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VERGİ İNDİRİMİNDEN
YARARLANAN SİGORTALILARIN
YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

06 Ağustos 2003 ta-
rihinden önce sigor-
talı olup bu tarihte 12 
yıldan daha az sigor-
talılık süresi bulunan-
lar kademeli geçiș 
sürecindeki șartları 
yerine getirmeleri ha-
linde yașlılık aylığına 
hak kazanacaklardır.

Tablodaki șartların ta-
șınması halinde en-
gellilerimiz yașlılık ay-
lığından yararlanır. 

06 AĞUSTOS 2003
TARİHİNDEKİ SİGORTALILIK

SÜRESİ / BAŞLANGICI

I.DERECE ENGELLİ
%80 VE ÜSTÜ

II.DERECE ENGELLİ
%60 - %79

III.DERECE ENGELLİ
%40 - %59

GÜN
SAYISI

GÜN
SAYISI

12 yıldan fazla  06/08/1991’den önce 

9yıl - 12yıl  07/08/1991 - 06/08/1994

6yıl - 9yıl  07/08/1994 - 06/08/1997

3yıl - 6yıl  07/08/1997 - 06/08/2000 

0yıl - 3yıl  07/08/2000 - 06/08/2003 

06/08/2003 tarihinden sonra 

  

15 yıl

15 yıl

15 yıl

15 yıl

15 yıl

15 yıl

3600

3600

3600

3600

3600

3600

SİGORTALILIK
SÜRESİ

SİGORTALILIK
SÜRESİ

SİGORTALILIK
SÜRESİ

GÜN
SAYISI

15 yıl

16 yıl

17 yıl

18 yıl

19 yıl

20 yıl

3600

3760

3920

4080

4240

4400

15 yıl

15 yıl 8 ay

16 yıl 4 ay

17 yıl

17 yıl 8 ay

18 yıl

3600

3680

3760

3840

3920

4000

ENGELLİ ÇOCUĞU
BULUNAN
KADIN SİGORTALILAR

MALULLÜK
AYLIĞI
ALABİLMEK İÇİN

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli 
çocuğu bulunan kadın sigortalının yașlılık aylığı 
talebinde bulunması durumunda;

01 Ekim 2008 tarihinden sonraki prim ödeme 
gün sayısının dörtte biri, prim ödeme gün sayısı 
toplamına eklenir.

01 Ekim 2008 tarihinden sonraki prim ödeme 
gün sayısının dörtte biri, sigortalıların emeklilik 
için öngörülen yaș hadlerinden indirilir.

Prim gün sayısına ilave ve yaș haddinden indirimin 
yapılabilmesi için söz konusu raporun Kurum Sağlık 
Kurulunca uygun görülmesi esastır.

KİMLER YARARLANABİLİR?
4/A(SSK) ve 4/B(Bağ-Kur) sigortalıları için çalıșma 
gücünün veya iș kazası veya meslek hastalığı 
sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını 
kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmelidir. 

En az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün 
malullük, yașlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmelidir. 

Bașka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar için ise  
10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz.

Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıștığı ișten 
ayrıldıktan, ișyerini kapattıktan veya devrettikten 
sonra yazılı istekte bulunmalıdır.

4/B’lilerin (Bağ-Kur) malullük aylığı alabilmesi için 
kendi sigortalılığı nedeniyle GSS dahil prim ve prime 
ilișkin borçları bulunmamalıdır.

İŞE BAŞLADIKTAN SONRA;

“Daima Yanınızda...”

ANKARA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ

“Daima Yanınızda...”



ENGELLİLER
NASIL
EMEKLİ OLUR?

İLK DEFA ÇALIȘMAYA
BAȘLADIĞI TARİH İTİBARİYLE
MALUL SAYILAN
SİGORTALILAR (4/A SSK)

ÇALIȘMA GÜCÜ KAYBI
%60’IN ALTINDA OLANLAR

01 EKİM 2008 TARİHİNDEN ÖNCE
SİGORTALI OLANLARIN
EMEKLİLİĞİ

Engelliler yașa bağlı olmadan erken emekli olabilir.

01 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olarak 
çalıșmaya bașladığı tarihten önce malul sayılmayı 
gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan 
ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan 
sigortalılara, yașları ne olursa olsun en az 15 yıldan 
beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, 
yașlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiș olmak 
șartıyla yașlılık aylığı bağlanır.

4/B  (Bağ-Kur) sigortalıları yönünden  yeni getiri-
len bu düzenleme ile  01 Ekim 2008 tarihinden 
sonra tahsis talebinde bulunan Bağ-Kur’lular yuka-
rıdaki șartları tașımaları ve GSS dahil prim ve prime 
ilișkin hertürlü borçları ödemiș olmaları koșuluyla 
yașlılık aylığı bağlanır. 

4/A (SSK) sigortalıları için 3960 gün sayısı 
kademelendirilmiștir.

Șartların tașınması halinde yașlılık aylığından yararlanır.
Șartların tașınması halinde yașlılık aylığından yararlanır.

SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGICI

SİGORTALILIK
SÜRESİ

GÜN
SAYISI

01.10.2008 öncesi

01.10.2008 -  31.12.2008

01.01.2009 - 31.12.2009

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2011’den sonra

15 yıl

15 yıl

15 yıl

15 yıl

15 yıl

3600

3700

3800

3900

3960

SİGORTALILIK
SÜRESİNİN

BAŞLANGICI SİGORTALILIK
SÜRESİ

SİGORTALILIK
SÜRESİ

%50 - %59

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANI

%40 - %49

GÜN
SAYISI

GÜN
SAYISI

01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2015’den sonra

16 yıl
16 yıl
16 yıl
16 yıl
16 yıl
16 yıl
16 yıl
16 yıl

3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4320

18 yıl
18 yıl
18 yıl
18 yıl
18 yıl
18 yıl
18 yıl
18 yıl

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4680
4680

4/A ve 4/B’li sigortalılar için;
Çalıșma gücündeki kayıp oranının %50 ila %59 
arasında olduğu anlașılan sigortalılar, en az 16 
yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
Çalıșma gücündeki kayıp oranının %40 ila %49 
arasında olduğu anlașılan sigortalılar, en az 18 
yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malullük, yașlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiș 
olmak șartıyla herhangi bir yaș șartı aranmaksızın 
yașlılık aylığına hak kazanır.
4/B (Bağ-Kur) sigortalıları yönünden yeni getirilen bu 
düzenleme ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis 
talebinde bulunan Bağ-Kur’lular yukarıdaki șartları 
tașımaları koșuluyla yașlılık aylığına hak kazanır. 

SİGORTALI OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI
TARİHTEN ÖNCE VEYA SONRA;

Çalıșma gücü kaybı %60 ‘ın altında olan 4/A 
sigortalıları için yașlılık aylığı șartları kademelendirilmiștir.

01 Ekim 2008’den önce ilk defa sigortalı olanlar-
dan, sigortalı olarak ilk defa çalıșmaya bașladığı 
tarihten önce 506 Sayılı Kanuna (SSK) göre malul 
sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya 
özürü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından 
yararlanamayan sigortalılar yașları ne olursa olsun 
en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 
3600 gün malullük, yașlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiș olmak șartı ile yașlılık aylığından 
yararlanır.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar;

06 Ağustos 2003 tarihinden önce sigortalı olup 
bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık 
süresi olanlara 15 yıl 3600 gün,

06 Ağustos 2003 tarihinden sonra ilk defa 
sigortalı olanlardan engellilik derecesi;

Birinci derecede engelliliği (%80 ve üstü) 
olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en 
az 3600 gün,

İkinci derecede engelliliği (%60 - %79 
arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık 
süresi ve en az 4000 gün,

Üçüncü derecede engelliliği (%40 - %59 
arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık 
süresi ve en az 4400 gün,

șartlarıyla yașlılık aylığı bağlanır.


