
Malûl sayılma, malûllük aylığından yararlanma, harp ve vazife malûllüğü (Sosyal 

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

MADDE 49 – (1) Sigortalılara aşağıdaki usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle 

Kanunda belirtilen şartlarla malûllük, vazife ve harp malûllüğü aylıkları bağlanır. 

(2) Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalılar malûl sayılır. 

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılardan; 

a) Görevlerine devam etmekte olanların, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini 

yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, 

b) Görevlerinden ayrıldıktan sonra herhangi bir sigortalılık hâline tabi olmayanların, 

çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiği, 

c) Personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden 

fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak 

hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri 

doldurdukları, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca 

usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum 

Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malûl sayılır. 

(4) Hastalık izin süreleri hesap edilirken; hastalıkları kanunlarında yazılı sürelerden önce 

iyileşenlerin bu hastalıklarının en çok bir yıl içinde nüksetmesi hâlinde, eski ve yeni hastalık 

süreleri birleştirilmek suretiyle işlem 

yapılır. 

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden 

fazlasına tabi olarak çalışmış veya prim ödemiş olan sigortalıların malûllük aylığı 

bağlanmasına ilişkin talepleri, son sigortalılık hâline göre sonuçlandırılır. 

(6) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların malûllüklerinin, Kanunun 47 nci 

maddesinin birinci fıkrasında sayılan hallerden doğmuş olması hâlinde, haklarında vazife 

malûllüğü hükümleri uygulanır. Malûllüğün oluşumunda bu hallerin bulunup bulunmadığı 

Kurumca oluşturulan Kurul tarafından tespit edilir. 

(7) Malûllükleri Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hallerden dolayı 

meydana gelmesi hâlinde, bu durumdaki sigortalılar hakkında vazife malûllüğü hükümleri 

uygulanmaz ve yalnızca malûllük hükümlerine göre işlem yapılır. 

(8) Kamu idareleri, vazife malûllüğüne sebep olan olayı; 

a) O yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhâl, 

b) En geç on beş iş günü içinde de Kuruma, bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, 

aynı süre içinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir. Vazife malûllüğüne sebep 

olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hâli dışında 

ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kuruma 

bildirim süresi; vazife malûllüğüne 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 hâllerinde ise, bu hâllerin sona erdiği tarihten başlar. 

(9) Süresi içinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da 

malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 

bağlanır. Vazife malûllüğü süresi içinde bildirilmeyen sigortalılara; kamu idareleri ya da 

sigortalılar veya hak sahiplerince sonradan yapılacak bildirim üzerine, vazife malûllüklerinin 

belgelenmesi ve müstahak olmaları şartıyla, Kanunun zamanaşımı hükümleri dikkate alınmak 

suretiyle vazife malûllüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olan aylıklar düzeltilir. Bu 

durumda, sigortalı veya hak sahiplerine bağlanacak aylık ya da aylık farklarının, vazife 

malûllüğünün bildirildiği tarihe kadar olan toplam tutarı Kurumca ilgili kamu idaresine 



ödettirilir. Kuruma bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın vazife malûllüğü 

kapsamında olmadığının anlaşılması hâlinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış 

ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, ilgili 

mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. 

(10) Vazife malûllüğüne sebep olan olayla ilgili bilgi ve belgeler işveren tarafından 

doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir. 

(11) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara 

bağlanacak vazife malûllüğü aylığı, malûllük dereceleri dikkate alınarak Kanunun 47 nci 

maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen esaslara göre hesaplanır. 

(12) Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen hallerden dolayı 

malûllükleri meydana gelenler harp malûlü sayılarak, bu madde ile belirlenmiş esaslara göre 

hesaplanan vazife malûllüğü aylığı ve harp malûllüğü zammı ödenir, harp malûllüğü zammı 

vazife malûllüğü derecelerine göre ayrıca hesaplanır. 

(13) Vazife veya harp malûllüğü aylığı almakta iken veya vazife malûllüğü kapsamındaki 

haller nedeniyle ölenlerin aylığa müstahak hak sahiplerine harp malûllüğü zammı da dahil 

olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. 

(14) Vazife malûllüğü aylığı almakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi kapsamında çalışanlardan, bu görevleri sırasında malûllük derecelerinin değişmesi 

veya bulundukları görevlerinden dolayı yeniden vazife malûlü durumuna girmeleri halinde, 

son prime esas kazançları esas alınarak yeni malûllük dereceleri üzerinden vazife malûllüğü 

aylıkları hesaplanır. Ancak, yeni hesaplanan tutar önceki vazife malûllüğü aylığından az 

olması halinde yüksek olan tutar vazife malûllüğü aylığı olarak ödenir. 

(15) Vazife veya harp malûlleri ile aylık almakta iken vefat edenler dahil vefat edenlerin 

aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanacak olan aylık, Kanunla yürürlükten kaldırılan 

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emsali iştirakçiye veya dul ve 

yetimlerine bağlanacak olan vazife veya harp malûllüğü aylığından az olmayacaktır. 

(16) Vazife malûllüğü aylığı almakta olanların bu aylıkları Kanunun 5 inci maddesinin (c) 

bendi hükmü saklı kalmak suretiyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve 

(c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde kesilir. Ancak; 

           - Harp malûllüğü, 

- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu, 

- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 

kapsamında meydana gelen olaylar neticesinde malûl olan ve kendilerine vazife malûllüğü 

aylığı bağlanmış olanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmez. 

Ayrıca, yalnızca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında meydana gelen olaylar 

neticesinde malûl olan ve kendilerine vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanların (er ve 

erbaşlar dahil), Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 

olarak çalışmaya başlamaları halinde de aylıkları kesilmez. Harp malûllerinin aylıklarının 

kesilmiş olması harp malûllüğü zamlarının kesilmesini gerektirmez. 

(17) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan ve bu 

çalışma sürelerince aylıkları kesilmeyecek olanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, (a) ve 

(b) bentleri kapsamında çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmeyecek olanlar hakkında ise iş 

kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bunlardan, iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortası hükümleri uygulananlardan, haklarında uzun vadeli sigorta kolları 

hükümlerinin uygulanmasını istemeleri halinde, istek tarihlerini takip eden aybaşından 

itibaren uygulanır, bu durumda olanlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. 

(18) Vazife malûllüğü aylığı almakta iken, Kanun kapsamında yeniden sigortalı olarak 

çalışmaya başlayanlardan, bu çalışmaları nedeniyle yeniden yaşlılık aylığına hak kazanmaları 

halinde, vazife malûllüğü aylığı ile birlikte ayrıca yaşlılık aylığı bağlanır. Sonra geçen 



çalışmalarının yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olmaması halinde bu sürelerine karşılık 

toptan ödeme yapılır. 

(19) Vazife malûllüğüne ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir. 
 


