme döneminden geçerli  olmak üzere 60 TL tutarında artırılacak 
ancak, bu artış tutarının 55 inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması 
halinde 55 inci maddeye göre artırılarak,

- 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2010 
yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak,

ödenecektir. 

Diğer bir ifadeyle, 2010 yılı başından önce bağlanan gelir ve aylıklardan dosya bazında 
ödenen aylık miktarı 2010 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren;

- 1298,70 (dahil) TL ve daha az olanlar  60 TL tutarında, 
- 1298,71 TL ve üzerinde olanlar  % 4.62 oranında,
arttırılarak ödenecektir.

- 2010 yılı Temmuz ödeme döneminde ise 2010 yılının ilk yarısında TÜFE’deki değişim 
oranı kadar,

artırılarak ödenecektir.

1.2- Sigortalı  ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarına  2010/Ocak ödeme dönemi  itibariyle 
uygulanacak artışlar;

-  İş  kazaları  ve  meslek  hastalıkları  sigortasından  sürekli  iş  göremezlik  geliri  almakta 
olanlara,   5510 sayılı  Kanunun 55 inci  maddesine  göre yapılan  artış  tutarından (% 4,62)  az 
olmamak üzere 60 TL nin gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında 
(60 TL x sürekli iş göremezlik derecesi),

- Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,

- Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık 
alanlara, Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine 
göre dikkate alınan toplam prim gün sayısına olan oranına göre,

 uygulanacaktır.
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     2010 yılında yukarıda belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, bu artışlar dışında  5510 
sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre ayrıca artırılmayacaktır. 

1.3- 2010 yılı  gelir/aylık  artışlarına  ilişkin   yasal  düzenlemenin  05/02/2010 tarihli  ve 
27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması nedeniyle gelir ve aylıklar 2010 yılı  Ocak ödeme 
döneminde 5510 sayılı  Kanunun 55 inci maddesine göre % 4,62 oranında artırılarak ödenmiş 
olup,   Ocak/2010  ödeme  dönemine  ait  fark  gelir  ve  aylıklar,  Kurumca  2010/Şubat  ödeme 
döneminde ödenecektir.

2. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ
2.1- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından hak kazanılan aylıklar için;
 2010 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 5510 sayılı Kanunun 

27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan 
aylık tutarları, 

-   2010 yılı  Ocak ödeme döneminden geçerli  olmak üzere 60 TL tutarında artırılacak 
ancak, bu artış tutarının 55 inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması 
halinde 55 inci maddeye göre artırılarak,

- 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere de, 55 inci maddeye göre 
2010 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak,

ödenecektir. 

Diğer  bir  ifadeyle,  2010  yılında  ölen  veya  tahsis  talebinde  bulunan  sigortalı  ve  hak 
sahiplerinin  2010  yılı  Ocak  ayı  itibarıyla  hesaplanan  aylık  tutarları  2010  yılı  Ocak  ödeme 
döneminde;

1298,70 (dahil) TL ve daha az olanlar 60 TL tutarında, 
1298,71  TL ve üzerinde olanlar  % 4.62 oranında,

artırılarak ödenecektir.

- 2010 yılı Temmuz ödeme döneminde ise 2010 yılının ilk yarısında TÜFE’deki değişim 
oranı kadar,

artırılarak ödenecektir.

2.1.1- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 01/01/2010, kamu 
sektörü  için  15/01/2010  tarihinden  sonra  tahsis  talebinde  bulunan  sigortalılar  ile  ölen 
sigortalıların  hak  sahiplerine  bağlanacak  aylıklarda  kullanılacak  güncelleme  katsayısının 
hesaplanmasında; sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yılın Nisan ayı 
başında açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2009 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları 
endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin % 6,53 olması 
nedeniyle  Nisan/2010 ayına  kadar  hesaplanan aylıklarda  güncelleme katsayısı  1.0653 olarak 
dikkate alınacak,  Nisan ayında GH’nin açıklanmasıyla 2010/Ocak-Nisan döneminde bağlanan 
aylıklara ilişkin farklar merkezde hesaplanarak ödenecektir.

2.1.2- 2010 yılı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrası; 
“21/07/1953  tarihli  ve  6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun 
kapsamında  izlenen  alacakların  dışında  kalan  ve  muhasebe  kayıtlarında  bulunan  Devlet 
alacaklarından  tutarı  15  TL’ye  kadar  olanların  tahsili  için  yapılacak  takibat  giderlerinin  asıl 
alacak  tutarından  fazla  olacağının  anlaşılması  halinde,  bu  tutarların  muhasebe  kayıtlarından 
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çıkarılmasına  genel  bütçe  kapsamındaki  kamu  idarelerinde  Maliye  Bakanı,  diğer  kamu 
idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir.” hükmüne amirdir. 

Öte  yandan,  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi 
kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için sigortalının genel 
sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu 
olmakla  birlikte,  2010  yılında  tahsis  talebinde  bulunan  veya  ölen  sigortalılardan,  borcunun 
tamamı Bütçe Kanununda belirlenen 15 TL ve altında olanların aylık bağlama işlemi yapılarak, 
borçları bağlanan aylıklardan kesilecektir.

2.2-  İş  kazası  ile  meslek  hastalığı  sigortasından  hak  kazanılan  gelirlerin 
hesaplanması

İş kazası ile meslek hastalığı  sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç 
hesabına giren son takvim ayı 2010 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son 
takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre yapılan 
artış tutarından az olmamak üzere gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi 
oranında (60 TL x SİD),  son takvim ayı  2010 yılının  ikinci  yarısına  ait  olanlara  bağlanacak 
gelirler ise, son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı, sadece Kanunun 55 inci maddesine 
göre 2010 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranı kadar artırılarak ödenecektir. 

Diğer  bir  ifadeyle,  günlük  kazanç  hesabına  giren  son  takvim ayı  2010 yılının  birinci 
yarısına ait olanların hesaplanan gelirleri öncelikle % 4.62 oranında artırılacaktır.  Bulunan artış 
tutarı  ile 60 TL’nin SİD oranı ile çarpılarak bulunan tutarı mukayese edilecek ve hangi tutar 
yüksek ise bu artış miktarı verilecektir. 

3. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI
3.1- Malullük ve ölüm aylıkları için alt sınır 
2010  yılında  malullük  sigortasından  tahsis  talebinde  bulunan  sigortalılar  ile  ölen 

sigortalıların hak sahiplerine Kanunun geçici 2 nci maddesine göre aylık bağlanacak olup, karma 
sisteme göre  2010/Ocak ayı itibariyle hesaplanan sigortalıların aylıkları;

-  4  (a)  sigortalıları  için  2009  yılı  Aralık  ayında  5510  sayılı  Kanuna  göre   yaşlılık 
sigortasından  ödenen en düşük aylık olan 564,25 TL’den, 

-  4  (b)  sigortalıları  için  2009  yılı  Aralık  ayında  5510  sayılı  Kanuna  göre   yaşlılık 
sigortasından  ödenen en düşük aylık olan  452,62 TL’den, 

- 2925 sayılı Kanuna göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarında, 2009 yılı  Aralık 
ayında  2925 sayılı  Kanuna göre  yaşlılık sigortasından  ödenen en düşük aylığı  olan  406,29 
TL’den, 

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinin (4) numaralı alt 
bendine  tabi  sigortalılara  bağlanacak  malullük  ve  ölüm aylıklarında,  2009 yılı  Aralık  ayında 
anılan sigortalılara yaşlılık sigortasından  ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 281,23 TL’den, 

az olmayacaktır. Aylığın az olması halinde aylık bu miktara yükseltilecektir. 

3.2- Ölen 4 (a) sigortalılarının hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları alt sınırı
3.2.1- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 

bağlanacak ölüm aylıkları aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.
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Aylığın Oranı 2009/Temmuz Aylığı 
(TL)

2010/Ocak  Artış  Miktarı 
(TL)

2010/Ocak Aylığı (TL)

%80 515,25 48 563,25
%60 374,51 36 410,51
%30 187,26 18 205,26
%45 280,89 27 307,89

3.2.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra   ölen sigortalının aylığının  üçlü 
sisteme  göre   (506+4447+5510)  bağlanması  durumunda  hak  sahiplerine  ödenecek  alt  sınır 
aylıkları aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır. 

Aylığın Oranı 2009/Temmuz Aylığı 
(TL)

2010/Ocak  Artış  Miktarı 
(TL)

2010/Ocak Aylığı (TL)

%80 510,29 48 558,29
%60 371,20 36 407,20
%30 185,61 18 203,61
%45 278,41 27 305,41

3.2.3-  5510  sayılı  Kanunun  yürürlük  tarihinden  sonra  ölen  sigortalının  sadece  2000 
yılından sonra hizmetlerinin bulunması  (4447+5510)  halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm 
aylığı aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Aylığın Oranı 2009/Temmuz Aylığı 
(TL)

2010/Ocak  Artış  Miktarı 
(TL)

2010/Ocak Aylığı (TL)

%80 196,96 48 244,96
%60 147,71 36 183,71
%30 73,86 18 91,86
%45 110,79 27 137,79

3.2.4- İş  kazası  veya  meslek  hastalığı  sonucu  bağlanacak  gelirlerde  alt  sınır  kontrolü 
sadece  başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için öngörülmüştür. 
Başkasının bakımına muhtaç olan sigortalılara bağlanacak gelirler, prime esas kazanç alt sınırının 
aylık tutarının % 85’inden az olmayacaktır.

Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;
-  2010/Ocak-Haziran  olan  gelirlerde,  sigortalının  başkasının  bakımına  muhtaç  olması 

durumunda, bağlanacak gelir 24,30 x 30 x % 85 =  619,65 TL’den,  
- 2010/Temmuz-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması 

durumunda, bağlanacak gelir 25,35 x 30 x % 85 =  646,43 TL’den,  
az olmayacaktır.
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4. GELİR VE AYLIKLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

4.1- 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami 
günlük kazanç miktarları

4.1.1- 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret;

- 16 yaşından büyükler için 01/01/2010-30/06/2010 tarihleri arasında günlük 24,30 TL, 
01/07/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25,35.TL, 

- 16 yaşından küçükler için 01/01/2010-30/06/2010 tarihleri arasında günlük 20,70 TL, 
01/07/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21,60 TL olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince uygulanacak asgari ve azami 
günlük kazanç tutarları;

- 01/01/2010-30/06/2010 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı 24,30 TL, üst 
sınırı ise asgari günlük kazancın 6,5 katı olan 157,95 TL,

-  01/07/2010-31/12/2010  süresi  için  alt  sınır  25,35.TL,  üst  sınırı  ise  asgari  günlük 
kazancın 6,5 katı olan 164,78 TL’dir.

4.1.2- 2010 yılında özel ve kamu sektörü için hesaplanan asgari ve azami yıllık kazançlar 
ise;

- Özel sektör için asgari yıllık kazanç 8.937,00 TL, azami yıllık kazanç 58.091,40 TL,
            - Kamu sektörü için  asgari yıllık kazanç 8.951,70 TL,  azami  yıllık  kazanç 58.187,02 
TL , 

olarak dikkate alınacaktır.
Kamu  sektörü  için  hesaplan  asgari  ve  azami  yıllık  kazançlar,  2011  yılı  kazançları 

açıklandığında  01/01/2011-14/01/2011  süresi  için  yeni  belirlenen  kazanç  dikkate  alınarak 
yeniden hesaplanıp düzeltilecektir. 

4.2- 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ödenen ek ödemenin hesaplanması 
     5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  ve  (b)  bentleri 

kapsamında her ay ödenecek gelir ve aylık tutarlarına göre, 

   -  2010 yılının ilk altı aylık döneminde ödenecek ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir 
aylık veya geliri;

            - 537,72  TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

            - 537,72  TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

4.2.1- Ek ödeme ile ilgili diğer hususlarda; 506 ve 2925 sayılı Kanunların  uygulamalarına 
ilişkin 21/02/2006 tarihli,  12-154 Ek Genelgenin “B. Ek Ödeme Yapılması”  başlıklı  bölümü, 
1479 ve 2926 sayılı  kanun uygulamaları  için  ise   01/03/2006 tarihli  ve 29214 sayılı  talimat 
doğrultusunda işlem yapılacaktır.

4.3- 2022 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Fark Aylıkları 
5510 sayılı  Kanun ve 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı  kanunlara göre ölüm gelir veya 

aylığı almakta olan çocuklara 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince yapılacak fark 
aylık ödemelerinde aylıklarının, özürlülük dereceleri;
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 a) %70 ve üzerinde olanlara;

-  01/01/2010-30/06/2010  süresi  için,  1615  x  0,057383  =  92,67.TL,   92,67  x  %  300  = 
278,01.TL,

           b) % 40 ile % 69 arasında olanlara; 
-  01/01/2010-30/06/2010  süresi  için,  1615  x  0,057383  =  92,67.TL,  92,67  x  % 200= 

185,34.TL’nin,

altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

 4.4- Belediye Başkanları 
    5510 sayılı Kanunun geçici  4 üncü maddesinin  onbirinci fıkrası gereğince,  belediye 

başkanlığı yapmış olan ve 5510 sayılı Kanun veya 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre 
yaşlılık ve malullük aylığı alanlar ile bunların hak sahiplerine makam tazminatı ile birlikte temsil 
veya görev tazminatı ödenmektedir.

Memur  maaş  katsayısının  01/01/2010-30/06/2010  süresi  için  0,057383  olarak 
belirlenmesi  nedeniyle  belediye  başkanlarına,  belediye  başkanlığı  niteliğine  göre  aylıklarla 
birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Seçimle  Gelen 
Başkanlar

Makam Tazminatı Temsil Tazminatı Görev Tazminatı

Büyükşehir 
Belediye 
Başkanları

7000  x  0.057383   = 
401,68

17000 x 0.057383  = 
975,51

İl  Belediye 
Başkanları

6000  x  0.057383   = 
344,30

15000 x 0.057383 = 
860,75

İlçe  ve  İlk 
Kademe Belediye 
Bşk.

3000  x  0.057383   = 
172,15

9000 x 0.057383  = 
516,45

Diğerleri  (belde, 
kasaba bld.bşk)

1500  x  0.057383   = 
86,07

7500 x 0.057383  = 
430,37

4.5-  Cenaze Ödeneği Verilmesi 

5510   sayılı  Kanunun  37  nci  maddesi  gereğince  Bakan  tarafından  onanan  Yönetim 
Kurulumuzun 25/12/2009 tarih ve 2009/407 sayılı Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren ölen 
sigortalılar için 308,00 TL cenaze ödeneği verilecektir. 
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4.6- Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması 

2010/Ocak ayı  sosyal  güvenlik destek primi borçları  2010/Şubat  dönemi aylıklarından 
kesilirken,  prim  oranı  %  14  olarak  uygulanacaktır.  Ancak  bu  tutar,  4  (b)  sigortalılarına 
2010/Ocak  ayında  ödenen  en  yüksek  yaşlılık  aylığından  alınabilecek  sosyal  güvenlik  destek 
priminden (SGDP) fazla olamayacaktır. 2010/Ocak ayında 4 (b) sigortalısına ödenen en yüksek 
yaşlılık  aylığı  2.076,85  TL  olup,  2010  yılında  aylıklardan  kesilecek  SGDP  miktarı  290,76 
TL’den fazla olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                         M. Emin ZARARSIZ
                           Kurum Başkanı

DAĞITIM:

Gereği: :     Bilgi:

Merkez ve Taşra Teşkilatına                                        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
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