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I

SUNUŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60 ıncı 
maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin bu güvenliği 
sağlayacak önlemleri alacağı ve teşkilatını kuracağına ilişkin hüküm yer almaktadır. 
Bu hüküm, toplumdaki bireylerin geleceğini güvence altına alma düşüncesiyle, 
gelirleri ne olursa olsun, çalışma hayatları boyunca ve bitiminde karşılaşabilecekleri 
yaşlılık, malullük, hastalık, analık, iş kazları ve meslek hastalıkları gibi sosyal riskler 
karşısında, günün ekonomik koşullarına uygun, optimal yaşam standardı sağlamaya 
yönelik olarak düzenlenmiştir.

Günümüzde sosyal hukuk devleti, bireyleri toplumsal risklere karşı koruma 
ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlama görevini üstlenmiştir. Sosyal güvenlik, 
toplumda gelecek güvencesi yaratarak, bireyin mutluluğuna hizmet eden en temel 
araçlardan biri olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 60 ıncı maddesinin 
gerekçesinde de, sosyal güvenlik hakkının çalışanların yarını ve güvencesi olduğu 
ifade edilmektedir. 

Ülkemizde yaklaşık son 10 yıllık dönemde, sosyal güvenlik reformu çalışmaları 
kapsamında önemli ve köklü düzenlemeler yapılmıştır. 20/05/2006 tarihli ve 5502 
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunuyla, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal 
Sigortalar Kurumunun tüzel kişilikleri sona ermiştir. Tüm bu kurumlar bir çatı 
altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur.

Çalışanların, emeklilerin, hak sahiplerinin ve bakmakla yükümlü olunan tüm 
kişilerin sosyal sigortalar ve sağlık sigortası açısından hak ve yükümlülüklerinde 
yeniden düzenlemeler yapılarak, 16/06/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe konmuştur. Bu süreçte, Anayasa 
Mahkemesi tarafından 5510 sayılı Kanunun bazı madde ve hükümlerinin iptal 
edilmesi nedeniyle, Kanun bütün olarak 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu; 
bu Kanunda yer alan ilgili maddelerin ve tüzüklerin uygulanmasına yönelik olarak 
yönetmelik, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerle iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceğini 
düzenlemiştir. Ayrıca, değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik durumlar çerçevesinde 
düzenlemeler devam etmektedir.



II

Kitapta, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatı kapsamındaki kişilerin 
hak ve yükümlülüklerine ilişkin kanuni düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çalışmayı Kurumumuza kazandırarak büyük katkı sağlayan Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na yoğun ve 
özverili çalışmalarından dolayı Kurumumuz adına teşekkür ederim.

Bu kitap, bugüne kadar yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte sigortalıların 
sosyal güvenlik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hakları ve yükümlülükleri hakkında 
kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda bilgilendirilmesini amaçlamakta 
olup, tüm okuyuculara faydalı olmasını temenni ederim.

 

            

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

ve
Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ

Sosyal güvenlik genel olarak, bir dizi kamusal önlem alarak hastalık, analık, iş kazası, 
meslek hastalığı, iş göremezlik, malullük, yaşlılık ve ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek 
ekonomik ve sosyal risklere karşı toplumun kendi kendini koruma mekanizması olarak 
değerlendirilmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun birinci maddesinde belirtildiği üzere devlet; sosyal 
sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan 
yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve 
karşılama yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile 
ilgili esasları düzenlemek ile yükümlüdür.

20/05/2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK (Devredilen), 
Bağ-Kur (Devredilen), Emekli Sandığı (Devredilen) Kurumlarının mevzuatı kapsamındaki 
sigortalıları tek çatı altında toplanmış ve 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunlara ilişkin yeni hak ve yükümlülüklere 
yönelik olarak yeniden bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalılık şu şekilde belirtilmiştir:

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından,
Madde 4/1(a) - Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar1,
Madde 4/1(b) - Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1. Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde 

gelir vergisi mükellefi olanlar,
2. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,  diğer şirket ve donatma 
iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4. Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Madde 4/1(c) -  Kamu idarelerinde;
1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve 

pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına 
girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

1 5510 sayılı Kanun’la 2925 sayılı Kanun’un bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise 
değiştirilmiştir. Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte sigortalılığı devam edenler bu kanuna göre 4/1(a) kap-
samında sigortalı sayılarak bu sigortalılar ile bunların haksahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
hak ve yükümlülükleri kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanun’a göre 
devam eder.



2

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

2)   Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli 
olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı 
olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı 
maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,

sigortalı sayılırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60’ıncı maddesinde, 
herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin bu güvenliği sağlayacak önlemleri 
alacağı ve teşkilatını kuracağı öngörülmüştür. Bu kural, insanların yarınlarını güvenceye alma 
düşüncesiyle gelirleri ne olursa olsun, çalışma hayatı boyunca ve sonunda karşılaşabilecekleri 
yaşlılık, malûllük, hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi sosyal riskler 
karşısında asgari ve insanca yaşama düzeyi sağlama amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu 
amaçla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 20/05/2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanununa göre kurulmuş olup, temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, 
etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda 
sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleri 5502 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinde şu şekilde belirtilmektedir.

a. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate 
alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak,

b. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda 
bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini kolaylaştırmak,

c. Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa 
Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak 
sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak,

d. Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamaktır.
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KISIM I

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 
SİGORTALI OLMA
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALI OLMA

1. 5510 Sayılı Kanuna Göre Bazı Önemli Tanımlar

5510 sayılı Kanunun 3, 4, 11 ve 12 nci maddeleri hükümleri ile, 12/05/2010 tarihli ve 
27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü 
maddesinde yer alan hükümlerde bazı temel kavramların açıklamalarına yer verilmiştir. 

Sigortalı: 

Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim 
ödemesi gereken kişiyi ifade eder.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları: 

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını ifade eder.

Uzun Vadeli Sigorta Kolları:

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarını ifade eder

Haksahibi: 

Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malüllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta 
olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, 
çocuk, ana ve babasını ifade eder.

Aylık: 

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malüllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.

İşçi: 

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi gereği hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanları ifade eder. 
4857 sayılı iş Kanununa göre ise bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.

İşveren: 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir .  4857 sayılı 
iş Kanununa göre işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara 
işveren denir.

İşveren Vekili: 

İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimsedir.

Alt İşveren: 

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya 
eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi ifade eder.

İşyeri: 

Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.
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Kamu Çalışanı: 

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından, 4 üncü maddesi birinci 
fıkrasının (c) bendi gereği Kamu idarelerinde;

1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve 
pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına 
girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, 
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi 
sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananları

ifade eder.

Kamu İdareleri: 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, 
ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına 
sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre 
personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını ifade eder.

Hizmet Akdi: 

22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda21 tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımla-
nan iş sözleşmesini veya hizmet akdini ifade eder.

E-sigorta: 

İşveren, alt işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlarca ilgili 
Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda SGK’nın veri 
tabanına aktarılmasını ve bu şekilde aktarılan bilgiler ve talepler ile SGK’ca yürütülen sosyal sigorta iş-
lemleri sonuçlarından uygun görülenlerin işveren, sigortalı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara 
verilmesini sağlayan elektronik portalı ifade eder.

Ücret: 

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık 
veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı ifade eder.

Asgarî ücret: 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık 
brüt ücreti ifade eder.

Gelir: 

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan 
sürekli ödemeyi ifade eder.

2

2 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak 
yerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir, belirtilen kanun maddelerin yeni kanuna göre 

eşleştirilmesi gerekmektedir. 
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Tarım Sigortalısı: 

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi gereğince hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar-
dan tarımsal faaliyette bulunanları ifade eder.

Tarımsal Faaliyet: 

Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahal-
lerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade 
etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri 
tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlanmasını ifade eder.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi: 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile3 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılma-
yan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşini,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî 
Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde 
meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 
25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu 
Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, 

c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı4 tarafından sağlandığı SGK tarafından belir-
lenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını

ifade eder.

Genel Sağlık Sigortası: 

Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcama-
ların finansmanını sağlayan sigortayı ifade eder.

Genel Sağlık Sigortalısı: 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri ifade eder. 

Sağlık Hizmeti: 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 63 üncü madde gereği finansmanı sağlanacak 
tıbbî ürün ve hizmetleri ifade eder.

Sağlık Hizmeti Sunucusu: 

Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların 
tüzel kişiliği olmayan şubelerini ifade eder.

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmeti: 

Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak 
finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerini ifade eder.

3 4

3  6111 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre eklenmiştir.
4  6111 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre “sigortalı”  ibaresi “genel sağlık sigortalısı” olarak değiş-
tirilmiştir 
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Aile Hekimi: 

Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve SGK ile sözleşme yapmış hekimleri ifade 
eder.

Katılım Payı: 

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

Sığınmacı ve Vatansız: 

İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişileri ifade eder.

Vazife Malûllüğü: 

5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malûllüğü hallerini ifade eder.

SGK Sağlık Kurulu: 

SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki 
teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte ka-
zanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma 
gücü kaybını ve malûllük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan 
kurulları  ifade eder.

Peşin Sermaye Değeri: 

SGK tarafından, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve yine 
SGK tarafından belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarı ifade eder.

Güncelleme Katsayısı: 

Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyat-
ları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının 
% 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri ifade eder. Güncelleme 
katsayısının hesabında, en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı veya sabit 
fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerler “0” (sıfır) olarak alınır.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri: 

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerini ifade eder.

2. Sigortalılığın Zorunluluğu ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası

5510 sayılı Kanunun 92 inci maddesinde kısa ve uzun vadeli sigorta kolları kapsamındaki 
kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olmasının, genel sağlık sigortası kapsamındaki 
kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yine aynı 
maddenin devamında 5510 sayılı Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan 
kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan 
hükümlerin geçersiz olacağı belirtilmiştir. Sigortalılık ancak 5510 sayılı Kanunda belirtilen 
sigortalılık şartlarının kaybedilmesi veya sigortalının ölümü halinde sona ermektedir.

Yine aynı maddede, sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tescil 
ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandaşları için T.C. 
Kimlik Numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarasının kullanılacağından 
bahsedilmektedir.
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Tablo I’de çalışmanın niteliğine göre 5510 sayılı Kanuna göre sigorta kollarının 
uygulandığı ilgili sigortalılık statüleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Tablo I. 5510 sayılı Kanuna Göre Sigorta Kollarına Göre Zorunlu Sigortalı 
Sayılanların Sigortalılık Durumları 

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi Kapsamındakiler
•	 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

•	 İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler

•	 Film, tiyatro ve sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif vb. diğer 
uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve Yazarlar (Bir veya birden 
fazla işveren tarafından çalıştırılan)

•	 Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar (mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslarara-
sı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere)

•	 2/7/1941 tarih ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılanlar 
(Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri)

•	 Umumi Kadınlar (24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen)

•	 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar

•	 Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler

•	 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar

•	 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar

•	 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılanlar

•	 Elçiliklerde, konsolosluklarda, ataşeliklerde hizmet akdi ile çalışan ve SGK’ya bildirimi yapılan 
Türk personel (01/10/2008 den itibaren zorunlu sigortalı)

•	 Diplomatik masuniyet5 bulunmayan yabancı kuruluşlar ile dini kuruluşlarda hizmet akdine tabi ola-
rak çalışan personel (zorunlu olarak)

•	 Bulgaristan’dan ülkemize göç eden fakat Türk vatandaşlığına hak kazanamayan soydaşlarımız

•	 Profesyonel Sporcular

•	 Bahşiş ve Yüzde Usulü ile Çalışanlar

•	 İşyerlerinde parça başı ücret ödenerek çalıştırılanlar

•	 Kısmi Zamanlı ve Çağrı usulü sözleşmeye göre çalıştırılanlar

•	 Ürün tanıtımında çalışan stand elemanları ve seminer görevlileri

•	 Yevmiye usulü günlük işlerde çalıştırılanlar

•	 Köylerde köy muhtarlığının emir ve talimatları ile çalışarak köy bütçesinden aylık ücret alan köy 
katibi, tahsildar, korucu, imam,okul hademesi, su korucusu v.b. olarak çalışanlar

•	 Vatani Hizmet Tertibinden 1985 sayılı Kanuna göre vatani hizmet aylığı, şeref aylığı ve Kore gazilik 
aylığı alanlardan hizmet akdine tabi olarak çalışanlar (Tüm Sigorta Kolları Uygulanır)

•	 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi olarak sigortalı sayılanlar (devir tarihi itibariyle)

5

5 Diplomatik masuniyet: Yabancı temsilcilerin dokunulmazlığı, bir kısım suçlardan dolayı haklarında cezâî 
soruşturmanın yapılmayışı, kişiliklerin her türlü saldırı ve sınırlamadan korunmasıdır.
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•	 2547 Yüksek Öğretim Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık kazançları,  
asgari ücretten fazla olarak tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar

•	 İşverenin ücretle çalışan eşi

•	 İşverenin işyerinde çalışan çocukları (hakim onaylı hizmet akdi şarttır), ana, baba ve kardeşleri

•	 Ev hizmetlerinde sürekli ve ücretle çalışanlar

•	 Resmi ve özel İşyerlerinde hizmet akdine tabi olarak çalışan öğrenciler

•	 Kapıcı, kaloriferci, bekçi ve odacılar, site güvenlik görevlileri

•	 Çıraklık okuluna veya meslek lisesine devam etmeyen hizmet akdine tabi olarak fiilen çalışan çocuk 
işçiler

•	 Rasat memurları5

•	 Orman işlerinde vahidi fiyat şeklinde ücret ödenerek çalıştırılan işçiler

•	 Avukatlık bürolarında hizmet akdine tabi olarak çalışan avukatlar

•	 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarından hizmet akdine tabi 
olarak ücretle söz konusu şirkette çalışanlar

•	 Hizmet akdi ile çalıştırılmakla birlikte ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan 
tesis atölye vb. ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık 
uygulanır)

•	 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler (iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda 
olmayanlar genel sağlık sigortalısı) (6111 sayılı Kanunla GSS’li olmuşlardır.)

•	 Meslek Liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğ-
renciler (iş kazası ve meslek hastalığı,   bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar genel 
sağlık sigortalısı (6111 sayılı Kanunla GSS’li olmuşlardır.)

•	 2547 Yüksek Öğretim Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık kazançları,  
asgari ücretten fazla olmayanlar (iş kazası ve meslek hastalığı, bakmakla yükümlü olunan kişi duru-
munda olmayanlar genel sağlık sigortalısı) (6111 sayılı Kanunla GSS’li olmuşlardır.)

•	 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine 
katılan kursiyerler (iş kazası ve meslek hastalığı, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olma-
yanlar genel sağlık sigortalısı) (6111 sayılı Kanunla GSS’li olmuşlardır.)

•	 Ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık ve 
Genel Sağlık Sigortası)

•	 Ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak 
isteyenler için Yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı 
sigorta primleri 4/1(a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır. (6111 sayılı Kanun)

•	 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar (Genel Sağlık Sigortası hükümleri uygulanır)

•	 Harp ve Vazife Malulleri ( çalışma ilişkilerine göre)

6

6 Rasat memuru: Irmak veya nehirlerde su seviyelerini tespit eden kişidir. 
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5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi Kapsamındakiler
•	 Köy ve mahalle muhtarları

•	 Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi 
olanlar (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlardan)

•	 Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar (hizmet akdine bağlı olmaksı-
zın bağımsız çalışanlardan)

•	 Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız 
çalışanlardan)

•	 Mülga 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine tabi olarak sigortalı olan Anonim Şirketlerin Kuru-
cu ortaklarından 01/10/2008 ila 01/04/2009 tarihleri arasında sigortalılıklarını devam ettirmek için 
başvuru yapmış olanlar

•	 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksı-
zın bağımsız çalışanlardan)

•	 Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksızın 
bağımsız çalışanlardan)

•	 Kollektif Şirket Ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlardan)

•	 Limited Şirket Ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlardan)

•	 Donatma İştiraklerinin tüm ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlardan)

•	 Adi Şirket Ortakları (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlardan)

•	 Bağımsız çalışan avukatlar

•	 Noterler

•	 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna tabi jokey ve antrenörler

•	 Tarımsal faaliyette bulunanlar (hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlardan) ve bunlardan 
yıllık faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin giderleri düşüldükten sonra aylık ortalama tutarı,  
prime esas günlük kazancın 2008 yılı için 15  katı olmak üzere her yıl bir puan arttırılmak suretiyle 
30 katını aşanlar (2009 için 16 gün, 2010 için 17gün, ..... 2023 için 30 gün)

•	 Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılardan Türkiye’de ikamet eden ve o 
ülke mevzuatına tabi olmayanlar

•	 Askerlik hizmetlerini er ve erbaşlar yapmakta olanlardan ile yedek subay okulu öğrencilerinden 
4/1(b)-1 ve 3 bendi kapsamında sigortalığı devam edenler. (Ticari kazanç veya serbest meslek ka-
zancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile anonim şirketlerin yöne-
tim kurulu üyesi olan ortaklarından, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 
ortaklarından, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarından askerliğini yapanlar)

•	 Harp ve Vazife Malulleri ( çalışma ilişkilerine göre)
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5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi Kapsamındakiler

•	 Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda 
sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında 4/1(a) kapsamına girenler gibi sigortalı sayılmayanlar

•	 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ıncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar (Vekil 
öğretmen, vekil imam v.b)

•	 Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu ida-
relerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları 
gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar

•	 Başbakan, Bakanlar, TBMM üyeleri, Belediye Başkanları, İl Encümeninin seçimle gelen üyeleri

•	 4/1(c) kapsamında sigortalı iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile 
sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar

•	 Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi 
hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nas-
pedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar

•	 Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler

•	 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli ola-
rak çalışanlardan ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenlerden aynı statüde çalış-
maya devam edenler

•	 4/1(a) ve 4/1(b) sigortalılık niteliğine sahip olmayıp sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 
4/1(a) sigortalısı gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar

•	 Harp ve Vazife Malulleri (çalışma ilişkilerine göre)
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KISIM II

SİGORTALILARIN 
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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BÖLÜM I

4/1(a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM II
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4/1(a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN HAK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.  4/1(a) Kapsamında Sayılan Sigortalılar (5510, Md. 4/1(a))

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi -hizmet akdi ile 
bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar- kapsamına giren sigortalılar 4/1(a) 
sigortalısı olarak değerlendirilmektedir. 4/1(a) sigortalısı olabilmek için, sigortalının işveren 
veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, ona ait iş yerinde çalıştırılması 
ve hizmet akdine tabi olması gerekmektedir. Bu sigortalıların, çalışmalarının hizmet akdi 
olarak değerlendirilmesinde, 818 sayılı Borçlar Kanununun7 hizmet akdine ilişkin hükümleri 
ile 4857 sayılı İş Kanunundaki iş sözleşmesine ilişkin hükümlerine dikkate alınmaktadır. 
Bu hükümler doğrultusunda derneklerde seçimle iş başına gelenler, ücret alsalar bile, 
çalışmalarında hizmet akdi unsurları bulunmadığından sigortalı sayılamamaktadır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendinde sayılan sigortalılara ilişkin hak ve 
yükümlülükler;

a. İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve 
yönetim kurullarına seçilenler,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 2821 sayılı 
Kanun gereğince işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin 
başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler kendi istekleri ile çalıştıkları 
işlerden ayrılarak bu görevleri sürdürenler 01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalı 
sayılmışlardır.

b. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; 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,

Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen ve Ek 1’de yer alan tabloda sayılan işleri yapan-
lar 01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılmışlardır. 

c. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi 
yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere,yabancı uyruklu kişilerden 
hizmet akdi ile çalışanlar,

01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılmışlardır.

7 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 
yerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir, belirtilen  kanun maddelerinin yeni kanuna göre 
eşleştirilmesi gerekmektedir.
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d. 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna 
göre çalıştırılanlar,

Köy sınırları içinde ya da şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde 
veya dışında, zirai üretim yapılan yerlerde, köylerde ihtiyar meclisi, diğer yerlerde 
koruma meclisi tarafından seçilerek vali veya kaymakamın onayına sunulmak 
suretiyle çalıştırılan koruma bekçilerini kapsamaktadır.

e. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen 
umumî kadınlar,

f. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak 
çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında 
çalıştırılanlar, 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek 
Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, seminer 
ve konferanslarında uzman ve usta öğretici olarak geçici veya sürekli olarak 
çalıştırılanlar, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince her derecedeki 
eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler 
dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda 
öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde ücret ile ek ders görevi 
verilenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendine tabi olmayanlar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendine tabi 
bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen 
görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve 
işçi sayılmayan geçici personel, sigortalı sayılmıştır.

hakkında da uygulanmaktadır.

Buna ek olarak, büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde 
çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını 
belgeleyemeyenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çalıştırılan Türk 
vatandaşlarının çalışmaları da hizmet akdine tabi çalışma sayılacaktır. 

4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, iş kaybı taz-
minatı aldıkları sürede 4/1(a) sigortalısı ve genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.
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5510 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre 2008 yılı Ekim ayı başından önce 
2925 sayılı Kanuna tabi olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacaklardır. 2925 sayılı Kanunun 1 ila 5 inci, 33 üncü maddeleri 5754 sayılı Kanunla 
1/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, 2925 sayılı Kanun uygulaması 
01/10/2008 tarihinden önce prim ödeyen sigortalılarla sınırlı olmak üzere devam ettirilecektir. 
Bu tarihten sonra yeni müracaat alınmamıştır. 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 
6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 5 inci madde hükümleri uygulanır ve 
bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bu kapsamdaki sigortalılardan, yürürlüğe girdiği 
yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın on sekiz katı üzerinden 
başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere 
prim alınır.

2. 4/1(a) Kapsamındakilerin Sigortalılık Başlangıcı,  Bildirim ve Tescil   
         Yükümlülüğü

2.1. Başlangıç ( 5510, Md. 7)

Sigorta hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) kapsamında sigortalı sayılanlar 
için, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja8 başladıkları tarihten itibaren başlar.

2.2. Bildirim ve Tescil ( 5510, Md. 8)

İşverenler, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 
nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden en 
geç bir gün önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle 
yükümlüdür. Bildirimler, Ek 2’de bulunan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”nin SGK’ya 
e-sigorta ile verilmesi ile yerine getirilir. Tüm resmi ve özel sektör işverenleri, işe alınan 
sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde 
durulmaksızın e-sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Sigortalı işe giriş 
bildirgesi dışında farklı biçimlerde yapılan bildirimler yasal süresi içinde dahi olsa geçerli 
sayılmamaktadır. Bu durumda ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (a) 
bendinin bir numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Kanunu gereğince her yıl Temmuz ayının 1’inden 
20’sine kadar (20’si dahil) uygulanan mali tatile uygulanmaktadır.  

8  6111 sayılı Kanun’la “zorunlu staj” ibaresi “staj” olarak değiştirilmiştir.
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Ancak; 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi 
gereken sürenin son gününün 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Kanun gereğince her yıl 
Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20’si dahil) uygulanan mali tatile rastlaması halinde, 
belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. 

Sigortalıların tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve ayrı-
ca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortasına tescil edilmiş olmaktadır.

2.2.1.  E-sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Şifresi Başvurusu

5510 sayılı Kanun kapsamına alınan her işyeri ayrı ayrı e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi 
almak zorundadır.  Bu nedenle, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşyeri bildirgesi ekinde 
diğer belgelerle birlikte, “E-sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı 
Şifresi Başvuru Formu” ile eki imza sirküleri, vekâletname ve e-sigorta sözleşmesinin 
verilmesi halinde, işyeri tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, ilgili sosyal güvenlik il 
müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesine 
ilişkin işlemleri de yapılmaktadır. E-sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi ve imzalanmasından 
sonra SGK’nın ilgili birimince şifre zarfı işverene veya imzaya yetkili yasal temsilcisine 
teslim edilmelidir. 

İşveren ve/veya yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; çalındığı, 
kaybolduğu veya unutulduğu gibi hususların yazılı olarak ilgili üniteye bildirilmesi halinde, 
SGK tarafından şifre iptal edilerek, talep halinde yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi 
verilebilmektedir.

2.3. Bildirim ve Tescilde İstisnai Durumlar ( 5510, Md. 8)

5510 sayılı Kanunla işe giriş bildirgesinin SGK’ya verilmesi hususunda bazı sigortalılara 
kolaylıklar sağlanmıştır. İşveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a. İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç 
çalışmaya başlatıldığı gün,

Belgenin yasal sürede SGK’ya verilip verilmediğinin tespitinde, inşaat işyerleri 
için (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık işyerleri için (03XX), tarım işyerleri için 
(01XX), hayvancılık işyerleri için (011X) numaralı işyeri tescil numarasında yer 
alan iş kolu kodlarına bakılmaktadır.
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b. Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak 
çalıştırılanlar ile SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk 
defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya 
başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz 
konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c. 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği veya ilgili kanunları gereğince kısa 
çalışma ödeneğinden yararlandırılan sigortalılar Türkiye İş Kurumu ile SGK 
arasında imzalanan protokole dayanarak, Türkiye İş Kurumu tarafından, işsizlik 
ve kısa çalışma ödeneğinin fiilen ödenmeye başlandığı tarihten itibaren bir ay 
içinde, 

d. SGK ‘ya ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya 
başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş 
bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi 
halinde,

e. Kanunda belirtilen sürede SGK’ya bildirilme imkânı olmamakla birlikte;

1. Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak 
sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu 
idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar,

2. 24/11/1994 tarihli ve 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 ikinci iş günü sonuna kadar,

f. 5510 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 
gönderilen ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan 
personelin, yurtdışında çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde,

Ancak, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanunun mülga 9 uncu 
maddesi gereğince Dışişleri Bakanlığının yurtdışı görevine atanan personelinin 
sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesinde üç aylık süre dikkate alınmaktadır.

g. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılanlardan, 4/1(a) bendine tabi 
olanların bildirimi, bunları çalıştıran kamu idareleri, işverenler yada ceza infaz 
kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca işe başlatılmadan en geç bir gün 
önce,

SGK’ya yapılan bildirimler de süresinde yapmış sayılır.
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Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak 
çalışmaya başladıklarını Ek 6’da bulunan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan, internet 
yada benzeri ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirirler. Ancak, sigortalının kendini 
bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmemektedir.

3. Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumunca Re’sen Tescili

Bankalardan alınan bilgiler, SGK, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce sigortalılık 
kontrolü yapılması amacıyla toplu ve elektronik ortamda ünitelere bildirilmektedir. KADİM 
(Kayıtdışı İstihdam ile Mücadele) servislerince bu bilgiler için ayrıca sigortalılık ve işyeri 
sorgulaması yapılmamaktadır.  Dökümler, ünitelere açılan ekranlardan alınmalıdır. Tescilsiz 
olduğu tespit edilen bu kayıtlardan, kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişilerin; “5510 sayılı 
Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri dikkate alınarak birden fazla sigortalılık statüsüne 
tabi çalışmalarının bulunup bulunmadığı ve SGK’dan gelir/aylık alıp almadıkları” hususu 
KADİM servislerince ayrıca sorgulanmaktadır.

Bankalar dışında ünitelere kamu kurum ve kuruluşlarınca manuel (elden) olarak intikal 
ettirilen bilgilerden, KADİM servislerince öncelikle ilgili ekranlardan kontroller yapılarak, 
kişilerin SGK’ya kayıtlı olup olmadıkları araştırılarak, SGK’ya kayıtlı olmayanların tespiti 
yapılmaktadır.

“Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri çerçevesinde, ünitelere intikal eden kamu denetim elemanlarınca 5510 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan denetim sonuçları doğrudan KADİM servislerine iletilmesi ve bu 
servislerce de denetim sonuçlarının gereği yapılmak üzere işveren servislerine gönderilmesi 
sağlanmaktadır.

İşveren servislerince, tespitlerin sonuçlandırılmasını müteakip yapılan işlemlerle 
ilgili istatistiki bilgiler, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere KADİM 
servislerine intikal ettirilmektedir.

Kamu idarelerince kendi mevzuatları doğrultusunda hazırlanan programlara göre denetim 
yapıldığından kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçlarının rutin bir 
şekilde aylık olarak ünitelere gelmesi beklenmemektedir.

Sigortalı olması gerektiği halde;

•	 SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan fiili denetimler veya 
işyeri kayıtlarından veya kamu idareleri elemanlarınca kendi mevzuatları gereği 
yapacakları soruşturma ve denetimler yada kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 



23

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen belge veya alınan 
bilgiler sonucu,

•	 Kamu idareleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner 
sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan kamu idareleri 
ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesi alınan 
bilgiler sonucu,

•	 Hizmet tespitine ilişkin kesinleşen yargı kararlarına göre,

SGK’ya bildirilmediği tespit edilenlerin,

•	 3201 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında geçen süreleri için hizmet borçlanması 
talebinde bulunanlardan Türkiye’de 5510 sayılı Kanuna veya Kanunla yürürlükten 
kaldırılan sosyal güvenlik kanunlarına tabii hizmetleri bulunmayanların,

tescil işlemleri SGK tarafından re’sen yapılır.

4. 4/1(a) Bendi Kapsamındakilerin Sigortalılığının Sona Ermesi (5510, Md. 9)

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından 5510 sayılı Kanun 4/1(a) bendi 
kapsamındaki sigortalıların sigortalılıkları;

Ø	Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. 

Sigortalılığı sona erenlerin durumları, işverenleri tarafından örneği Ek 3’de yer alan 
“Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile, sigortalılığın sona ermesini takip eden en geç 10 gün 
içinde SGK’ya bildirilir. 

Bu sigortalıların, sigortalılıklarını yitirdiği tarihi takip eden 10 uncu günden itibaren genel 
sağlık sigortalılıkları son bulur. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların genel sağlık sigortalılıkları ise, iş 
kaybı tazminatının bittiği tarihten itibaren son bulmaktadır. Diğer taraftan hastalık ve analık 
hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık, sigortalının ücretsiz izinli olması halinde, bu hali 
takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır.

4.1. Sigortalılığının Sona Ermesinde İstisnai Durumlar ( 5510, Md. 9) 

•  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği bazı sigorta kollarına tabi tutulanlardan:

a. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların sigortalılığı çalışmalarının 
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sona erdiği veya işlerine son verildikleri tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca,

b. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde 
meslekî eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okuyanlar, yüksek 
öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalılığı eğitim 
veya öğretimlerinin/staj sürelerinin bittiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, 
eğitim ve öğretim gördükleri kurumlarca,

c. Harp malulleri ile 3713 Terörle Mücadele veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış 
olanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
sigortalı olanların sigortalılıkları, sigortalı çalışmalarının sona erdiği tarihten 
itibaren sona erer ve bu tarih, işverenlerince,

d. Harp malulleri ile 3713 Terörle Mücadele veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış 
olanlardan 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında çalışanlardan uzun 
vadeli sigorta kollarına tabi olup bu sigorta kollarından çıkmak isteyenler hakkında 
isteklerine dair yazılı taleplerini takip eden ayın başından itibaren sadece iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaya devam edilir ve bu tarih, 
işverenlerince,

10 gün içinde SGK’ya bildirilir.

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları 
gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler için genel sağlık 
sigortası prim bilgileri, ödenek başlama ve bitiş tarihleri Türkiye İş Kurumu ile 
SGK arasında oluşturulacak veri transferi yoluyla gerçekleştirilir.

• 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında 
olanlardan, çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile 
irtibatlandırılanların, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, 
seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten itibaren; 5510 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesi birinci fıkrasının (c) bendine göre kamu idarelerinin 
yurtdışı görevinde çalışanlar, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren, 
işverenlerince 3 ay içinde SGK’ya bildirilir.

• Ayrıca, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık;

a. İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi 
veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
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b. Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi,

takip eden 10 uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. 

5. 4/1(a) Kapsamı Uygulanacak Bazı Sigorta Kolları

5.1. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinde Çalışanlar (5510 s.K., Md. 5/a) 

Ø	Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 
ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular iş kazası ve meslek hastalığı ile analık 
sigortası hükümleri uygulanır.

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Ø	İsteğe bağlı sigortalılık için gerekli şartları taşımaları halinde uzun vade yönünden 
sigortalı olabilirler.

5.2. Aday Çırak, Çırak ve Stajyerler (5510 s.K., Md. 5/b) 

5510 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi yani aday çırak, çırak ve 
stajerler ile ilgili bendi, 6111 sayılı Kanun ile değişikliğe uğrayarak aşağıdaki şekilde 
değişitirilmiştir. 

“5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, 
çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek 
hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek 
öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden 
aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime 
esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 5510 sayılı Kanunun 
4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü 
olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası 
hükümleri uygulanır.” 

Yapılan düzenlemelerle, 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında  meslek liselerinde okumakta iken veya 
yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden okudukları eğitim kurumunda 
zorunlu staj şartı bulunanlar yanında, okul tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler 
de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılmaktadırlar.
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5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 
4/1(a) bendi kapsamında yapılacak tescillerinde;

√  3308 sayılı Kanuna tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim   
gören öğrenciler için “7-Çırak” ,

√  Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja   
tabi tutulan öğrenciler için “19-Stajer”,

√   2547 sayılı  Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan  
öğrencilerden;aylık prime esas kazanç tutarı  günlük prime esas kazanç alt  
sınırının otuz katından fazla olmayanlar için “18-YÖK kısmi istihdam” 

sigortalılık kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. Bakmakla yükümlü olmayan 
sigortalılar için 1/3/2011 tarihinden itibaren işverenlerden ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi 
düzenlenmeleri istenmeyecektir. 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan 
sigortalıların 01/03/2011 tarihinden sonra aylık prim ve hizmet belgesiyle yapılacak 
bildirimlerinde;

Ø	3308 sayılı Kanuna tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören 
öğrencilerden bakmakla yükümlü kişi olunan sigortalılar için işverenlerce 7 
numaralı  (3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde 
Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar), bakmakla 
yükümlü kişi olmayanlar için 42 numaralı (3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday 
Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla 
Yükümlü Olunmayanlar),

Ø	Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja 
tabi tutulan öğrencilerden bakmakla yükümlü kişi olunan sigortalılar için 
işverenlerce 22 numaralı (Meslek Liselerinde Okumakta iken veya Yüksek 
Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun 
Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla 
Yükümlü Olunanlar), bakmakla yükümlü kişi olmayanlar için 43 numaralı 
(Meslek Liselerinde Okumakta iken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja 
Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi 
Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar) 

belge türleri kullanılacaktır. İsteğe bağlı sigortalılık için gerekli şartları taşımaları halinde 
uzun vadeli sigorta yönünden sigortalı olabilirler.
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5.3. Kursiyerler (5510 s.K., Md. 5/e) 

Ø	Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 
değiştirme eğitimine katılan kursiyerler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası hükümleri uygulanır.

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

Ø	İsteğe bağlı sigortalılık için gerekli şartları taşımaları halinde, uzun vade 
yönünden de sigortalı olabilirler.

6111 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi değiştirilmiş olup yapılan düzenlemeyle 1/3/2011 tarihinden itibaren 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 
değiştirme eğitimine katılan kursiyerler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan 
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ve yeşil kart ile sağlık yardımından 
yararlanmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. Bu sigortalılardan bakmakla yükümlü 
olmayanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren İŞKUR’dan prim alınır.

İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin bildirimi  “4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Protokol” kapsamında yapılacak olup;

√  Bakmakla yükümlü olunanlar 25 nolu belge türü ile, 

√  Bakmakla yükümlü olunmayanlar ise 44 nolu belge türü ile

bildirileceklerdir.

İŞKUR kursiyerlerinin tescil işleminde “16- İŞKUR Kursiyerleri” sigortalılık kodu 
kullanılmalıdır.

5.4. Harp Malulleri ve Vazife Malulleri (5510 s.K., Md.5/c) 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesini (c) bendi ile vazife malullerinden; 

a) Harp malullüğü, 3713 Terörle Mücadele veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış 
malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı 
olarak çalışmaya başlayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
hükümleri uygulanır, ancak uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri 
halinde bu isteklerini SGK’ya bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, 
haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. 
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b) 5510 sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak 
çalışmaya başladıkları halde, aylıkları kesilmeyen harp ve vazife malullerinden 
genel sağlık sigortası primi alınmaz.

5.5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen
  İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri ve Topluluk
  Sigortası Uygulaması (5510 s.K., Md.5/g) 

Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen 
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında 
kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.9 Bunlar 5510 
sayılı Kanuna göre 4/1(a) sigortalısı sayılırlar.

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde Türkiye’de yasal 
olarak ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bunlar 5510 
sayılı Kanuna göre 4/1(b) yönünden sigortalı sayılır.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sadece malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tabi topluluk sigortasına devam edenler ile isteğe bağlı sigortalı olarak söz 
konusu ülkelere götürülmüş olan sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) 
bendine göre; 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta 
kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 

Ayrıca bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 5510 
sayılı Kanunun 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki “Türkiye’de yasal olarak ikamet etme 
şartı” ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı 
sigorta hükümleri uygulanıp 4/1(b) sigortalısı sayılırken, 6111 sayılı Kanunla birlikte 
1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu sigortalıların sigortalılıkları 4/1(a) 
kapsamında değerlendirmeye başlamıştır. Böylece, bu kişiler 9000 gün prim ödeme gün sayısı 
yerine 7200 gün prim ödeme gün sayısı üzerinden emeklilik haklarına sahip olmuşlardır.

Yukarıdaki şartları sağlayan Türk işçilerinin sigortalılıkları, 5510 sayılı Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde işverenlerince sağlanır ve buna ilişkin yükümlülükler 
yerine getirilir.

Bu kişilerin genel sağlık sigortalılıkları, sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihi takip 
eden 10 uncu günden, genel sağlık sigortalısının ölüm tarihinden itibaren sona erecektir 
(GSSİY Md. 10/1, 2). Diğer taraftan hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında 

9 Resmi Gazete:16/06/2011 tarihli  ve  27966 sayılı
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sigortalılık, sigortalının ücretsiz izinli olması halinde, bu hali takip eden 10 uncu günden 
başlanarak yitirilmiş sayılacaktır.

Ayrıca,

1) 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi, 506 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi 
kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından SGK’ya yapılacak bildirimler, 
SGK ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik 
alt yapısı oluşturuluncaya kadar kâğıt ortamında yürütülür.

2) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sosyal güvenlik sözleşmesi 
imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında, kısa vadeli sigorta kolları 
ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktaydı. Bu sigortalıların uzun 
vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 50 
nci maddesinin ikinci fıkrasının Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile 
aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı 
sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden 
yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bunların bildirimleri 
işverenleri tarafından durumlarına uygun aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılır. 

3) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kısa ve uzun vadeli sigorta 
kollarına ait topluluk sigortası primlerinin takip ve tahsilinde, ilgili topluluk 
sigortası sözleşmesi ile 506, 5458 ve 5763 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

4) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a. Geçmiş dönemlere ait mutabakatı sağlanamayan üç aylık veya dört aylık 
sigorta primleri dönem bordrolarının incelenerek işleme alınmasında sakınca 
görülmeyen sigortalı kayıtlarının bilgisayara aktarılmasına,

b. Geçmiş dönem üç aylık veya dört aylık sigorta primleri bordrolarında yer alan 
sicilsiz tahakkukların, bu tahakkuklar üzerinde hak iddia eden sigortalılara 
maledilmesine, 

kanunların mülga hükümlerine göre karar vermek üzere SGK ünitelerinde 
komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların çalışma usul ve esasları SGK 
tarafından belirlenir (SSİY, Geç. Md.5). 
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5.5.1. Yurt Dışına Sigortalı Götürecek İşverene Ait İşyerinin Tescili

Yurt dışına sigortalı götürecek işverene ait işyerinin, Türk Kanunlarına göre kurulu ve 
tescilli olması gerekmektedir. Yurt dışında üstlenilen iş, Sosyal Güvenlik Kurumunda tescili 
olan devamlı mahiyetteki işyeri dosyasından bildirilebileceği gibi yeni tescil edilmiş işyerinden 
de bildirim yapılabilir. İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri 
dosyasından bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse; işletme merkezlerinin bağlı 
olduğu üniteye işyeri dosyası tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan 
yerine getirirler. Bu durumda, işveren durumu dilekçeyle SGK’ya bildirir. Dilekçe ekine, işin 
alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği 
yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek belge eklenmesi gerekmektedir. 

İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri dosyasından 
bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse; işletme merkezlerinin bağlı olduğu üniteye 
işyeri dosyasını tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan gerçekleştirirler. 
İşyeri bildirgesi ekine, diğer belgelerden ayrı olarak işin alındığını belgeleyen sözleşme 
örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nca düzenlenecek belge eklenmelidir. Ancak; işveren, bu işyerinde çalışan 
sigortalılarla ilgili sosyal sigorta yükümlülüklerini de daha önce SGK’da tescili bulunan 
işyeri dosyası üzerinden yerine getireceklerse, üstlenilen işin aynı ülkede kısa vadeli sigorta 
kolu prim oranı aynı olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, devamlı işyerinde yapılan işin 
mahiyetinin yurt dışında üstlenilen işe uygun olması gerekir (SSİY Md. 87/(2-3)). 

5.6. 4046 sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar 

Ø	4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun10 21 inci maddesi 
kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılırlar.

Ø	Bu kişiler, Türkiye İş Kurumu tarafından ilk iş kaybı tazminatının ödendiği tarihi 
takip eden ay sonu itibarıyla, iş kaybı tazminatı alanlara ilişkin primlerin aktarıldığı 
anda ayıca bir bildirime gerek kalmaksızın tescili yapılmış sayılır.

Ø	Bu kişiler hakkında uzun vade ve genel sağlık sigortalısı hükümleri uygulanır.  

Ø	İş kaybı tazminatından yararlananlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü 
olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.

10  Resmi Gazete: 27/11/1994 tarih ve 22124 sayılı
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5.7.  5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesine Göre Tarım veya Orman 
        İşlerinde Çalışanların Sigortalı Sayılma Şartları 

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna 1/3/2011 tarihinden itibaren 
Ek 5 inci madde ilave edilmiştir. Söz konusu madde ile  kamu idarelerinde tarım veya 
orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya 
orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar  4/1(a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılmışlardır.

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle 
süreksiz çalışıp 1/3/2011 tarihinden itibaren sigortalı olmak için  müracaat edenlerin bu 
kapsamda sigortalı sayılabilmesi için ;

•	 5510 sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaması,

•	 İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmaması,

•	 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki banka sandıklarına tabi 
sigortalı olmaması,

•	 Kendi sigortalılıklarından dolayı Kanun ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesine göre gelir veya aylık almaması,

•	 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmaması,

•	 18 yaşını doldurmuş olması

şartları aranmaktadır.

Ø	5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesindeki Tarım veya Orman İşlerinde 
Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Sigortalılar İçin Prim Oranı: Bu sigortalılar, 
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve 
üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın 
otuz katının % 34,5’i oranında ödemeleri gerekmektedir Bunun % 20’si malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve 
meslek hastalıkları sigortası primidir.

5.7.1. Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak   
                Çalışanların Sigortalılığın Başlangıcı

Bir önceki bölümde bahsedilen şartları taşıyanlardan tarım işlerinde süreksiz çalışanlar 
örneği Ek 4’te yer alan “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş 
Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya 
çalıştıkları  il ya da  ilçede bulunan  tarım müdürlüklerine onaylatıp,  sürekli ikametlerinin 
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bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 
müracaat edecekler, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılmaktadır.

Diğer taraftan,  6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince devlet 
ormanlarında ağaçlandırma, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi 
orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı 
hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman 
köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki 
orman işlerinde çalışan köylülere birim fiyat (vahidi fiyat) usulüne göre yaptırılmaktadır. 
Söz konusu hüküm gereğince Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Çevre ve Orman İl 
Müdürlükleri ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme 
Şeflikleri aracılığıyla 6831 sayılı Kanunda belirtilen işlerin orman köylüleri tarafından 
kurulan kalkındırma kooperatiflerine, köy tüzel kişiliklerine ve  köylülere verilmekte olup 
söz konusu işlerin vahidi fiyat usulüne göre verilmesi halinde bu işler 5510 sayılı Kanunun 
Ek 5 inci maddesi kapsamında süreksiz iş sayılmaktadır.

Orman köylülerinden 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesine göre sigortalı olmak 
isteyenler örneği Ek 5’te yer alan “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait 
Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile sürekli ikametlerinin 
bulunduğu veya çalıştıkları yerin bağlı olduğu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ya da Orman 
Bölge Müdürlüğü,  İşletme Şeflikleri veya Kalkındırma Kooperatiflerine onaylatıp sürekli 
ikametlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 
müracaat ederek sigortalılıkları başlatılmaktadır. Ayrıca bu kapsamdaki sigortalılar başvuru 
belgesi ile birlikte için kooperatife ya da köy tüzel kişiliğine verilmesi halinde kooperatif 
ya da köy tüzel kişiliği ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimi arasında yapılan 
sözleşme ile kooperatif üyelerini ya da köy tüzel kişiliğince çalıştırılacakların listesini, 
köylülerle yapılması halinde ise sözleşmeyi eklemeleri gerekmektedir.

Tarım veya orman işlerinde süreksiz sigortalılığın başlangıç tarihinin belirlenmesinde 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 124 üncü maddesi gereğince adi posta veya kargo ile 
veya SGK’ya doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin SGK’nın 
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 edilmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde süreksiz 
çalışan sigortalılar için oluşturulacak sicil dosyaları sigortalıların sürekli ikametlerinin bağlı 
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünde/sosyal güvenlik merkezinde bulunacaktır. Bu 
nedenle, müracaat edenlerin tescil işlemi yapıldıktan sonra, sigortalı dosyası oluşturulmak 
üzere belgeler sürekli ikametlerinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 
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güvenlik merkezine gönderilecektir.  Ayrıca, sigortalıların çalıştıkları illerdeki sosyal güvenlik 
il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine sigortalılık işlemleri ile ilgili olarak talepte 
bulunmaları halinde işlemleri yapıldıktan sonra, belgeler sigortalı dosyasının bulunduğu 
sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilmelidir. Sigortalılara 
ayrıca sigortalılıklarının başlatıldığı hususunda bilgi verilir.

Kamu idarelerinin tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak 
çalıştırılanlar 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendine tabi sigortalı sayıldıklarından Ek 5 inci 
madde hükümleri bu sigortalılar için uygulanmaz.

2925 sayılı Kanun gereğince sigortalıkları devam edenler, bu kapsamdaki 
sigortalılıkları sona ermediği sürece 5510 sayılı Kanunun  Ek 5 inci maddesi hükümlerinden 
faydalanamazlar.

5.8. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar

2008 yılı Ekim ayı başından önce vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli 
aylığı bağlananlar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek 
primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma 
bakımından 506 ve 1479 sayılı kanunların sosyal güvenlik destek primine tabi hükümleri 
uygulanmaya devam edilir.

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek 
primi oranı: 

SGDP Oranı:

% 30 + %İş Kazaları Meslek Hastalıkları Prim Oranı = % 31 ila % 36,5 arası

şeklindedir.

506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, serbest avukat veya noter olarak 
çalışmalarını sürdürenler hakkında da, aylıklarından kesilmek suretiyle 5510 sayılı 
Kanunun 4/1(b) sigortalıları gibi işlem yapılır.

Ø	Harp malulleri ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlardan,

√ 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle çalışmaya devam edenler ile sonradan 5510 
sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi 
uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri 
uygulanır.
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Ø	5434 sayılı Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken 2008 yılı Ekim ayı 
başı itibariyle;

√ 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bendi kapsamında çalışmaya devam 
edenler hakkında, 01/11/2008  tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı talepleri 
doğrultusunda iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ve uzun vadeli 
sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümler uygulanır.

 Bir aylık süre içinde yazılı talepte bulunmayanlar hakkında ayrıca iş kazası meslek 
hastalığı hükümleri uygulanır, sosyal güvenlik destek primi kesilmez. 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı 
bağlananlardan 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar 
hakkında da yazılı talepleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu bent kapsamında olanlardan 
ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre vazife malûllüğü aylığı almakta olanlar, 
sınıf  veya görev  değiştirerek çalışmaya devam eden iştirakçiler ile aynı Kanun kapsamına 
giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan ve 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi 
kapsamında çalışan veya daha sonra çalışmaya başlayan er ve erbaşların, 2008 yılı Ekim 
ayı başından sonra müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren  5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre görevlerinden ayrılmasına gerek kalmaksızın alınacak emekliye sevk 
onayına istinaden vazife malûllüğü aylıkları bağlanarak ödenir.

6. 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Göre Kurulan Banka 
    Sandıkları11

5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 
borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş sandıklar, SGK’ya 
devredildikten sonra devir tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılmakta olup, bunların devir tarihine kadar bu kapsamda değerlendirilmesi 
mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, yine geçici 20 nci maddenin onbirinci fıkrasında söz konusu sandıkların 
kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından vakıf 
senetlerinde 5510 sayılı Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, 5510 sayılı Kanunun 
yürürlük tarihi itibariyle Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

11  Bu sandıklarla ilgili hükümler,  5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde de belirtilmiştir.
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5510 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine göre, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 
borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların 
iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden (17/4/2008) itibaren 3 yıl içinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınır. 3 yıllık süre 
Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla 4 yıl12 daha uzatılabilir. Devir tarihi itibarıyla sandık 
iştirakçileri 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra sandıkların vakıf senetlerine göre 
bağlayacakları gelir ve aylıklar için, 5510 sayılı Kanunun 54 üncü madde hükümleri 
ile “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 20 nci 
Maddesine İstinaden, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar veya Bunların 
Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçilerinin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı”ndaki aylıkların hesaplanması hükümleri uygulanır.

7. Prime Esas Kazançların Hesaplanması (5510 s.K., Md. 80)

7.1. 4/1(a) Sigortalıları İçin Prime Esas Kazanç

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi sigortalıları için prime esas kazancın hesaplanmasında;

1. Hak edilen ücretler, (Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tâbi 
tutulur)

2. Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde  yapılan ödemeler  
(bu tür ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki 
bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan 
kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek 
üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir.)

3. Yemek, çocuk ve aile zamlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yıllar itibariyle belirlenen tutarı aşan kısmı, (01/01/2010’dan itibaren asgari 
ücretin sırayla %6, %2 ve %10’ u olarak uygulanmaktadır.)

12 1/3/2012 tarih ve 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunla 2 yıllık süre “4 yıl” olarak değiştirilmiştir.
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4. İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik 
sistemine ödenen tutarlar, (aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçen kısmı)  

5. İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıda belirtilen kazançlar 
niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, (hizmet akdi 
sona erdikten sonra karar verilirse en son ayın kazancına dahil edilir)

brüt toplamı esas alınır.

a. Sigortalıların;

•   Ayni yardımları, 

•   Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, 

•   Görev yollukları, seyyar görev tazminatı, 

•   Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu           
ödeme, 

•   Keşif ücreti, 

•    İhbar ve kasa tazminatları, 

•  SGK tarafından yıllar itibarıyla tutarları belirlenecek yemek, çocuk ve aile 
zamları,

•  İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel 
emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30‘unu geçmeyen 
özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, 

prime esas kazanca tabi tutulmaz. 

b. (a) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm 
ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas 
kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair 
muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

c. Ücretler, hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer 
ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu 
ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan 
kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak 2 ayı geçmemek 
üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. 
Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya 
yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki 
ödemelerin   hizmet   akdinin  mevcut  olmadığı   veya  askıda  olduğu  bir   
tarihte  ödenmesi durumunda, 5510 sayılı Kanunun 82 nci madde hükmü de 
nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına 
dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin 



37

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, 
gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 5510 sayılı Kanunun 102 nci 
maddesindeki idari para cezası hükümleri uygulanmaz.

d. Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da 
komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan 
sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 
5510 sayılı Kanunun 82 nci madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır.

e. Bir işverene tabi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca (d) 
bendi kapsamında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların 
toplamından oluşur.

f. Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime 
esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas 
tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret 
almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret 
aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

g. Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı 
zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı 
arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay 
içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan 
sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati 
süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre 
hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki 
hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.

h. İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde 
taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, 
sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı haftalık çalışma süresi en az yirmi 
saat kararlaştırılmış sayılarak (g) bendi hükmüne göre hesaplanır.

i. 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 
30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası 
primleri, eksik çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. 

j. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve 
usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak 
kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam 
tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu 
şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz. 
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Ek 19’da yer alan “Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti” tablosunda 2012 
yılının ikinci yarısı için hesaplanmış işverenin bir işçi başına ödediği asgari miktar ve işçinin 
prim ve vergiler düştükten sonra eline geçen net ücretin hesaplaması yer almaktadır. Buna 
göre, aynı tarihte 16 yaşını doldurmuş işçiler için, brüt 940,5 TL asgari ücretinin 131,67 
TL si, SGK’ya ödenecek prim olmak üzere, devlet tarafından toplam 200,71 TL’lik kesinti 
yapılmaktadır. 66,49 TL’lik asgari geçim indirimiyle birlikte işçinin eline net olarak 739,79 
TL geçmektedir.13

İşveren ise bir işçi için, devlete 136,37 TL sosyal güvenlik primi ve 18,81 TL işsizlik 
sigortası primi ödeyerek toplam 1.095,68 TL ödeme yapmaktadır. 

7.1.1. Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler 

Konut kapıcılarına, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre minimum asgari ücret 
ödenir. Kazançları üzerinden % 14 sigorta primi ve % 1 işsizlik sigortası primi alınır. 

Konut kapıcıları, gelir ve damga vergisinden muaf tutulmuşlardır. 14 

Tablo II’de, konut kapıcıları için 2012 yılı ve 2013 ilk yarısı için ödenecek net ücretler 
yer almaktadır.

Tablo II. Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler (2012 Yılı 1. ve 2. Dönem ile 2013 1. Dönem)

Para Birimi: TL 2012 (01.01 - 30.06) 2012 (01.07 - 31.12) 2013 (01.01-30.06)

Brüt Asgari Ücret 886,50 940,50 978,60

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 124,11 131,67 137,00

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 8,865 9,405 9,79

Damga Vergisi (% 0,66)* (-) (-) (-)

Kesintiler Toplamı 132,975 141,075 146,79

Net Ücret 753,525 799,425 831,81

* 2013 yılı damga vergisi oranı %0,759 olarak değiştirilmiştir.

13 Asgari ücret; 1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında brüt 978,60 ve net 773,97 lira, 1 Tem-
muz-31 Aralık 2013 tarihleri arasında ise brüt 1.021,50 lira ve net 804,69 lira olarak belirlenmiştir. Buna 
göre, 1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında 16 yaşını doldurmuş işçiler için, brüt 978,60 TL as-
gari ücretin 137,00TL si, SGK’ya ödenecek prim olmak üzere, devlet tarafından toplam 205,59 TL’lik kesinti 
yapılmaktadır. 73,40 TL’lik asgari geçim indirimiyle birlikte işçinin eline net olarak 773,01 TL geçmektedir. 
İşveren ise bir işçi için, devlete 141,90 TL sosyal güvenlik primi ve 19,57 TL işsizlik sigortası primi ödeyerek 
toplam 1.140,07 TL ödeme yapmaktadır.  
14 08/07/2006 tarihinden itibaren, konut kapıcı ücretleri gelir vergisinde olduğu gibi damga vergisinden de 
muaf tutulmaya başlanmıştır.
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7.2. Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı

Sigortalının primine esas kazançları, sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırı dikkate 
alınarak SGK’ya bildirilmelidir. Alt sınırın altında kalanlar kazanç alt sınıra tamamlanacak, 
üst sınırı aşanların ise aşan kısmı dikkate alınmayacaktır. Yani; 

Ø	Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan 
sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan 
fazla olan sigortalıların günlük kazançları ise üst sınır üzerinden hesaplanacaktır.

Daha önceleri sigorta primine esas kazanç alt sınırı asgari ücretten ayrı olarak belirlenirken 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinde 5198 sayılı Kanunla15 yapılan 
değişikliğin ardından 01/07/2004 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazanç alt sınırının 
ayrı belirlenmesi uygulamasına son verilmiş, bu tarihten itibaren sigorta primine esas kazanç 
alt sınırı olarak 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için 
belirlenen brüt asgarî ücret esas alınmış, üst sınırı ise asgarî ücretin 6,5 katı olarak Kanunda 
belirlenmiştir. 01/10/2008 tarihinden 28/02/2011 tarihine kadar ise 5510 sayılı Kanunun 
82 nci maddesi birinci fıkrasında, Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük 
kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak uygulanmıştır. Ancak 01/03/2011 tarihinden itibaren 6111 
sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesinde değişikliğe 
gidilmiş ve madde prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt 
sınırı sigortalıların yaşına uygun asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından 
büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak yeniden düzenlenmiştir.  

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin (d) bendi uyarınca, ücretler hak edildikleri aya 
mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına 
dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle 
prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı 
geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. 

7.3. Prime Esas Tutulacak Kazançlar

7.3.1. Ücret ve Ücret Niteliğindeki Kazançlar

Sigortalının ay içinde kazandığı tüm ücretler genel anlamıyla sigorta primine esas 
kazanca dahildir. Ücretin işveren tarafından tahakkuk ettirilmesi yeterli olup süresinde 

15 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; Resmi Gazete:06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı 
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ödenmemesi ücretin prim matrahına dahil edilmesi zorunluluğunu etkilemez. 4857 
sayılı İş Kanunun 32 inci maddesinde ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 
üçüncü kişilerce sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanırken, 41, 42 ve 43 üncü 
maddelerince yapılan fazla çalışmalar, 46 ncı maddesi uyarınca kazanılan hafta tatili ile 47 
nci maddesi uyarınca ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücret, 57 nci maddesi uyarınca 
hak kazanılan yıllık izin ücreti, 70 inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanan, “Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği”nin 15 
inci maddesi uyarınca yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri için de artırımlı 
ücret ödenmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 12 inci bendinde ise ücret, aynı Kanunun 
4/1(a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya 
yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik taşıyan “brüt tutar” olarak tanımlanmıştır. Yani, 
sigortalının bir aylık çalışması karşılığı aldığı kök ücretin yanında, fazla çalışma ücreti, hafta 
tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti de ücret kavramı içinde değerlendirilir. 

Ayrıca; 

•	 Kıdem zammı, 
•	 Askerlik yardımı, 
•	 Gece zammı, 
•	 Vardiya ücreti, 
•	 Huzur hakkı, 
•	 Temsil tazminatı, 
•	 İş riski zammı, 
•	 İzin harçlığı, 
•	 Makam tazminatı, 
•	 Hastalık nedeniyle verilen ücret veya tazminatlar, 
•	 Yılbaşı parası, 
•	 Bayram harçlığı, 
•	 Nakit yapılan kira ve yiyecek yardımı, 
•	 Ayakkabı ve elbise parası, 
•	 Yıllık izin ücreti, 
•	 Mazeret izni ücreti 

gibi ödemelerde ücret niteliğinde olduğundan sigorta primleri hesabında matraha dahil 
edilir.

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki diğer ödemeler 4857 sayılı İş Kanunu anlamında ücret 
kavramına dahil olmakla birlikte ödenme süresi açısından prime esas kazanç tespitinde farklı 
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bir yöntem uygulanmaktadır. Buna göre öncelikle prim ve ikramiye benzeri ödemelerin 
prime esas kazanç hesabında matraha dahil edilebilmesi için tahakkuk etmesi yeterli 
olmayıp aynı zamanda ödenmesi de gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle hak kazanılan 
ancak işverence ödenmeyen prim,ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemeler hak kazanılan 
değil de ödemenin gerçekleştiği ay matrahına dahil edilir.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi, ikramiyelerin prime esas kazanca dahil edilme 
şeklini farklı düzenlemiştir. Öncelikle kök ücret ve kök ücret niteliğindeki ek ücretler dışında 
kalan diğer ödemeler (prim, ikramiye vb.) ödemeler, hak edildikleri değil öncelikle ödendiği 
ayın kazancına dahil edilir ve ücret ödemelerin yapıldığı ayda sigorta primine esas kazanç üst 
sınırı aşıldığı takdirde prim matrahına tabi tutulamayan artık kısım, ödemenin yapıldığı ayı 
takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların 
prime esas kazançlarına ilâve edilir. 

Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının 
bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret 
dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı 
ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı 
tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilir. 
Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı 
durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilmez.

Ø	Özel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları: 5510 Sayılı Kanunun 
4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile “Sadece Genel Sağlık Sigortasına 
Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliği”nde, işveren 
tarafından ödenen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları ücret 
olarak nitelendirilmemiştir. Bu nedenle sigortalının özel sağlık sigortası ve 
bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, prime 
esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, özel sağlık sigortası ve bireysel 
emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime 
esas kazancına dahil edilmelidir. 

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigorta 
primine esas kazanç bildirimlerinde; hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve 
bu nitelikteki ödemeler ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Eski uygulamada16 

aylık prim ve hizmet belgelerinin e-bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, sigortalıların 
hak ettikleri ücretleri ile sigortalılara ay içinde ödenen prim, ikramiye gibi istihkaklar, prime 
esas kazanç başlığı altında tek tutar olarak bildiriliyordu. 16

16 Temmuz 2010 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren uygulama değişmiştir. 
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BÖLÜM II

4/1(b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM II
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4/1(b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN HAK VE  
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. 4/1(b) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar (5510 s.K., Md. 4/(b))

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan;

√ Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde        
gelir vergisi mükellefi olanlar,

√ Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

√ Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara   
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma   
iştiraklerinin ise tüm ortakları,

√ Tarımsal faaliyette bulunanlar, 

4/1(b) kapsamında sigortalı sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin ek olarak; 10/7/1953 
tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler de dahildir. 

2. 5510 Sayılı Kanun ile İşverene Yüklenen Yükümlülükler 

5510 sayılı Kanun kapsamında, işverenin çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlara 
aşağıda yer verilmiştir,

1. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” verme yükümlülüğü,
2. “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” verme yükümlülüğü, 
3.  “İşyeri Bildirgesi” verme (işyerini bildirme) yükümlülüğü, 
4. “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” verme yükümlülüğü, 
5. “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” verme yükümlülüğü,
6. İş kazası ve meslek hastalığını bildirme yükümlülüğü,
7. İş kazası ve meslek hastalıklarında sigortalıların sağlığını koruma ve iş   

 güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uyma ve kasıtlı davranmama   
 yükümlülüğü, 

8. Geçici iş göremezlik ödeneği verme yükümlülüğü, 
9. Tehlike sınıf ve derecesindeki değişiklikleri bildirme yükümlülüğü, 
10. Sigortalıların iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına yakalanması   

 halinde sağlık hizmeti sağlama yükümlülüğü,
11. Vazife malullüğünü bildirme yükümlülüğü,
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12. Prime esas kazançların tespitinde uyması gereken yükümlülükler,
13. Prim ödeme gün sayısının hesaplanmasına ilişkin yükümlülükler,  
14. Eksik gün çalışmalarının belgelendirilmesi yükümlülüğü,  
15. Fiili hizmet zammı uygulanmasına ilişkin yükümlülükler,   
16. İtibari hizmet sürelerinin bildirilmesine ilişkin yükümlülükler,   
17. Sigorta ve genel sağlık sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü,
18. Teşvik kapsamında yer alan 5 puanlık prim indirimi gibi düzenlemelerin   

 sigortalıya uygulanmasına ilişkin yükümlülükler,
19. Yaşlılık/emeklilik aylığı, maluliyet aylığı, sürekli göremezlik geliri,  vazife   

 malullüğü alan kişileri çalıştıran işverenin yükümlülüğü,
20. Asgari/yeterli işçilik bildirme yükümlülüğü ve uzlaşma,   
21. İşyeri kayıtlarını güncel ve geçerli tutma yükümlülüğü, 
22. Ücret tediye bordrosu düzenleme yükümlülüğü,  
23. Yasal kayıtlarını, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarına ibraz   

 etme yükümlülüğü, 
24. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarının, görevlerini yerine   

 getirmeleri esnasında görevine engel olunmaması ve talep edilen bilgilerin   
 doğru olarak sağlanması yükümlülüğü,

25. Sigortalılara ait ücretlerin banka aracılığıyla verilmesine ilişkin yükümlülük, 
26. Sigortalıları bünyece elverişli işlerde çalıştırma yükümlülüğü,
27. Sigortalıyı raporlu iken çalıştırmama yükümlülüğü,
28. Sigortalının sağlık raporu olmaksızın veya sağlık raporuna aykırı şekilde   

 çalıştırılmasına izin vermeme yükümlülüğü,
29. Ücretlerden kesinti yapılmamasına ilişkin yükümlülüğü, 
30. Fazla ve yersiz yapılan ödemeleri geri iade etme yükümlülüğü

3. 4/1(b) Kapsamındakilerin Sigortalılık Başlangıcı,  Bildirim ve Tescil  
    Yükümlülüğü

3.1. Başlangıç ( 5510, Md. 7)

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların sigortalılıkları, gelir vergisi 
mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve 
komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları 
tarihten; sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil 
edildikleri tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim 
kuruluna seçildikleri tarihten; gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline 
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kayıtlı oldukları tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için tarımsal 
faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde 
bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin 
SGK’ya yapıldığı tarihten; köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten; 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise lisans belgesine istinaden 
fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar. 

Ayrıca bu maddenin uygulanmasında, gelir vergisinden muaf olanlar ile tarımda kendi 
adına ve hesabına bağımsız çalışanların kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili olarak kanunla 
kurulmuş ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınır. 

3.2. Bildirim ve Tescil ( 5510, Md. 8)

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendinin;

i. (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere, diğer alt bentleri kapsamında 
sigortalı sayılan kişilerden, köy ve mahalle muhtarları için seçildiklerine ilişkin 
mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten, 

  ii. Sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar 
için vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek 
üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül 
ettirildiği tarihten ve diğerleri için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen sigortalılık başlangıcından;17 

iii. (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise, kanunla kurulu 
meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren,

kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi 
daireleri ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü18 sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek, 
SGK’ya vermekle yükümlüdür. 1718

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendinin;

i. (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanların bildirimleri en geç 15 gün, 

ii. (4) numaralı alt bendi kapsamındaki tarımsal faaliyette bulunanların bildirimleri 
ise en geç bir ay içinde yapılır. 

•  Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendinde yer alan tarımsal faaliyette  
bulunanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 

17 6111 sayılı Kanunla ibare değiştirilmiştir.
18  6111 sayılı Kanunla “esnaf sicil memurluğu” ibaresi değiştirilmiştir.
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•  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş 
tarafından SGK’ya bildirilmesi zorunludur. SGK bu bildirimlerden itibaren bir ay 
içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını 
bildirir. 

4857 sayılı İş Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa 
olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple 
faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin ünvan ve adresini, çalıştırılan işçi 
sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut 
unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay 
içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için 
birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. 

Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler 
üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. (4857s.K., Madde 3)

1/10/2009 (Kamu işyerleri için 15/10/2009) tarihinden önce, bir sigortalı çalıştıran 
işverenler sigortalı işe giriş bildirgelerini kağıt ortamında SGK’ya doğrudan yada posta 
yolu ile verebilmekteydiler. Ancak anılan tarihten sonra bir sigortalı çalıştıran işverenlerde 
dahil olmak üzere tüm işverenlere, işyerlerinde çalıştıracakları sigortalılara ilişkin işe 
giriş bildirgelerini internet (e-sigorta yoluyla) ortamında vermek zorunluluğu getirilmiştir. 
Elektronik ortamda verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 maddesinin ilgili fıkrası 
gereği idari para cezası uygulaması yapılmaktadır. Süresi içinde veya sonradan elden veya 
posta yoluyla gönderilen/verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri SGK kayıtlarına alındıktan 
sonra sigortalıların tescil işlemleri sonuçlandırılmaktadır. İşverenler, işyerlerinde çalıştırmaya 
başlayacağı sigortalıları, SGK tarafından çıkarılan ve 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY)  ekinde yer alan belge 
ile bildirmesi gerekmektedir. SSİY’nin ekinde bulunan ve SGK tarafından hazırlanan örneği 
Ek 2’de yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesi dışında, başka biçimlerde yapılan 
bildirimler geçerli sayılmamaktadır.   

4. 4/1(b) Kapsamındakilerin Sigortalılığının Sona Ermesi ( 5510, Md. 9)

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamındaki sigortalıların;
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1. Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine 
son verdikleri tarihten,

2.  Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği 
veya 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına 
girdiği tarihten,

3. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı alt bendi 
kapsamına girenlerden; 

•	 Şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve 
komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin 
sona erdiği tarihten, 

•	 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, 
şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, 

•	 Limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, 
hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, 

•	 Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu 
üyeliklerinin sona erdiği tarihten, 

•	 İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın 
talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, 
ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih 
duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, 
mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan 
şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili 
memurluğunca tescil edildiği tarihten,

4. Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin 
sona erdiği veya 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi 
uyarınca muafiyet kapsamına girdiği yahut 65 yaşını doldurması nedeniyle talepte 
bulunduğu tarihten,19

5. Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,

6. Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı 
olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal 
güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten bir gün öncesinden*,

19 6111 sayılı Kanunla “muafiyet kapsamına girdiği yahut 65 yaşını doldurması nedeniyle talepte bulunduğu 
tarihten” ibaresi eklenmiştir.
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7. (3) numaralı alt bent kapsamında iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma 
düşen şirketlerin ortaklarından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları 
tarihten bir gün öncesinden*,

8. Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından 
dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar  hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile 
çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir gün öncesinden*,

9.  Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 
5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu 
sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya 
başladığı tarihten bir gün öncesinden20*

10.6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörler için, lisansları yenilenmeyenlerin 
lisanslı oldukları yılın sonundan,

itibaren sona ermektedir.

 Vergi dairelerince vergi mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde  bu 
süre vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi 
mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği tarihten başlar21.

Bildirim: Sigortalılığı sona erenlerin kendileri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin 
sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç 10 gün 
içinde SGK’ya bildirilir. Bu kişilerin meslek kuruluşlarına ya da vergi dairelerine olan 
yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, sigortalılığın sona ermesine ilişkin belge ya da 
bilginin verilmesine engel teşkil etmemektedir.

5. İşverenin Sigortalıları Bünyece Elverişli İşlerde Çalıştırma Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi üçüncü fıkrası gereği, işveren, sigortalıyı alacağı 
sağlık raporuna göre, bünyece elverişli olduğu işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.  Sağlık 
raporu alınmasının gerekli olduğu belirtilen işlerde, sağlık raporu olmadan ve ya alınan 
rapora aykırı olarak bünyece elverişli olunmayan işlerde çalıştırılan sigortalının; işe girmeden 
önce varlığı tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucunda oluşan 
hastalığı nedeniyle, SGK tarafından sigortalıya ödenmesi gereken geçici iş göremezlik 
ödeneği işverene ödettirilir. 

20 * 6111 sayılı Kanunla ““tarihten” ibarelerinden sonra gelmek üzere “bir gün öncesinden” ibareleri 
eklenmiştir.
21 6111 sayılı Kanunla 10 uncu madde ve bu paragraf eklenmiştir. 
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6. İşverenin Sigortalılar Açısından Sağlık Raporuyla İlgili Yükümlülüğü  

Gereken Hallerde Sağlık Raporu Alınması: İşveren, ilgili kanunlar gereği sağlık raporu 
alınması gereken hallerde sigortalı için sağlık raporu alarak çalıştırmak zorundadır. Ayrıca 
alınan raporlarda, çalıştıracağı işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtilmiş ise, 
anılan işlerde çalıştırmama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Sağlık Kurulu raporu ile belli 
bir işte çalışamayacağı belgelenen 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) kapsamındaki kişiler raporda 
belirtilen işte çalıştırılamamaktadırlar.

Sağlık Raporu Olmaksızın Çalıştırma ve Cezası: İlgili kanunları gereğince sağlık 
raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz 
konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde sigortalıyı çalıştıran 
işverenler, bu nedenle SGK tarafından yapılan sağlık hizmeti giderlerini 5510 sayılı Kanunun 
76 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği ödemek zorundadırlar. Sağlık kurulu raporu ile belli 
bir işte çalışamayacağı belgelenen 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) kapsamındaki kişileri çalıştıran 
işverenler, sigortalının aynı hastalık sebebiyle SGK tarafından yapılan masraflarını ödemekle 
yükümlüdür.

Ø	İşveren,  raporlu sigortalıyı istirahatli dönemde işyerinde çalıştıramaz. Eğer 
çalıştırırsa aynı hastalığı nedeni ile yapılacak masrafları ödemekle yükümlüdür. 

Ø	Sigortalı, tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair SGK 
tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın 
başka işte çalışırsa aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları sigortalının 
kendisinden alınır.16 

7. İşverenin Sigortalıların İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sağlık   
         Hizmeti Yardımında Bulunma Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği, işveren, iş kazasına 
uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının sağlık durumunun gerektirdiği sağlık 
hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Bu amaçla işveren tarafından yapılan 
ve belgelere dayanan;

√ Sağlık hizmeti giderleri,  

√  Yol gideri, 

√  Gündelik ve refakatçi için yapılan masraflar 

SGK tarafından karşılanmaktadır. 
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5510 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereği; işveren, iş kazasına 
uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan sigortalısının sağlık hizmetlerini SGK devralana 
kadar sağlamamakta ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya 
gecikmesinden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya 
malûllük derecesinin artmasına neden olması durumunda, SGK’nın bu nedenle yaptığı her 
türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. 

8. İşverenin Ücretlerden Kesinti Yapılmamasına İlişkin Yükümlülüğü 

5510 sayılı Kanunun 98 inci maddesi birinci fıkrası gereği, işverenler, sosyal sigortalar 
ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların 
ücretlerinden kesinti yapamamaktadırlar.

9. İşverenin Fazla ve Yersiz Yapılan Ödemeleri Geri İade Etme Yükümlülüğü 

5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde yersiz ödemelerin geri alınmasıyla ilgili şartlar 
açıklanmıştır.  Bu maddeye göre,  SGK tarafından işverenlere,  fazla veya yersiz olarak 
yapıldığı tespit edilen 5510 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; 

i.İşverenin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit 
tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu 
ödemelerin yapıldığı tarihlerden; 

ii.SGK’nın hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden 
geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, işverene tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 24 ay22 içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 24 aylık 
sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, 
itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte,

işverenin SGK’dan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel 
hükümlere göre geri alınır. 

İşverenin kasıtlı ve kusurlu davranışları, “Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında açıklanmıştır. 
Bu maddeye göre;

22 6111 sayılı ve 13/02/2011 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile eski uygulamada 3 ay olan süre 24 ay olarak değiştirilmiştir
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a)  SGK’ya verilen veya ibraz edilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde   
 bulunulması,

b)  Örneği SGK’ca hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum   
 değişikliklerinin bir ay içinde SGK’ya bildirilmemesi,

c) 5510 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine gelmediği hâlde, sahte bilgi ve   
 belgelerle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması   
 ile gelir veya aylık bağlatılması,

d) Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan,   
 ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

e) Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen   
birlikte yaşanması,

f) Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya   
 bildirilmemesi,

g) Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona 
ermesine rağmen her hangi bir kişi tarafından tahsilat yapılması,

işverenlerin kasıtlı ve kusurlu davranışlarını oluşturmaktadır.

 Yukarıdaki kasıtlı ve kusurlu davranışların (b) maddesinde belirtilen durum hariç olmak 
üzere, SGK’ya yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç 
tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında, ayrıca 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Fazla veya yersiz ödeme; kontrol, denetim, inceleme, Sayıştay tarafından kesin hükme 
bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilmektedir.

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, 
kanunî faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri  
kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da 
uygulanır. Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme 
dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan % 25 
oranında kesilmek suretiyle uygulanmaktadır.

Ayrıca, yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten 10 yıl 
geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, 
primin  yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen 
süre için hesaplanır. 
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10.  İşverenin Tehlike Sınıf ve Derece Değişikliklerini Bildirme Yükümlülüğü23 

5510 sayılı Kanunun 83 ve 84 üncü maddelerinde tehlike sınıf ve derecelerin tespiti, 
değiştirilmesi ve değişikliklerin bildirilmesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. 5510 sayılı 
Kanunun 84 üncü maddesine göre işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendine göre 
sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay 
içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim üzerine SGK, yaptıracağı incelemeler 
sonunda tehlike sınıf ve derecesini değiştirebilir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek 
değişiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda SGK’ca verilecek karar, değişikliğin meydana 
geldiği tarihten sonraki ay başından başlanarak uygulanır.

 Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse;

a. Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği,

b. Tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin SGK’ca öğrenildiği,

tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından itibaren uygulanmak üzere, 
SGK’ca karar alınır ve ilgililere tebliğ olunur.

10.1. İşyerinin Tehlike Sınıf ve Derecesinin Belirlenmesi

5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; kısa vadeli sigorta 
kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin 
ağırlığına göre tespit edilir. İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel 
iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi 
iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve 
tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların görüşleri de 
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usûlle 
değiştirilebilir.

23 6385 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi değiştirilmiştir, bu değişikliğe bağlı olarak da 10 uncu madde ile 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli 
sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 
üncü ve “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu maddeler  01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamında sigortalı 
çalıştıran işverenlerin, kısa vadeli sigorta kolları  için, işyerinde yapılan işin tehlike sınıf ve derecesine göre 
% 1 ilâ % 6,5 arasında prim ödemesi öngörülüyordu. Yapılan değişiklik ile kısa vadeli sigorta kolları prim 
oranı % 2 olarak belirlenmiştir. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 
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10.2. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarife Cetveli (Ek 11, Ayrıntılı Tablo)

İşyerinin tehlike sınıf ve derecesi, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, mülga 

506 sayılı Kanunun hükümlerine istinaden, 18/03/1981 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Prim Tarifesi” cetvelinde gösterilmekteydi. 

Ancak, zamanla “İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi”nde yer alan 

işkollarının mevcut ihtiyacı karşılamadığı görülmüş olup, söz konusu eski sınıflama sisteminin 

günümüzdeki ekonomik sınıflandırmaya cevap veremediği anlaşılmıştır. Türkiye’nin, Avrupa 

Birliği’ne uyum sürecindeki çalışmaları kapsamında, Birliğe üye ülkelerce uygulanmakta olan 

ve aday ülkelerin de aynı uygulamaya geçmesi beklenen NACE kodlama sistemi doğrultusunda, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri gereği, 

işyerlerinin/sigortalıların tabi tutulacağı “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”24 

hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/10/2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamış 

olup işin adı, iş kolu kodu, tehlike sınıf ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları prim tutarı 

bu tarifede detaylı olarak gösterilmiştir.

Tarife, iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve 

derecelerine ilişkin prim oranlarını yeniden belirlemiştir. Bir önceki prim tarifesinde işin 

tehlike sınıf ve derecesine göre belirlenen prim oranı en düşük 1,5 en yüksek 7 olup işin 

tehlikesine göre bu oranlar arasında belirlenmekteyken, 5510 sayılı Kanunla bu oran 0,5 
puan düşürülmüş ve 1 - 6,5 arasında değişen prim oranları tarifesine geçilmiştir.  

Eski tarife olan “İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi”nde yer 

alan 297 adet işkolu kodu, “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” ne göre 672 işkolu 
koduna dönüştürülmüştür. 

Ayrıca, 1/10/2008 tarihinden önce 2/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 

Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş 

sigortalıların yani 5510 sayılı Kanunla 4/1(b) kapsamında değerlendirilen sigortalıların 

meslek kodları SGK tarafından bu tarifedeki uygun işkolu kodlarına ilk defa dönüştürülerek,  

işin tehlike sınıf ve derecesine göre kısa vadeli sigorta primi alınmaya başlanmıştır.

Aşağıda “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin uygulanmasında önemli tanımlara 

yer verilmiştir. 

•	 İşkolu Kodu: İşyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre 

24 Bakanlar Kurulu Kararı: 2008/14173 sayılı ve Resmi Gazete: 29/09/2008 tarih ve 27012 sayılı (2inci 
mükerrer)
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hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin sınıf sütununda 
belirtilen kodları ifade eder.

•	 Tehlike Sınıfı: İşkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği 
tehlikenin ağırlığına göre belirlenen 12 tehlike sınıfını ifade eder.

•	 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı: Yapılan işin iş kazası ve meslek 
hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında 
belirlenen oranı ifade eder.

•	 Kaçınılmazlık İlkesi: Olayın meydana geldiği tarihte  bilimsel ve teknik kurallar 
ve olanaklar  gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen veya 
tamamen meydana gelmesi durumunu ifade eder.

•	 Tehlike Sınıfı ve Prim Oranı: Tarife eki listede işkolları 12 tehlike sınıfına 
ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek 
haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir.  Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil 
olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin 
eklenmesi suretiyle bulunur. 

•	 Esas İşin Fer’i ve Mütemmimi25 Olan İşlerde Prim Oranları:  Bir işyerinde 
yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta 
primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin 
fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı 
ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve SGK’da ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş 
olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur.  

•	 Aynı İşyerinde, Aynı İşveren Tarafından Yürütülen İşler: Aynı işveren 
tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler 
gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek 
tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur.

•	 Tarife Eki Listede Gösterilmeyen İşler: Tarife eki listede gösterilmeyen işler, 
mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı göz önünde 
bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına 
tabi olur.

10.3. Normal Prim Oranlarının Derecelere Ayrılması

Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere 3 tehlike derecesine ayrılır.

Üst derece prim oranı dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim oranından 0,2 
puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha 

25 Esas işin fer’i ve mütemmimi: Esas yapılan işe bağımlı, asıl iş olmayan ve bütünler, tamamlayıcı mahiyet-
te olan iş
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düşüktür. Şöyle ki, 1 inci tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranı, bu sınıfın 
normal prim oranının altına düşememekte ve 12 inci tehlike sınıfındaki işyerleri için ise üst 
derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranını geçememektedir.

10.4. Derecelemeye Tabi Tutulan İşyerleri İşlemleri

1. Sigorta Prim Gün Sayısı Şartı: SGK, her yıl yapacağı hesaplamalar ile dereceleme 
hesabının yapıldığı yıldan önceki 3 takvim yılı içinde aynı işkolunda 40.000 
(kırk bin)  ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmiş olan işyerlerini 
derecelemeye tabi tutar.

2. Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan önceki 
3 takvim yılı içinde meydana gelerek SGK kayıtlarına intikal eden ve işyerlerinin 
özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de 
sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm 
olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak SGK tarafından üst, 
normal veya alt derece olarak belirlenir.

3. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik 
ve ölüm olaylarının, işverence işyerinde alınan işin niteliğine uygun bilimsel 
ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen veya doğal afetler sonucu meydana 
geldiğinin tespiti halinde kaçınılmazlık ilkesi gereği bu tür olaylar derecelendirme 
hesabında dikkate alınmaz. 

4. Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için 40.000 (kırk bin) gün sigorta primi 
tahakkuk ettirmemiş olan işyerleri, dahil bulundukları işkolunun normal prim 
oranı üzerinden prim öderler.

“Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”;

•	 Kısım, 
•	 Bölüm, 
•	 Grup, 
•	 Sınıf (iş kolu kodu),
•	 İşin adı, 
•	 Tehlike sınıf (iş kolu kodu)  
•	 Prim oranı

kalemlerini göstermekte olup, tarife Ek 11‘de yer almaktadır.    

Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin 
sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanmaktadır.  Ancak, esas 
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işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve 
bağımsız olarak yürütüldüğü ve SGK’da ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde 
her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olmaktadır.

Bir işin, esas işin tamamlayıcısı ve ayrıntısı olarak kabul edilmesi için, birinin faaliyetinin 
durması halinde amaçlanan çalışmanın elde edilememesi gerekir. Bir şişe/kutu sütü 
üretim fabrikasında yapılan, ineklerin beslenmesi, sütün sağımı, sütün soğutma tanklarına 
geçirilmesi, pastörize edilmesi ve şişelenmesi/kutulanması gibi tüm faaliyetlerde ana 
yapılan iş süt üretimi olmakla birlikte yukarıda belirtilen aşamalar birbirlerinin ve ana işin 
tamamlayıcısıdırlar. Belirtilen aşamalar aynı zamanda esas işin kısımlarını oluştururlar.  

Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı 
özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek 
tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olmaktadır.

Tarifede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin 
ağırlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim 
oranına tabi olmaktadır.

10.5. NACE Kodlama Sistemi

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen, kısa adı “NACE” olan (Fr.: Nomenclature des 
Industries e’tab lies dans les Communaute’s Europeen nes) bu kodlama sistemi, “Ekonomik 
Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması” anlamına gelmektedir.  Avrupa Topluluğunda 
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması (NACE), Avrupa Ekonomik Faaliyetleri ile 
ilgili istatistiklerin üretilmesi ve uluslar arası çapta yayılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
kodlama sistemi, uluslararası standartlara göre kodlanmış faaliyetlerden ulusal bazda bilgiler 
üretmek amacıyla kullanılmaktadır. NACE’ye göre derlenen bilgilerin ışığında, Avrupa 
Birliği ve aday ülkeler arası ekonominin kıyaslanarak uygun politikaların belirlenmesine 
yardımcı olunmaktadır.

SGK tarafından kullanılmakta olan “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” de en 
son sınıflandırma versiyonu olan NACE rev.2 dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ancak bazı 
faaliyetlerin NACE rev.2’ye uyumlaştırma çalışmaları halen devam etmektedir.

10.6. İşyerinin Tehlike Sınıf ve Derecesinin İlk Tescilde Yanlış Belirlenmesi   
         Halinde Değiştirilmesi

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesine göre işyerinin hangi tehlike sınıf ve derecesine 
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girdiği ve ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primi oranı, işverenin işyeri bildirgesinde 
verdiği bilgilere istinaden SGK tarafından belirlenerek işverene tebliğ edilir. İş kazasını ve 
meslek hastalığını önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı 
tespit edilen işler, SGK tarafından daha yüksek primli derecelere konulabilmektedir. 

SGK, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere 
dayanarak kendiliğinden veya işverenin isteği üzerine değiştirebilmektedir. SGK tarafından 
yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az 1 ay önce işverene, işveren 
tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az 2 ay önce SGK’ya bildirilmesi 
halinde, karara bağlanacak değişiklikler, karar veya istekten sonraki takvim yılı başında 
yürürlüğe girmektedir. Bu sürelerin aşılması halinde, SGK tarafından yapılacak değişikliğe 
ilişkin kararın tebliğini izleyen takvim yılı başından geçerli olarak uygulanmakta ve izleyen 
takvim yılı başından itibaren bu değişiklik geçerli olmaktadır.

10.6.1. İşverenin Tehlike Sınıf ve Derecesi ve Prim Oranına İtirazı

Ø	İşverenler tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında SGK tarafından yapılacak 
yazılı bildirimi aldıktan sonra 1 ay içinde itiraz edebilirler. 

Ø	SGK, bu itirazı inceleyerek en geç 3 ay içinde karara bağlayarak işverene bildirmektedir. 

Ø	İşverenler, alınan bu kararı üzerine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde 
yetkili mahkemeye başvurma hakkına sahiptirler.

İtiraz komisyonlarınca itirazın reddi hâlinde, işverenin mahkemeye başvurması SGK’nın 
işlemlerini durduramamaktadır. Maddi hatalar taraflarca ileri sürülmemiş olsa dahi itiraz 
komisyonlarınca re’sen dikkate alınmaktadır. İtiraz komisyonları, iş durumuna göre, 
itiraz komisyonu başkanının çağrısı üzerine haftada en az bir defa çalışma saatleri içinde 
toplanmaktadır.  İşveren veya bunların vekilleri, itiraz hakkında, itiraz komisyonunca karar 
verilinceye kadar itirazlarından vazgeçebilirler. Vazgeçme, işverenin üniteye vereceği bir 
dilekçeyle veya bu husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle yapılır. Vazgeçme beyanı 
açık olmalıdır. Vazgeçme hâlinde, itiraz eden o olaya münhasır olmak üzere itiraz hakkını 
kaybetmiş sayılmaktadır.

İşverenin itirazı, işyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları prim 
oranının tebliğine ilişkin yazının işverence tebellüğünden itibaren;

√ 1 ay içinde yapılmış ise, değiştirilen iş kolu kodu ve tehlike sınıfı ile tehlike 
derecesinin hatalı uygulandığı tarihten, 

√ 1 aylık süre dışında yapılmış ise, itirazın SGK kayıtlarına intikali tarihini 
izleyen yılbaşından

 geçerli olarak uygulanmaktadır.



60

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

Bu değişiklik nedeniyle tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde, kararın işverene 
tebliğ edildiği tarih ile yürürlük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına ait 
prim farkının tebliği tarihini takip eden 1 ay içerisinde SGK’ya ödenmesi halinde, fark prim 
için gecikme cezası ve gecikme zammı alınmamaktadır. Aksi takdirde, fark primi gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Tehlike sınıf ve derecesinin düşmesi 
halinde ise, kısa vadeli sigorta kolları sigortası prim farkı, işverenin varsa borçlarına mahsup 
edilmekte, yoksa iade edilmektedir. 

√ 1 ay içinde iade edilmesi halinde faiz ödenmemektedir. 

11. İşyeri Bildirgesi (SSİY, Md. 27)

1) İşyerinde, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı 
çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri 
kendisine intikal eden işveren, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 
sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek 7‘de bulunan “İşyeri Bildirgesi”ni 
SGK’ya e-sigorta yolu ile göndermek zorundadır. 5510 sayılı Kanunun 
4/1(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri 
bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, 5510 sayılı Kanunun 
11 inci maddesinde belirtilen sürelerde SGK’ya elden verilir veya posta yoluyla 
gönderilmelidir. 

2) Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine 
intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir.

3) Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz 
yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir.

4) 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale 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, verecekleri işyeri 
bildirgelerine istinaden SGK’ca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu 
işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve 
tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir. 

5)Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve 
çalıştırılacak sigortalı sayısını ticaret sicil memurluklarına bildirmesi üzerine, 
ticaret sicil memurluklarınca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, 
işyeri ünitece tescil edilir. Bu durumda şirketlerce ayrıca işyeri bildirgesi 
düzenlenmez.
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6)Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine 

karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler de bağımsız işyeri 

sayılır.

7) 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 anda birden 

fazla ünitenin görev alanlarında işe başlanılması halinde, hangi üniteden tek 

işyeri sicil numarası alınacağı işverenin talebine göre belirlenir. İşverence, ilgisi 

bulunan diğer ünitelere yazılı olarak bilgi verilir. 

8) 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.

9) Süresi içinde verilmeyip sonradan verilecek işyeri bildirgesi, SGK’ca aksi  

kararlaştırılmadığı sürece kağıt ortamında elden veya posta yoluyla SGK’ya 

verilir. 

12. İşyeri Sicil Numarası (SSİY, Md. 28)

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi gereğince sigortalı çalıştırılan işyerine; SGK    tarafından;

• Mahiyet kodu, 

• İşkolu kodu, 

• Ünite kodu, 

• Sıra numarası, 

• İl kodu, 

• İlçe kodu,

• Kontrol numarasını 

ihtiva eden bir işyeri sicil numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir. 

Bu kodların ne anlama geldiği aşağıda kısaca belirtilmiştir:

a. Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici 

olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir.

√ ‘1’ rakamı kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, 

√ ‘2’ rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, 
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√ ‘3’ rakamı kamu sektörüne ait geçici işyerlerini, 

√ ‘4’ rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini ifade eder.

b. İşkolu kodu; yapılan işin “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine” göre hangi 
iş koluna girdiğini belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir. 

c. Ünite kodu; işyerinin işlem gördüğü üniteyi belirtmeye yönelik olup iki hane 
rakamdan ibarettir.

d. Sıra numarası; her işyerine ilgili ünite tarafından iller itibarıyla ve sıra takip etmek 
suretiyle verilen bir numara olup yedi hane rakamdan ibarettir.

e. İl kodu; işyerinin hangi ilde olduğunu belirtmeye yönelik olup il trafik kod 
numarasından ibarettir.

f. İlçe kodu; işyerinin hangi ilçede olduğunu belirtmeye yönelik olup iki hane 
rakamdan ibarettir.

g. Kontrol numarası; işyeri sicil numarasının doğru kullanılmasını sağlamaya 
yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir.

13. İşyeri Bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi ( 5510, Md. 8)

İşveren, SGK tarafından hazırlanan ve örneği Ek 7‘de bulunan “İşyeri Bildirgesini” en 
geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK’ya vermekle yükümlüdür. 

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama 
tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri SGK’ya yapılmış 
sayılmaktadır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün 
içinde SGK’ya bildirmek zorundadır. 

•	 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi 
şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması 
durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi 
şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı 
tarihi takip eden on gün içinde, “İşyeri Bildirgesi” ile SGK’ya bildirilmek 
zorundadır. Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer 
bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni 
işyeri dosyası tescil edilmez. 

İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmesine gerek yoktur. 
Değişikliğin bir yazı ile ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine 
bildirilmesi yeterlidir.  
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13.1. İşyerinin İntikali Hali

İşverenin (gerçek kişi) ölümü halinde, 

• Mirasçılar tarafından işyeri bildirgesi düzenlenmesi, 

• Düzenlenen belgenin ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin kaydı 
olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine verilmesi 

gerekmektedir. 

Mirasçıların -üç ay içinde olmak koşuluyla- mirası reddederler ise, 

Ø	İşyeri bildirgesi belgesinin verilmesi ile ilgili yükümlülükler ortadan kalkar. 

Mirasçıların -üç ay içinde olmak koşuluyla- mirası reddetmezler ise ;

Ø	İşyeri bildirgesi verme yükümlülüğü oluşur (zımni kabul durumu),

Ø	İşyeri bildirgesinin verilmemesi halinde ise cezai müeyyide uygulanır. 

  İşyerinin intikali nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine göre ayrıca işyeri dosyası 
tescili yapılmaz, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilmesi sağlanarak, intikale 
ilişkin gerekli değişiklikler SGK’nın tescil kütüklerine kaydedilir.

13.2.  İşyeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler (SSİY, Md.29)

İşveren, “İşyeri Bildirgesi”ni e-sigorta yolu ile internet ortamında SGK’ya vermekle 
yükümlüdür. İşyeri bildirgesi, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine 
intikal ettikten sonra işveren adına işyerine sicil numarası verilir ve bir dosya açılır. Bu 
dosyanın içine konması gereken ve işveren tarafından verilecek olan bazı belgelerin olması 
gerekmektedir. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1.  İşveren, işyeri bildirgesi ekinde SGK’ya vermesi gereken;

a. Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,

b. Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden 
ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

 bir ay içinde SGK’ya, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle 
yükümlüdür. İmza sirküleri SGK’ya verilmesi gereken kişilerin, Üniteye 
bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının 
alınmasını sağlamaları halinde, (b) bendinde istenilen imza sirküleri artık 
istenilmez. 
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2. İşverenden iş alan alt işverenler, 5510 sayılı Kanundan doğan yükümlülükleri 
başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen 
belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, SGK’ya elden 
verir veya posta yoluyla gönderirler.

3. Birinci fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra;

a. Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

b. Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

c. İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin 
yazısı,

d. İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit 
arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,

     birinci fıkrada belirtilen sürede ve usulle verilir. 

4. 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin 
tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece 
istenir. 

5. Bu maddede verilmesi istenen belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda 
alınanlar SGK’ca istenmez.

14. İşverenin İşyeri Bildirgesi Vermemesi veya Yasal Süresi Dışında 
      Vermesinin Cezası

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi dışında verilmesi, 5510 sayılı Kanunda 
belirtilen hak ve yükümlülükleri kaldırmamaktadır. 

Yasal süresi dışında verilmesi veya hiç verilmemesi nedeniyle SGK’ca re’sen düzenlenmesi 
halinde yahut SGK’ca işyeri bildirgesinin e-sigorta ile internet ortamında verilmesi zorunlu 
tutulmasına karşın kağıt ortamında verilmesi ve yahut da işyeri bildirgesinin şekle ve usule 
uygun verilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi gereği idari para cezası uygulanmaktadır. Anılan madde gereği işyeri bildirgesinin 
verilmesi halinde uygulanacak idari para cezası mükellefiyet durumlarına göre farklılık arz 
etmektedir. Buna göre (1/7/2012-31/12/2012 için Asgari Ücret Tutarı= 940,5 TL’dir);

a) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari 
ücretin üç katı tutarında 940,5 TL x 3 = 2.821,5 TL,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında 
940,5 TL x 2 = 1.881 TL,
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c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında 940,5 TL, 
idari para cezası uygulanmaktadır.26

    İşyeri bildirgesinin işverenler tarafından yasal süre geçtikten sonra kendileri tarafından 
verilmesi ve idari para cezasının tebliğinden itibaren de 15 gün içerisinde ödemeleri halinde 
bir takım indirimlerden yararlanmaları söz konusudur.

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında, işyeri bildirgesinin 
mahkeme kararına, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 
tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce 
kendiliklerinden verilmesi halinde, idari para cezasının 1/3’ ü alınmamaktadır.  Yani işyeri 
bildirgesinin verilmemesi halinde öngörülen ceza 2/3’si (üçte ikisi) oranında uygulanacaktır. 
Anılan maddenin beşinci fıkrasında ise,  idarî para cezalarının, SGK’ya itiraz edilmeden veya 
yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi 
halinde, cezanın ¾’ü (dörtte üçü) tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Yani, cezanın  
%25’ i alınmayacaktır.  

Örneğin, bilanço esasına göre defter tutmakta olan işveren şirket yetkililerinin, 11/01/2011 
tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamalarına karşın, işyeri bildirgesini 25/01/2011 tarihinde 
herhangi bir denetim veya mahkeme kararı olmaksızın kendiliğinden vermeleri ve peşin 
ödemeleri halinde, işverenin ödeyeceği idari para cezasını hesaplayalım:

İşverene, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği 
2.821,5 TL (940,5 27x 3) ceza uygulanması gerekmektedir. Ancak ikinci fıkrası gereği, 
işverenin 

kendiliğinden belgeyi vermesi nedeniyle uygulanacak ceza miktarı 1.881 TL (2.821,5 x 
(2/3)) olacaktır. Birde işveren bu parayı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük 
süre içerisinde ödemesi nedeniyle cezanın dörtte üçü tahsil edilecektir. Bu durumda işverenin 
ödeyeceği idari para cezası 1.410,75 TL (1.881 x (3/4)) olacaktır. İşverenin işyeri bildirgesini 
yasal süre geçtikten sonra kendiliğinden vermesi ve cezanın kendisine tebliğinden itibaren 
15 günlük süre içinde peşin ödemesi halinde, ödeyeceği cezanın %50’ si kadar kısmını 
ödemekten kurtulabilecektir. 

26 İdari para cezalarına ilişkin detaylı tablo, Tablo 26’ da yer almaktadır.
27 2012 yılı ikinci 6 aylık dönemde asgari ücret 940,5 TL’dir. 
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15. İşverenin Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme Yükümlülüğü 

İşverenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 105 inci maddesi gereği, SGK’ya 
verdikleri aylık prim ve hizmet belgesinde yazılı olanlara istinaden “Aylık Ücret Tediye 
Bordrosu” düzenlemekle yükümlüdürler. 

Aylık ücret tediye bordrosunda; 

Ø	İşyerinin sicil numarası, 

Ø	Bordronun ilişkin olduğu ay, 

Ø	Sigortalının adı, soyadı, 

Ø	Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası (T.C. Kimlik Numarası), 

Ø	Ücret ödenen gün sayısı, 

Ø	Sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti), 

Ø	Ödenen ücret tutarı, 

Ø	Ücretin alındığına dair sigortalının imzası 

bulunması zorunludur.

Ücret tediye bordrosu 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen prim belgelerini 
doğrulayan belgelerden olup ücret bordrosunun düzenlenmemesi ve denetime sunulmaması 
halinde ibraz edilmemeye ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Ücret tediye bordrosunun geçersiz olması halinde uygulanacak ceza hükmü, 5510 sayılı 
Kanun 102 nci maddesi birinci fıkrası (e) bendinin 5 numaralı alt bendine göre şu şekilde 
belirtilmiştir: 

“İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda işyerinin sicil numarası, 
bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil 
numarası (T.C. Kimlik Numarası), ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti (aylık, haftalık, 
gündelik, saat veya parça başı ücreti), ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının 
imzasını ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli  kabul edilmemektedir. Ücretlerin 
ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması hâlinde ücret 
tediye bordrosunda imza şartı aranmamaktadır.”

Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordroları 
işverence ayrı ayrı düzenlenmektedir.
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BÖLÜM III

4/1(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM II
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4/1(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. 4/1(c) Kapsamında Sayılan Sigortalılar (5510, Md. 4/1(c))

Kamu idarelerinde; 

1) 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda 
sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/1(a) bendi kapsamına girenler gibi 
sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli 
olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/1(a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı 
olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı 
maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi gereği sigortalı sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin ek hükümler;

a. Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya 
atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle 
kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı 
tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,

b. Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye 
başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, 

c. 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında iken, bu 
kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika 
şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne 
ayrılanlar,

d. Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar 
ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel 
askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, 

e. Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel 
Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, 

hakkında da uygulanır.
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2.  4/1(c) Kapsamındakilerin Sigortalılık ve Hizmet Başlangıcı

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti 
bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 
4/1(c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılıkları; 

•	 Kamu idarelerinde çalışanlar için ilk defa göreve başladıkları, 

•	 Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına 
okuyanlar ile polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel 
Müdürlüğü hesabına okuyanların öğrenime başladıkları,  

•	 Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri 
veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanların Türk Silahlı 
Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladıkları, 

•	 Astsubay meslek yüksekokulları ile astsubay naspedilmek üzere temel askerlik 
eğitimine tabi tutulan adayların öğrenime başladıkları,  

•	 Belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyelerinin seçildikleri, 

•	 Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine seçilenler 
seçildikleri, açıktan bakan atananlar ise atandıkları, 

tarihten itibaren başlamaktadır.  Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi 
uyarınca yani 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti 
bulunan kişilerin haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Sigortalıların sigortalılık başlangıçları kamu idaresinde göreve başladıkları tarih olmakla 
birlikte, aybaşından sonra göreve girenlerden göreve başladıkları tarih ile o ayın sonuna 
kadar ödenen kıst aylıklarından kesenek alınmadığından, hizmetleri tam aylık ödenerek 
tam kesenek kesildiği tarihten itibaren başlamaktadır.  

Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında görev yapan sigortalılar 
için aybaşı; 15/10/1987 tarihine kadar her ayın 1 inci günü iken, bu tarihten sonra her ayın 
15 inci günü olarak değiştirilmiştir.  

2.1. Bildirim ve Tescil

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak 
işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 5510 sayılı 
Kanunun 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından 
itibaren, 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler. 
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Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim 
yapılmamaktadır.

3. 4/1(c) Kapsamındakilerin Sigortalılığının Sona Ermesi

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılıkları,

1. Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği 
tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen 
yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin 
doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından,

2. Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten, 

itibaren sona erer.

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, 5434 sayılı Kanuna göre sigortalılıkları 
bulunanlar için uygulanacak mülga hükümleri uyarınca, her ne sebep ve suretle olursa 
olsun (istek, yaş haddi, sicilen re’sen, malülen emekliye sevk, ölüm, istifa, çekilme v.b.) 
sigortalıların görevlerinin sona ermesi halinde sigortalılıkları bu tarih itibarıyla sona ermekte 
ise de, aybaşlarından sonra görevden ayrılanların görevden ayrıldıkları aya ait kesenekleri 
tam kesildiğinden, görevden ayrıldıkları tarihi takip eden ayın sonuna kadar olan sürelerin 
tamamının, fiili hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.  

Bildirim: Sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından, en geç 10 gün 
içinde SGK’ya bildirilir. 

4. Geçici ve Sürekli Görevlendirme

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle 
genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi olarak altı aydan fazla süreyle yurt 
dışında görevlendirilmeleri durumu, GSSİY’nin uygulanmasında sürekli görevle 
yurt dışına gönderilme sayılır. Bu kişilerin görevlendirilmesine ilişkin usul, 
görevlendirilen ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde sözleşme 
hükümlerine göre yürütülür. Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin SGK’ya 
bildirimi, tedavi giderleri oluşması hâlinde bu giderin talep edildiği sırada da 
yapılabilir. Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerde ise yurt dışına çıkıştan 
önce SGK’ya bildirim yapılır. 
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Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle genel 
sağlık sigortalısı sayılanların, işverenleri tarafından geçici ya da sürekli görevle 
yurt dışına gönderilmeleri, kamu idarelerinin özel mevzuatlarında belirtilen usule 
göre yapılır (GSSİY, md. 44/2-3).

Yurt dışındaki sürelerin tespiti işverenlerince görevlendirildiklerine dair görev belgesi 
veya SGK’ca kabul edilen yurt dışında bulunma hâlinin bilgi ve belgeyle de tespit 
edilebilmektedir (SSİY, md. 86). 

5. 5510 Sayılı Kanuna Göre İlk Defa 4/1(c) Bendi Kapsamında Sigortalı  
    Olanların Prime Esas Kazançları 

a.  Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için; 

• İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen 
aylık tutarları,

• Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

• Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalışma 
mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara 
ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç), 27/7/1967 tarihli ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin 
(A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet 
tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 
2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece 
rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen 
üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme, 

b. Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan sigortalılar için işgal ettikleri 
kadrolar esas alınmak suretiyle (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden 
hesaplanan tutarı, 

c. Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen unsurlardan 
ilgili mevzuatı uyarınca ödenen tutarı,

d. Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak 
suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro veya 
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görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya ücret 
ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı,

e. Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye 
başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı 
ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün 
(d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları, 

f. 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan yükseköğretim kurumlarına 
bağlı konservatuarlarda, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 15 inci 
maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam edilen öğretim elemanlarından sanatçı 
öğretim elemanı olarak istihdam edilenler için, anılan Kanunda öğretim görevlisi 
kadro unvanında istihdam edilenlerin tahsil ve derecelerine göre belirlenen prime 
esas kazanç tutarı; kamu idarelerinde sanatçı, sanatkâr ve sanatçı öğretmen 
olarak sözleşme ile istihdam edilenler için, tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 
sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislerin (a) 
bendindeki prime esas kazanç tutarı; yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu 
idarelerinde sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı olarak sözleşme ile istihdam 
edilenlerden en az önlisans mezunu olanlar için tahsil ve dereceleri itibarıyla 
657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan teknikerlerin, 
diğerleri için ise teknisyenlerin prime esas kazanç tutarları,

g. İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, unvan 
veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro, unvan veya görevin 
prime esas kazanç tutarı,

h. Bu fıkranın (a) ilâ (g) bentleri kapsamı dışında kalan sigortalılar için atandıkları 
görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer 
görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen prime esas kazanç 
tutarları, 

esas alınır. 

Vekâlet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler, prime 
esas kazancın hesabında dikkate alınmamaktadır.
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6. Kamu Görevlilerine İlişkin Özel Hükümler

6.1. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 
        Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği 
        Görevinde Bulunanların  Aylıkları (5510, Md. 43)

Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, 
müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına 
ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır.

Ancak, herhangi bir nedenle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı, 5510 sayılı Kanunun 
28 inci maddesine göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 5510 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesine göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı 
olarak bağlanır. 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre aylığa hak kazanamaması halinde 
birinci fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 
aylığa hak kazanması halinde ve 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre hesaplanan 
aylık, birinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi 
bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 
istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak, 
Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında yaşlılık aylığı bağlanır.

Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya 
Başbakan, 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 
aynı Kanunun 29 uncu maddesine göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek 
olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre aylığa hak 
kazanılamıyorsa üçüncü fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 28 inci maddeye göre aylığa 
hak kazanılıyor ve aynı Kanunun 29 uncu maddesine göre hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya 
göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken veya bu 
görevlerden ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine, bu maddeye göre hesap edilen aylık 
5510 sayılı Kanunun 34 üncü madde hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağlanır.

6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun28  5 inci maddesine istinaden, aşağıdaki 4 paragraf 5510 sayılı 
Kanunun 43 üncü maddesine eklenmiştir.

“Dışarıdan bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara 

28 Resmi Gazete: 26/01/2012 tarihli ve 28185 sayılı 
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veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, 5510 sayılı Kanunun 26, 28, 44, geçici 
2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl 
süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere 
göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, Cumhurbaşkanına ödenmekte 
olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının 
% 42’si oranında malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine 
göre aylık ödenebilmesi için, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde 
kapsamında dışarıdan bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak 
malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık 
aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle 
Başbakanlık Müsteşarı emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında 
emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur.

Yukarıdaki fıkraya göre tespit edilen aylığı almakta iken ya da dışarıdan bakanlık veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevleri sırasında veya bu görevlerinin sona ermesinden 
sonra ölenlerin 5510 sayılı Kanunda düzenlenen koşullara sahip olan hak sahiplerine, 2 yıl 
süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum 
karşılığı ödenmesi açısından yukarıdaki fıkrada düzenlenmiş olan şart aranmaksızın, bu 
maddeye göre hesap edilen aylık esas alınarak ölüm ya da dul ve yetim aylığı bağlanır.

Ancak, dışarıdan bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde 
bulunanlar ile bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, 5510 sayılı Kanunun 27, 29, 33, geçici 2 
ve geçici 4 üncü maddelerine göre hesaplanan aylık, altıncı ve yedinci fıkraya göre bağlanan 
aylıktan düşükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.

Bu madde kapsamında bağlanan aylıklar, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık 
ödenekteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanarak ödenir ve bu aylıklar hakkında 5510 
sayılı Kanunun 55 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.”

6270 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesine istinaden, 5510 sayılı Kanuna geçici 38 inci 
maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir;

“5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesindeki % 42 oranı yeni bir yasal düzenleme 
yapılıncaya kadar % 45 olarak uygulanır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanlardan herhangi bir sebeple bu görevleri sona 
erenler ile Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Temsilciler Meclisi 
ve Danışma Meclisi Başkanları da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından 
itibaren 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi hükmünden yararlanır.
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
görevi devam edenler ile daha önce yasama organı üyeliği görevi sona ermiş olanlardan 
veya dışarıdan bakanlığa atanmış olanlardan halen milletvekilliği esas alınarak emekli aylığı 
ödenenlerin, 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine göre aylığa hak kazanabilmesinde, 
aynı maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen 2 yıllık süre şartı aranmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erdiği halde, malullük, yaşlılık veya emeklilik 
aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında 
sigortalılık ilişkisi devam edenlerin veya bu kapsamda sigortalılık ilişkisi kurmaları 
gerekenlerin bu sigortalılık ilişkisinden kaynaklanan emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları, 
5510 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesiyle belirlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ve 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde SGK’ya başvurmaları halinde, 
başvurularını izleyen aybaşından başlayarak 4 yıl süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinden karşılanır.

Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak 
talep edilemez.”

6385 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle yapılan yeni düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun 
geçici 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere;

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi 
devam edenlerden, 5510 sayılı Kanunun  4 /1 (a) veya (b) bentleri kapsamında aylık almakta 
iken aylıklarını kestirip 4/1 (c) bendi kapsamında sigortalılık talebinde bulunanların, bu 
Kanunun 43 üncü maddesine göre aylığa hak kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde 
bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin 
şartlar aranmaz. Bunların müracaatları halinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ay başından itibaren Kanunun 4/1 (a) veya (b) bentleri kapsamında olan ve kesilen aylıkları 
bu Kanunun 43 üncü maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek suretiyle yeniden bağlanır.”

fıkrası eklenmiştir. Bu hüküm, 19/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Eklenen bu fıkra uyarınca; 24. Dönem milletvekili seçimleri öncesinde SSK ve Bağ-
Kur’dan emekli olan milletvekillerine, 1/2/2013 tarihi itibariyle 2 yıllık bekleme şartı 
aranmaksızın milletvekilliğinden emekli olma imkânı verilmiştir. 

6.2. Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller (5510, Md. 44)

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine 
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yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır:

a. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi 
gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı 
olması halinde,

b. Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş 
şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde, 

yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında olanlardan subay, astsubay, askerî 
memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik 
ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek 
kararlar üzerine kurumlarınca re’sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik 
sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca, re’sen emekliye sevk 
edilenlere ise, 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen 
yaş ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

Birinci fıkrada yer alan (a) ve (b) bentleri gereğince bağlanan yaşlılık aylıkları, 5510 
sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında aranan yaş ve prim ödeme gün 
sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir.

6.3. Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar veya  
   Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri (5510, Md. 45)

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, 
görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan; 

Ø	Kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas 
kazançlarının yarısı, 

Ø	Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa 
hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı,

üzerinden prim alınır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim 
ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir.

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve 
son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun 
prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren 
hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler 
sigortalılık süresinden sayılır.
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Yukarıdaki fıkralara göre sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir. Bu durumda idari para cezaları uygulanmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları 
gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile 
göreve başlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılanların 
aylıksız izin sürelerinde 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30 günlük prim 
ödeme şartı aranmaz.

Ø	Bu durumdaki sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas 
kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki 
prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi 
işverenlerince ödenir. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların 
genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde, bir yıllık süre sınırı uygulanmaz.29

6.4. Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas
       Kazanç Üst Sınırı (5510, Md. 46)

Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silâhlı kuvvetler hesabına okuyanların ve 
astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay naspedilmek üzere temel askerlik 
eğitimine tabi tutulan adayların öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan teğmen 
veya astsubay çavuşun prime esas kazançları arasındaki farkın primi; polis akademisi ile 
fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin öğrenci 
harçlıkları ile komiser yardımcısı veya polis memuru prime esas kazançları arasındaki farkın 
primi, öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa 
naspedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve 
yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru 
olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en 
az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının 
prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak 
suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl 
içinde eşit taksitler halinde ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri 
veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce 
kendi hesabına okudukları normal okul süreleri hakkında, yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen 
hükümler uygulanır.

29 6111 sayılı Kanunla bu fıkra hükümleri 5510 sayılı Kanuna eklenmiştir.
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Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alınan 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi 
kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas kazançları, vazifelerinin prime 
esas kazancından fazla olanların prime esas kazanç farklarına ait primleri vazife gördükleri 
kurumlarınca ve seferberlik ve harp için silâh altına alınanlardan vazifelerinin prime esas 
kazançları, rütbelerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazançları 
arasındaki farkın primleri de, rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu idaresince 
kesilerek SGK’ya ödenir. 

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının 
tespitinde, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen üst sınır aranmamaktadır. 5510 
sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamına giren sigortalılardan, aylıksız izinli sayılmaksızın ve 
tabi olduğu personel kanunu ile ilgisi devam edecek şekilde yurt dışına geçici ya da sürekli 
görevle gönderilenlerin prime esas kazancının hesabında; geçici görevle gönderilenlerin 
bulundukları kadroya ilişkin prime esas kazancı, yurt dışı kadrolarına atananların ise yurt 
dışına atanma tarihi itibarıyla, atandıkları kadro ile atanmadan önceki yurt içi kadrosuna 
ilişkin prime esas kazançtan yüksek olanı esas alınır. Sürekli görevle atananların yurt dışı 
kadrolarına ilişkin prime esas kazancın hesabında dikkate alınacak ödeme unsurlarından, 
ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu kadroya bağlı olarak belirleme yapılmamış ödeme unsur 
ve tutarlarını, kadrosunun bulunduğu kurum personelinin yararlanmakta olduğu ödeme 
unsurlarıyla sınırlı olmak ve aynı veya benzer nitelikteki kadroya ilişkin prime esas kazanca 
tabi ödemeleri göz önünde bulundurmak suretiyle belirlemeye ilgili kamu idaresinin görüşü 
üzerine, SGK ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir. 

6.5. Kamu Kesiminde Emekli Çalıştırılması

Emekli olduktan sonra kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan bir işte çalışanların 
emekli aylıklarına ilişkin düzenleme 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile yapılmış ve 
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle 
atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda 
görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar 
hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 
alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet 
sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına 
açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu 
aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 
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fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik 
ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla 
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası 
kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz 
ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık 
aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya 
görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun ek 11 inci maddesine göre 01/01/2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu 
kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a. Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b. Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

c. Yasama Organı üyeliğine seçilenler, 

d. Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e. Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile 
yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f. Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde 
ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları 
kaydı aranmaz.),

g. Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h. Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya 
görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar 
Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca 
Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

hakkında uygulanmaz.

İlgili maddede yazıldığı üzere, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile kamu kesiminde 
emekli olarak çalıştırılması bazı istisnalar haricinde yasaklanmıştır. Yasağa rağmen çalışanların 
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emekli aylıkları kesilmektedir. Emekli olduktan sonra kamuda tekrar çalışmaya başlayanların 
aylığının kesilmesi ve başlatılması ile ilgili konularda yaşanan sorunları gidermeye yönelik 
6385 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bir düzenlemeye gidilmiştir. Emekli olduktan sonra 
kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan bir işte çalışanların aylıklarının kesilmesi, bunlar işten 
ayrıldıktan sonra da aylıklarının bağlanması için yazılı talepte bulunmaları gerekmekteydi. 
Yapılan düzenlemeyle, kesilen aylıkların tekrar başlatılması için gerekli olan yazılı talep şartı 
kaldırılmakta, çalışmaya başlamaları nedeniyle aylığı kesilenlerin, sigortalılıklarının sona 
erdiği yani işten ayrıldıkları tarih yazılı istek tarihi olarak kabul edilmekte ve buna göre 
aylıkları tekrar bağlanmaktadır. Bu şekilde kamuda işe başlama tarihi ile yazılı talep tarihi 
arasındaki aylığın değil sadece kamuda fiili olarak çalışılan döneme ait aylığın kesilmesi ve 
borç çıkarılması sağlanmaktadır.
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BÖLÜM IV

SİGORTALILARA YÖNELİK
ORTAK HÜKÜMLER

KISIM II
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SİGORTALILARA YÖNELİK ORTAK HÜKÜMLER

1. Sigortalı Sayılmayanlar

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

a. İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

b. Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar 
arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde 
yapılan işlerde çalışanlar,

c. Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),

d. Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu 
öğrencileri,

e. Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve 
hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya 
tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi 
olanlar,

f. Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan 
meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri 
içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,

g. Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, 
hasta veya malûller,

h. 4/1(b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını 
doldurmamış olanlar,

i. Kamu idarelerinde ve 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar 
hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 
işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 
tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete 
ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, 5510 sayılı 
Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az 
olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,

j. Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf 
ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine 
ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler,
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k. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu 
ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk 
uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda 
sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde 
istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 
çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı 
hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında 
sigortalı yapılanlar,

l. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, 
bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor 
faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında 
süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler30,

4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmamaktadırlar.

(h) bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin 
kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş 
olması şartı aranmamaktadır.

Birinci fıkranın (i) bendinin uygulanmasında, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü 
alınır.

Burada belirtilen hükümlerin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, SGK tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

2. Kısa Vadeli Sigorta Kolları

İş Kazası

Meslek Hastalığı

Analık

Hastalık

Geçici İş Göremezlik

Sürekle İş Göremezlik

Emzirme Ödeneği

Geçici İş Göremezlik 
Ödeneği

Sürekli İş Göremezlik 
Ödeneği

30  (l) bendi, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna göre eklenmiştir.
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Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklardan sosyal güvenlik sözleşmesi 
olmayan ülkelerde üstlenen işlerde çalıştırılan sigortalılar ile yurt dışında geçici ve sürekli 
görevlendirilen sigortalılar yararlanırlar. İsteğe bağlı sigortalılar ise kısa vadeli sigorta 
kollarına tabi olmadıkları için bunlara bağlı haklardan yararlanamamaktadır.

Sigortalıların yurt dışında iş kazasına maruz kalmaları, meslek hastalığına uğramaları, 
hasta olmaları ve analık halinde sigortalılara; geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş 
göremezlik ödeneği verilecek, sürekli iş göremez hale gelmesi halinde gelir bağlanacak, iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanacak, gelir 
bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilecek, iş kazası ve meslek hastalığı 
sonucu ölen sigortalı için ise cenaze ödeneği verilecektir.

Sigortalıların tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun 
olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, SGK’ca yetkilendirilen hekim 
ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmamaktadır. 

Sigortalının, tedavi gördüğü sağlık tesislerinden alacağı raporlarda belirtilen tedavi ve 
istirahat sürelerine ait, hak kazandığı geçici iş göremezlik ödenekleri ve emzirme ödeneği, 
raporun SGK tarafından tasdik edilme şartı aranmaksızın Türk Lirası olarak ödenmektedir.

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması 
nedeniyle sigortalı erkeğe, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta 
kolları primi bildirilmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilmektedir. Emzirme ödeneğine 
hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün 
içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak 
sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması 
şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılacaktır (5510 sK. Md. 16).

İşveren, geçici veya sürekli görevle yurt dışında görevlendirdiği ya da yurtdışına götürdüğü 
sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, SGK tarafından işe el 
konuluncaya kadar hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlüdür. Bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Sosyal Güvenlik 
Kurumunun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Sosyal Güvenlik 
Kurumu, yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik ödenekleri tutarını işverene öder.

Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının, üç iş günlük bildirim süresi içinde, iş 
kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde, üç iş günlük 
bildirim süresi, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Diğer taraftan Sosyal 
Güvenlik Kurumunca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması şartıyla bildirim 
süresi, mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar.
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2.1. İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Süresi (5510 s.K., Md.13; SSİY, Md. 35)

2.1.1. İş Kazası Tanımı

a. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu 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) bendi 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, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen özüre uğratan 
olay iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

2.1.2. İş Kazasının Bildirimi ve Süresi

Ø	4/1(a) kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalıların 
kazanın işveren tarafından o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (Jandarma, 
Polis Karakolu) derhal, SGK’ya da (sosyal güvenlik il müdürlüklerine ve 
sosyal güvenlik merkezlerine, SGK Başkanlığı ve Genel Müdürlükleri ile bağlı 
birimlerine) en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde, 5510 sayılı Kanunun 
5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, 
işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi 
bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ya kazadan 
sonraki üç iş günü içinde, 

Ø	4/1(b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, 1 ayı 
geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden 
sonra 3 işgünü içinde,

örneği Ek 17’de yer alan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile doğrudan 
yada taahhütlü posta ile SGK’ya bildirilmesi zorunludur. 

4/1(a) kapsamındakiler için, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana 
gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

SGK’ya bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara 
varılabilmesi için gerektiğinde, SGK denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları 
tarafından veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma 
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yapılabilmektedir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe 
uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, SGK tarafından bu olay için yersiz olarak 
yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

Ayrıca bildirim süreleri işgünü olarak belirlendiği göz önünde bulundurularak, Cumartesi/
Pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bildirim hesabına katılmaması, bu 
günlere rastgelen günleri takip eden günden itibaren 3 günün hesabına devam edilmesi 
gerekmektedir. 

2.2. Meslek Hastalığının Tanımı ve Tespiti

2.2.1. Tanımı

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük halleridir.

2.2.2. Tespiti

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; 

a. SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun 
olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b. SGK tarafından gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna 
bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin 
incelenmesi,

sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten 
kaynaklanmış ise, sigortalının 5510 sayılı Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi 
için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için 
SGK tarafından hazırlanan yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş 
olması şarttır. 

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı, bu hastalıkların işten ayrıldıktan en geç 
ne zaman sonra meydana çıktığı, hangi durumlarda o işten ileri gelmiş kabul edileceği vb. 
ilişkin hükümler, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan “Sosyal 
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Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği”nde ve “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”nde31  detaylı olarak belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle SGK’ya müracaat edebilir. Herhangi bir 
meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol 
açan etkenin işyerindeki inceleme sonucunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları 
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık SGK’nın veya ilgilinin 
başvurusu üzerine “Yüksek Sağlık Kurulu”nun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında aynı Kanuna göre ilgili 
yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp 
sayılmaması hususunda çıkacak uyuşmazlıkların, “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”nca 
karara bağlanacağı öngörülmüştür. 

Buna göre, “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”nca, “Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri 
Yönetmeliği”nde belirtilen meslek hastalıkları dışında kalan herhangi bir hastalığın meslek 
hastalığı sayılıp sayılmayacağı konusunda ortaya çıkacak ihtilafların, incelenerek karara 
bağlanması gerekmektedir.

2.3. Meslek Hastalığının Bildirilmesi

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 
meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen 
işveren tarafından,

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi 
tarafından,

  bu durumun öğrenildiği günden başlayarak 3 işgünü içinde, “İş kazası ve Meslek 
Hastalığı Bildirim Formu” ile SGK’ya bildirilmesi zorunludur. Bildirim e-Sigorta ile 
SGK’ya bildirileceği gibi doğrudan yada posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilebilir, adi 
posta ile yapılan bildirimlerde SGK kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya 
acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır. 

2.4.  İşten Ayrılanların Meslek Hastalığı Haklarından Yararlanabilmesi

5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında meslek hastalığı işten 
ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise 

31 Resmi Gazete: 11/10/2008 tarih ve 27021 sayılı
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sigortalının 5510 sayılı Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen 
ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şartına bağlanmıştır.

Bu duruma göre, meslek hastalığına sebep olacak bir işten ve işyerinden ayrıldıktan 
sonra meydana çıkan meslek hastalığından dolayı bu durumdaki kişilerin gerekli belgelerle 
SGK’ya (sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine) müracaat etmesi gerekmektedir.

Sigortalının herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği 
ve hastalığa yol açan etkenin işyeri çalışma koşulları nedeniyle meydana geldiği inceleme 
sonucunda tespit edildiği takdirde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış 
olsa bile söz konusu hastalık, SGK veya ilgilinin başvurusu üzerine “Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulu”nun onayı ile meslek hastalığı sayılması mümkün bulunmaktadır.  

3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar           

5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından 
sağlanan haklar:

a. Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmesi,

b. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

c. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir 
bağlanması,   

d. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

e. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi 

olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

4. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti

5510 sayılı Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları 
veya hak sahibi çocuklarının çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının 
tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma 
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” uygulamaya konmuştur. 

4.1. Yetkili Sağlık Hizmet Sunucuları

i. Bu Yönetmeliğe göre, sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ve 
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4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü 
kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili olan 
sağlık hizmeti sunucuları şunlardır:

1. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

2. Devlet Üniversitesi Hastaneleri
3. Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Asker Hastaneleri

4.
Sağlık Bakanlığı Tam Teşekküllü Hastaneleri (Sigortalıların ikamet ettikleri illerde 
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda)

ii. 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu 
raporlarını düzenlemeye yetkili olan sağlık hizmeti sunucuları şunlardır:

1. Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri İle Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

2. Devlet Üniversitesi Hastaneleri

iii. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların 
maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta 
kurumunun belirlediği sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları 
esas alınır.

4.2. Hesaplama Cetvelleri

İş kazası ile meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespitinde  iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen arızalar sonucunda, sigortalının meslekte  
kazanma gücünün ne oranda azalacağına ilişkin hesaplama, Meslekte Kazanma Gücü Kayıp 
Oranı Tespit Cetvellerinde (Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliğinin Ek-3’ü) yer alan A, B, C, D ve E cetvellerine göre yapılır. Kısaca bu 
cetvellerin içeriği aşağıdaki gibidir;

Ø	A Cetveli: İş kazalarının neden olduğu hastalık ve arızalarla, meslek hastalıklarını 
ve bunların neden olduğu arızaları, vücuttaki yerlerine göre sınıflandıran ve 
başlıkları aşağıda gösterilen 14 listeden oluşur. Her liste üç sütundan oluşup 
bunlardan; birinci sütun arızanın sıra numarasını, ikinci sütun arızanın çeşidini, 
üçüncü sütun arızanın ağırlık ölçüsünü gösterir.
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i.    Baş arızaları (Kafa Kemikleri, Nöroloji, Nöroşirurji,
    Psikiyatri arıza ve hastalıkları)
ii.    Göz arızaları
iii.    Kulak arızaları 
iv.    Yüz arızaları 
v.    Boyun arızaları
vi.    Göğüs hastalıkları 
vii.  Omuz ve kol arızaları 
viii. El bileği ve el arızaları
ix.    El parmakları arızaları
x.    Omurga arızaları
xi.    Karın hastalık ve arızaları 
xii.  Pelvis ve alt ekstremite arızaları 
xiii. Endokrin, metabolizma, kollagen doku, periferik damar    

   hastalıkları, hematolojik ve romatoid hastalıklar 
xiv. Deri arızaları ve yanıklar 

Ø	B Cetveli: Sigortalının çalıştığı iş kolları ve meslek veya iş çeşidi listelerini 
içerir. Her listede iki sütun  mevcut olup bunlardan; birinci sütun meslek veya iş 
çeşitlerini, ikinci sütun meslek grup numaralarını gösterir.

Ø	C Cetveli: Sürekli iş göremezlik simgelerini göstermekte olup, A Cetvelinin 
listelerine paralel olarak arızanın vücuttaki yerine göre 14 tabloyu ihtiva eder. 
Her tablo, A Cetvelinde yer alan 14 listeden birine karşılık gelir ve sol kenardaki 
sütunda arıza sıra numaraları, üstteki satırda 1’den 52’ye kadar meslek grup 
numaraları ve bunların kesişme noktalarında sürekli iş göremezlik simgeleri 
bulunur. 

Ø	D Cetveli: Arızaların ağırlık ölçülerine ve sürekli iş göremezlik simgelerine 
göre meslekte kazanma gücünün azalma oranını bulmaya yarar. Bu cetvelin sol 
kenarındaki sütun 0’dan 65’e kadar arıza ağırlık ölçülerini üstteki satır A’dan R’ye 
kadar arızaların sürekli iş göremezlik simgelerini, bunların kesişme noktaları 
1’den 100’e kadar meslekte kazanma gücünün azalma oranını gösterir.  Bu 
cetvele göre bulunan oran, 38-39 yaşlarındaki bir sigortalının meslekte kazanma 
gücünün azalma oranıdır. 

Ø	E Cetveli: D cetveline göre bulunan orana ve sigortalının yaşına göre meslekte 
kazanma gücünün azalma oranını tespite yarar. Sigortalının yaşına göre meslekte 
kazanma gücü azalma oranı tespitinde; sürekli iş göremezlik hâlinin oluştuğu ilk 
rapor tarihindeki yaş esas alınır. Ancak sigortalının sağlık durumunda sürekli iş 
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göremezlik yönünden bir değişiklik olmuş ise, bu değişikliğin raporla saptandığı 
tarihteki yaşı esas alınır. Bu cetvelin solundaki sütun 38-39 yaşlara ait meslekte 
kazanma gücünün azalma oranını, üstteki satır 21’den 64’e kadar olan yaşları, 
bunların kesişme noktaları ise, meslekte kazanma gücündeki azalmanın yaşlara 
göre oranlarını gösterir.

5. Hastalık Sigortasının Tanımı

5510 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, bu Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan 
rahatsızlıklar hastalık hali olarak tanımlanmıştır.

5.1. Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların, aynı 
Kanunun 16 ncı maddesi hükmü gereğince hastalık sigortasından hastalık hallerine bağlı 
olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, “günlük geçici iş göremezlik ödeneği” verilmesi 
gerekmektedir. 

6. Geçici İş Göremezlik ve Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tanımı

Ø	Geçici İş Göremezlik: Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve 
analık hallerinde SGK’ca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında 
belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. 

Ø	Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek 
hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten 
kaldığı günler için SGK’ca ödenen parasal yardımdır. 

6.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 

 İş kazasına veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın, 
sağlık durumuna göre tedavi ve istirahatinin devam ettiği sürece ödenmekte ve sigortalının 
geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı nedeniyle işinde çalışamaması yüzünden 
yoksun kaldığı kazancının, kanunda öngörülen oranda belirli bir kısmının karşılanması 
amacıyla ödenmektedir.
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İş kazası veya meslek hastalığı hallerinde, geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için 
sigortalının hastalık sigortası kolunda olduğu gibi belirli bir süre çalışmış ve prim bildirilmiş 
olması şartı aranmamaktadır.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara (4/1(b) kapsamındakilere) kısa 
vadeli sigorta kolları 01/10/2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmış olması 
nedeniyle bu kimselere, 01/10/2008 tarihinden sonra meydana gelecek iş göremezlik 
hallerinde SGK’ca ödenek ödenmesi gerekmektedir.

6.1.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplanması

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya 
bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesaplaması 5510 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

i. 17 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve 
analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük 
kazancın iş kazasının veya doğumun, meslek hastalığı ve hastalık halinde ise iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde 5510 sayılı 
Kanunun uygulandığı bir veya birkaç işte, aynı Kanunun 80 inci maddesine 
göre hesaplanacak kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim gün sayısına 
bölünmek suretiyle hesaplanacaktır. 

ii. 17 inci maddenin ikinci fıkrasında ise, 12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret 
almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içerisinde iş kazası veya meslek 
hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğradığı takdirde verilecek ödeneklerin veya 
bağlanacak gelirin hesabına esas günlük kazanç;

•   Çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğin başladığı tarih arasındaki sürede 
elde ettiği kazanç toplamının çalıştığı gün sayısına bölünmek suretiyle;  

•   Çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya  emsal 
işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancının esas tutulacağı,

belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendine göre sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas 
günlük kazançlarının hesabında:

a. Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve 
gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına 
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bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak 
bulunan tutardan çok olamayacağı,

b.İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, 
tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan 
üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmayacağı,

belirtilmiştir.

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir 
yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas 
alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanacaktır.

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık 
kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın 30 katıdır.

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında 
meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç 
üzerinden ödenek alanların veya almaya hak kazanmış/kazanacak olanların bu ödenekleri, 
günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 
değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir. 

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşmişse, 
geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.

Örnek Hesaplama: 10/01/2012 tarihinde iş kazası sebebiyle istirahat verilen ve kısa 
vadeli sigorta primi ödeme gün sayıları ile kazançları aşağıda belirtilen sigortalının geçici iş 
göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancını hesaplayalım.

Ocak ayından geriye doğru son 12 aydaki son 3 aylık kazanca bakılmalıdır.

Son 3 Ay Prim Ödeme Gün Sayısı Aylık Kazanç TL Prim/İkramiye TL

Ekim 2011 30 1.200 1.000

Kasım 2011 30 1.400 -

Aralık 2011 30 1.600 -

TOPLAM 90 4.200 1.000

Kazançlar ve İkramiye Toplamı: 4.200 + 1.000=5.200 TL olur.

Buna göre ödenecek geçici iş göremezlik günlük ödeneği;

5.200/90=57,8 TL olarak bulunur.
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7. Sürekli İş Göremezlik Geliri

5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde “iş 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 en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik 
gelirine hak kazanır.” hükmü yer almaktadır. 

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için SGK Sağlık Kuruluna gönderilecek belgeler 
arasında, 

Ø	İlk işe giriş sağlık raporu (varsa), 

Ø	İş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi, 

Ø	Olayın 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek 
hastalığına yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir soruşturma 
raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iş kazası veya meslek hastalığı olduğunun 
kabul edildiğine dair belgeler, 

Ø	Çalışır veya çalışamaz raporu, 

Ø	Geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, 

Ø	İş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu 
hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel hâlini 
aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm 
belgeler bulunur.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş 
yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği SGK’ca hazırlanan “Tahsis Talep 
Dilekçesi” ile ilgili üniteye başvurması yeterlidir. Tahsis talep dilekçesine bir adet belgelik 
fotoğraf eklenir. 

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine göre 
yapılan kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik durumunun kalktığının anlaşılması 
hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından kesilir. 

7.1. 5510 Sayılı Kanunun 4/1(b) Kapsamındaki Sigortalılar Açısından Sürekli 
         İş Göremezlik Geliri

Sürekli iş göremezlik geliri daha önce, mülga 506 sayılı Kanunda (SSK’lı sigortalılar 
için) yer almaktaydı. 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda (Bağ-Kur’lu sigortalılar için)  bu 
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uygulama bulunmamaktaydı. 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni hükümlerle, 4/1(b) bendine 
göre sigortalı sayılanlar açısından yeni bir uygulama olarak yürürlüğe girmiştir.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmek için, 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) 
bendine göre sigortalı olup, sürekli iş göremezliği tespit edilenlerin kendi sigortalılığı 
nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının 
ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, gelir başlangıç tarihinde Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek 
alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında borcu olanların gelirleri gelir başlangıç tarihi 
itibariyle bağlanarak borçları ilk gelirlerinden kesilerek tahsil edilir. 

7.2. Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesaplanması

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına 
göre hesaplanır. Bu noktada karşımıza iki kavram çıkmaktadır;

Ø	Sürekli tam iş göremezlik hâli, sigortalının meslekte kazanma gücünün 
%100’ünün; 

Ø	Sürekli kısmi iş göremezlik hâli ise %10 ilâ %99,99’unun kaybedilmesi

 durumunu ifade eder. 

Bu durumdaki sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 17 inci maddesine göre hesaplanan 
aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise, gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. İş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelire esas olan aylık kazanç, yukarıdaki 
hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. Formül olarak gösterirsek; 
   

  Sürekli Tam İş Göremezlik Geliri = Günlük Kazanç  x  30  x  % 70

Sigortalının başkasının bakımına muhtaç (b.m.) olması durumunda; 

  Sürekli Tam İş Göremezlik Geliri (b.m.) = Günlük Kazanç x 30 x % 100

olarak uygulanacaktır.

Sürekli kısmi iş göremezlik geliri ise; 
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Sürekli Kısmi İş Göremezlik Geliri = 
 Günlük Kazanç x 30 x % 70 x Sürekli İş Göremezlik Derecesi

 
              Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda; 

Sürekli Kısmi İş Göremezlik Geliri (b.m.) = 
 Günlük Kazanç x 30 x % 100 x Sürekli İş Göremezlik Derecesi

 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 olamaz.

8. Meslek Hastalığına Yakalanan İşçilerin Hukuki Hakları 32

İş kazası geçirme ya da meslek hastalığına yakalanma sebebiyle işverenin/devletin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle sağlanan haklardan yararlanamadığını 
düşünen sigortalının/tarafın, Türk hukuk sistemine göre işveren/devlet hakkında maddi ve 
manevi tazminat davası açabilme hakkı bulunmaktadır. Bu davalar, 6098 sayılı Borçlar 
Kanunun33 52, 53, 54, 56, 66, 112, 114 ve 266 ncı maddeleri gereği olarak açılabilmektedir. 
Aşağıdaki başlıklarda bahsi geçen nedenle başvurulabilecek hukuki yollara ilişkin 
açıklamalara yer verilmiştir.

8.1. İş Mahkemeleri

Meslek hastalığına yakalanan tarafın dava açmak istemesi durumunda davanın dayanağı 
meslek hastalığı hastanesinden alınmış meslek hastalığı raporu olacaktır. Rapordan sonra 
işçinin meslekte kazanma gücü kaybı oranı yüzde üzerinden yine ilgili sağlık hizmeti 
sunucusu tarafından belirlenmektedir. Ancak, SGK tarafından düzenlenen “Çalışma Gücü 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” nin 8 inci maddesine 
göre, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yer alan 
çalışma gücü kaybı/maluliyet/özürlülük derecesi, SGK Sağlık Kurulu kararlarını bağlayıcı 
değildir. SGK tarafından hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, 
işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının 

32  SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavir-
liğinin görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
33 Bu Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu 
yürürlükten kaldırılmıştır.
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mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği bahsedilen Yönetmelik ekinde yer alan “Meslek 
Hastalıkları Listesi” ne göre tespit ve tayin edilir. 

Yargılama sürecinde, işçinin meslek hastalığına tutulmuş işyerine hakim/bilirkişi 

tarafından işverenin kusurlu olup olmadığını ve kusur oranını belirlemek üzere, işverenin 

iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili kanun hükümlerine göre gerekli tedbirleri alıp 

almadığının saptanması amacıyla keşfe gidilir. Kusur oranı, meslekte kazanma gücü kaybı 

oranı ve işverenin kusuruna göre hesaplanır. Bu orana göre de işçinin alacağı maddi tazminat 

miktarı belirlenir.  

Meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma 

gücünün kaybı derecesine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve ilgili 

belgelere dayanarak SGK’ca verilen karara, sigortalının (ya da ilgililerin) itirazı halinde, 

durumun Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca karara bağlanmakta, ancak bu safhadan 

sonra itirazen yargı yoluna gidilebilmektedir. Zira söz konusu sağlık raporlarının ilk basamak 

itiraz merci Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’dur. Kuruldan çıkacak sonuca göre ilgililer 

dava yoluna gidebilirler. Bu tür bir dava, meslek hastalığının tespitine ve derecesine ilişkin 

bir tespit davasıdır. Kurulun meslek hastalığı iddiasını reddetmesi veya ilgililerce meslek 

hastalığı derecesinin Kurul tarafından eksik tespit edildiğinin ileri sürülmesi halinde söz 

konusu kimseler, iş mahkemelerinde tespit davası ile haklarını arayabilirler. Söz konusu 

tespit davasının sonucuna göre kişilerin maddi-manevi tazminat davası açma hakları da 

gündeme gelebilecektir.

Manevi tazminat, işçinin yakalandığı meslek hastalığı sebebiyle çekilen acı ve sıkıntıların 

karşılığı niteliğindedir. Tazminat davasının açılacağı yer, 5521 sayılı İş Mahkemeleri 

Kanunu’nun 5 inci maddesinde öngörülen bir özel yetki kuralına göre “İşçinin İşi Gördüğü 

Yerdeki İş Mahkemesi” olabilir. Ancak yine aynı maddeye göre, iş mahkemelerinde açılacak 

her dava, “Davalının İkametgâhı Mahkemesi” nde de açılabilmektedir (genel yetki kuralı). 

Bu hususta dava açanın tercih hakkı bulunmaktadır. 

a. Hizmet Tespiti Davası

İşçi, meslek hastalığına yakalandığı işyerinde kayıt dışı çalıştırılmışsa, başvurabileceği 

bir diğer hukuk mekanizması “İş Mahkemeleri” nde açabileceği “Hizmet Tespiti Davası” dır.

Davanın amacı, işçinin meslek hastalığına yakalandığı işyerinde fiilen çalıştığını, ancak 

işverenin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek sosyal güvenlik tescili yaptırılmaması, aylık 

sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin ödenmemesinden dolayı kayıt dışı çalışmakta 

olduğunu ispat etmektir. 
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İşçinin meslek hastalığı nedeniyle geçici/sürekli iş göremezlik ödeneklerinden 

yararlanabilmesi için kayıt dışı olarak çalıştırıldığının mahkemece tespit edilmesi gerekmektedir. 

Dava sonunda, meslek hastalığına yakalanan işçinin o dönemde sigortalı olduğuna karar 

verilirse adına ödenmesi gereken tüm primler işveren tarafından SGK’ya ödenir. 

b. Cezai Başvuru

 Meslek hastalığına yakalanan işçi ya da işçinin ölümü halinde varisleri (eşi, çocukları, 

anne, babası), işveren açısından Türk Ceza Kanununun “Kasten öldürmenin ihmali 

davranışla işlenmesi” suçunu düzenlemekte olan 83 üncü maddesine göre ve aynı Kanunun 

yaralamayı düzenleyen “Kasten yaralama” başlıklı 86 ıncı vd. maddeleri gereği cezai 

başvuru yapabilir. Mağdur taraf, meslek hastalığı sebebiyle olası bir ölüm halinde gündeme 

gelebilecek ve Ceza Kanunu uyarınca bir kamu davası olarak Cumhuriyet Savcılarınca re’sen 

soruşturulup kovuşturulacak davalara konu olabilecek durumlarda işverenine ve devlete karşı 

işçinin ölümü halinde yakınları tarafından ödenek haklarından faydalanılabilmesi amacıyla 

suç duyurusunda bulunabilme hakkına sahiptir. Burada işveren, 5510 sayılı Kanunun ve 

diğer ilgili hükümlerin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeyip, gerekli 

tedbirleri almayarak hastalığın oluşmasından sorumlu olmak ya da ölüme sebebiyet vermek 

gerekçesiyle yargılanabilir. 

Ayrıca suçun teşebbüs halinde kalması halinde (yani ihmali davranışla kasten adam 

öldürme suçuna teşebbüs mevcut ise) Türk Ceza Kanunun “Suça teşebbüs” başlıklı 35 inci 

maddesi;

1. Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 

başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı 

sorumlu tutulur.

2. Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet 

hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

 hükümlerine göre de ceza alınabilir.

8.2. İdari Başvuru ve İdari Dava

İşçi, devlete karşı “İdare Mahkemesi” nde, işveren üzerinde denetim yükümlülüğünü 

yerine getirmediğini düşünerek idari dava açabilir. İdari dava, dava konusu olan idari işlemin 
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yapıldığı yerdeki mahkemede açılır (Özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar 

olabilir).

Devlet iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluk açısından işvereni denetleme 

yükümlülüğünü gerçekleştirmemişse, buna bağlı olarak tazminat ödeme yükümlülüğü altına 
girebilir.

8.3. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Ülkemizde yeni bir hukuki yol olarak öngörülen ve bir idari merci kararı ya da mahkeme 
kararına istinaden gündeme gelebilen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı” 
bulunmaktadır. Buna göre, yargı yoluyla haklarına kavuşamadıkları inancında olan kişiler, 
Anayasanın 148 ve 149 uncu maddelerine dayalı olarak,  6216 sayılı ve 30/3/2011 tarihli 
“Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un 45-51 
maddeleri gereği Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabileceklerdir. Bu çerçevede 
“Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” un “İnceleme ve 
Yargı Usulleri” başlıklı dördüncü kısmının “Bireysel Başvuru” başlıklı dördüncü bölümünde 
madde 45‘te yer alan hükmüne göre;

1. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller 
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

2. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda 
öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru 
yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.

3. Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel 
başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın 
yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. 
Elbette burada, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının doğması için 
Anayasa’da yer alan ilgili temel hak ve özgürlüklerin ihlali, ihlalin belli bir 
kamu gücünün kullanımından ya da kamu gücünün ihmalinden kaynaklanma gibi 
koşulların da sağlanması gerekmektedir. 

şeklinde kişinin bireysel başvuru hakkı düzenlenmiştir. Burada, Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru hakkının doğması için Anayasa’da yer alan ilgili temel hak ve özgürlüklerin 
ihlali, ihlalin belli bir kamu gücünün kullanımından ya da kamu gücünün ihmalinden 
kaynaklanma gibi koşulların da sağlanması gerektiği belirtilmektedir.
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8.4.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

En son olarak, iş kazası ve meslek hastalığına yakalanmış olan taraf, yukarıda belirtilmiş 
olan tüm iç hukuk yollarının tamamını, başvuru yapılmadan önce tüketmiş olması koşuluyla 
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” ne de başvurabilir. 

9. Analık Sigortasının Tanımı

5510 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, 4/1(a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki 
sigortalılardan analık sigortasına tabi olanlar ile 4/1(b) bendi kapsamındaki; sigortalı kadının 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı 
tarihten itibaren, doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on 
haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri 
analık hali olarak tanımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan analık 
sigortasına tabi olanlar ve 4/1(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve 
(4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde 
doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler34 ile isteği ve hekimin onayıyla 
doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, çalışılan süreler doğum sonrası istirahat 
süresine eklenir.

6111 sayılı Kanunla; 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde analık halinde olan kadın 
sigortalının, erken doğum yapması durumunda kullanamayacağı izin süreleri, doğumdan 
sonraki analık izni sürelerine eklenebilme imkanı getirilmiştir.

Anılan madde tanımında yer alan doğum öncesi ve sonrasına ait süreler aynı zamanda, 
4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında da benzer hükümlerle yer 
almaktadır.

9.1. Analık Sigortasından Sağlanan Haklar

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması 
nedeniyle sigortalı erkeğe, 

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan analık 
sigortasına tabi olanlar ve 4/1(b) bendi kapsamındaki sigortalılardan; 

34 6111 sayılı Kanunla “erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak 
süreler” ibaresi eklenmiştir.
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•	 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 SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife 
üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Süt İzni:

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitimi 
tarihinden itibaren ilk 6 aylık dönemde günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise günde 1,5 saat süt 
izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanacağı hususunda kadın 
memurun tercihi esastır (6111 s.K., Md.106 ).

Kadın işçilere, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağını işçi kendisi 
belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (4857 s.K.,Md.74).

9.2. Analık Sigortasından Yararlanma Şartları

5510 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, aynı Kanunun 4/1(a) ile 5 inci madde 
kapsamındaki sigortalılardan analık sigortasına tabi olanlar ve 4/1(b) bendi kapsamındaki 
sigortalı kadının gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, 
çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenebilmesi için; 

Ø	Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

Ø	Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi 
bildirilmiş olması, 

Ø	Bu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,

Ø	4/1(b) bendine göre sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca geçici iş 
göremezlik ödeneği GSS dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması,

gerekmektedir.

10. Emzirme Yardımından Yararlanma Şartları

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı 
erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun;



105

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

a. 4/1(a) bendi kapsamında olanlar ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan 
analık sigortasına tabi olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün 
kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b. 4/1(b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 
gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve Genel Sağlık Sigortası primi 
dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, 

şarttır.

Tablo III’te eski ve yeni kanunlara göre emzirme ödeneği karşılaştırması verilmiştir.

Tablo III. Emzirme Ödeneği

Ödenek SSK Bağ-Kur Em.Sandığı 5510 s.K.

Emzirme 
Ödeneği

Bir defa için
50 TL

Kapsamı:
Sigortalı ile 

sigortalı olma-
yan eşe

YOK YOK

SGK Yönetim Kurulu Teklifi 
Bakan Onayı ile Belirlen-

mektedir 
(4/1(c)  hariç)

(2012 için 89 TL)
Kapsamı:

Sigortalı ile sigortalı olmayan 
eşe, aylık ve gelir alanlar ile 

bunların sigortasız eşine

10.1. Sigortalılığı Sona Erenlerin Ödenek Hakkı

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine 
göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları 
doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak olup sigortalı 
erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla 
emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Sigortalı erkek için, sigortalının doğum yapan kadınla medeni kanun hükümlerine göre 
doğumdan önce evlenmiş olması gerekmektedir. 

Sigortalı erkeklerin eşleriyle evlenme ve çocuklarının doğumlarının aynı günde olması 
halinde, saat itibariyle evlenme doğumdan önce ise, doğum yardımının yapılması gerekir. 
Ancak, evlilik akdinin icra edildiği saatin tespitine imkân olmaması halinde, henüz doğum 
yapmış bir kadının o haliyle evlenmesinin zorluğu nazara alınarak evlenme akdinin doğumdan 
önce yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 
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Bu itibarla, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin analığı halinde SGK tarafından 
gereken yardımların yapılabilmesi için sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evli 
olup olmadığı hususunun nüfus cüzdanındaki evlilik kaydından veya evlenme cüzdanından 
tespit edilmesi gerekmektedir.

11. Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Cenaze Ödeneği

Ölüm SigortasıYaşlılık Sigortası

Ölüm Aylığı

Ölüm Toptan 
Ödemesi

Evlenme Ödeneği

Yaşlılık Toptan 
   Ödemesi

Yaşlılık Aylığı

Malullük Sigortası

Malullük Aylığı

11.1.  Maluliyet

11.1.1. Malul Sayılma Şartları

11.1.1.1. 4/1(a) ve 4/1(b) Sigortalıları İçin Malullük

Malul Sayılma:

5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre, sigortalının veya işverenin talebi üzerine 
SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne 
uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu; 

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma 
gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün 
en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, 

malûl sayılır.
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Sigortalıların ve hak sahiplerinin maluliyet tespitine ve kontrol muayenelerine esas teşkil 
edecek sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmet sunucuları şunlardır:

1. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

2. Devlet Üniversitesi Hastaneleri

3. Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Asker Hastaneleri

4. Sağlık Bakanlığı Tam Teşekküllü Hastaneleri (Sigortalıların ikamet ettikleri il-
lerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda)

Malullükten Yararlanamama: 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün 
% 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü 
sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

11.1.1.2. 4/1(c) Sigortalıları İçin Malullük

Malul Sayılma:

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî 
belgelerin incelenmesi sonucu;

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamındaki sigortalılar için 

i. Çalışma gücünün en az % 60’ını veya 

ii. Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü 

kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. 

Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla 
görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silâh altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri 
asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya özürleri 
sebebiyle malûllük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Görevden İstifa Durumunda:

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri 
halinde, haklarında 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesi maluliyet hükümleri 
uygulanmaksızın, malûllüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil 
suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. 



108

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

Ø	Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, 5510 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasını isteme hakları mahfuzdur. 

Ø	Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan 
özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini 
tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair 
usûlüne uygun yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar.

Hastalık Sebebiyle Malûl Sayılmalarına Esas Alınacak Hastalık Süresi :

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; personel kanunlarına 
tabi olmayanların hastalık sebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak hastalık süresi 
hakkında   kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanır. Kanunlarındaki yazılı sürelerden 
önce geçen hastalığı en çok bir yıl içinde nüksetmesi halinde eski ve yeni hastalık süreleri 
birleştirilmek suretiyle işlem yapılır.

11.1.2.  Malullük Sigortasından Yararlanma Şartları ( 5510, Md. 26)

5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtildiği üzere malüllük sigortasından 
sigortalılara sağlanacak hak malüllük aylığının bağlanmasıdır.

Bu maddeye göre, sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

1. 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre malûl sayılması,

2. En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün malüllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

3. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için, 
sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi bildirilmiş olması,

4. Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra 
SGK’dan yazılı istekte bulunması

hallerinde malullük aylığı bağlanır.

√ Yukarıda belirtilen bu şartlar 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 
veya sonra sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
sonra malüllük sigortasından tahsis talebinde bulunanlara uygulanır.

√ 4/1(b) sigortalıları için; 01/10/2008 tarihinden önce yapılan sevk işlemleri 
aynı zamanda malüllük aylığı talebini de kapsadığından, sağlık kurulu rapor 
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tarihinin, 01/10/2008 tarihinden önce yada sonra olduğuna bakılmaksızın 
rapor tarihini takip eden ay başından itibaren 1479 (Bağ-Kur Esnaf) 
ve 2926 (Bağ-Kur Tarım) sayılı kanunların mülga hükümlerine göre işlem 
yapılarak malüllük aylığı bağlanır.

11.1.3. Maluliyet İçin Sevk İşlemleri

Ø	Sigortalıların sevk işlemlerinin yapılmasında sigortalıların 10 yıllık sigortalılık 
süresi şartına bakılmamaktadır.

Ø	Sevk işlemlerinin yapılması için yeter koşul: 1800 gün sigortalılık süresidir 
ve maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini 
kapattıktan veya devrettikten sonra SGK’dan yazılı istekte bulunmasıdır.

Ø	4/1(a) ve 4/1(b) sigortalıları için malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme 
gün sayısı 1800 günden az ise sevk işlemi gerçekleştirilmemektedir. 

Ø	Sevk için gerekli olan . 1800 günlük sigortalılık süresinin 5510 sayılı Kanunun 41 
inci maddesine göre hizmet borçlanması yapılarak tamamlanması halinde ise, 
borçlanma taleplerinin alınması kaydıyla sevk işlemleri yapılır. 

Ø	Sevk işlemleri borçlanma bedeli ödenmeden yapılmış ise, sevk için gerekli her 
türlü masraf sigortalının kendisi tarafından ödenir. 

Ø	Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendine göre sigortalı sayılanların;

• Kendi sigortalılığı nedeniyle Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve 
prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Herhangi 
bir borcu bulunan sigortalıların sevkleri, masrafları kendilerince ödenmek 
üzere yapılır.

11.1.4. Malullük Aylığı Başvurusu

Hastane sevk yazılarında; “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği” esaslarına göre maluliyet talebi dikkate alınarak rapor düzenlenmesi 
ve raporlandırma aşamasında kullanılan dayanağı tıbbi belgelerin de gönderilmesi 
gerekmektedir. 01/04/2009 tarihi itibari ile bölge sağlık kurullarına bağlı illerin 5510 sayılı 
Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılarının ve hak sahiplerinin maluliyet 
tespiti veya kontrol muayeneleri için hazırlanmış olan dosyaların bağlı bulundukları bölge 
sağlık kurullarına; diğer illerin bahse konu dosyalarının ise, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı, Ankara Bölge Sağlık Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.
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Sevk işlemi sonucu malul sayılan sigortalıya;

√ En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan  sigortalılar için ise sigortalılık 
süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması,

√ Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini 
kapattıktan veya devrettikten sonra SGK’dan yazılı istekte bulunması,

halinde malullük aylığı bağlanacaktır. 

İşten ayrılma, işyerini kapatma veya devretme koşulu tahsis talep aşamasında  aranacak 
olup, sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, sigortalıların sigortalılıklarını;

Ø	Sonlandırmadan maluliyet durumlarının tespiti için sevk talebinde bulunup, 
malul sayıldıktan sonra işten ayrılarak tahsis talebinde bulunmaları veya,

Ø	Sonlandırdıktan sonra sevk ve tahsis talebinde bulunmaları,

hallerinde, sağlık kurulu rapor tarihi veya tahsis talep tarihleri önce veya sonra olacağından, 
sağlık kurulu rapor tarihi tahsis talep tarihinden önce ise tahsis talep tarihini, sağlık kurulu 
rapor tarihi tahsis talep tarihinden sonra ise sağlık kurulu rapor tarihini takip eden aybaşından 
itibaren malullük aylığı başlatılır. 

Sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması 
halinde ise, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte 
bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

11.1.5. Malullük Aylığı Hesaplanması (5510, Md 27)

Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 
9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden (4/(a) 
kapsamındakiler için bahsi geçen prim gün sayısı 7200 gündür), 5510 sayılı Kanunun 29 
uncu madde hükümlerine göre hesaplanır.

 Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise, tespit edilen aylık bağlama oranı 10 
puan artırılır. 
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11.1.6. Malullük Aylığı Başlangıcı (5510, Md. 27)

Malûllük aylığı, sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık 
haline tabi olarak çalışmamış olanların;

1. Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı 
istek tarihini,

2. Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor 
tarihini, 

takip eden ay başından itibaren başlar.

11.1.7. Malullük Aylığının Kesilmesi (5510, Md. 27)

Malûllük aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip 
eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 5510 
sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 5510 
sayılı Kanunun 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık 
sigortasına ait prim alınır. 

Bu durumdakilerden ilk bağlanan malûllük aylığına esas prim ödeme gün sayısı;

1. 9000 günün üzerinde (4/1(a) kapsamındakiler için 7200 gün) olanların aylıkları, 
5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanarak 
hesaplanır. 

2. 9000 günden az (4/1(a) kapsamındakiler için 7200 gün) olanların aylıkları ise, 
eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle aylığın 
başlangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün 
sayısı toplamının, emeklilik öncesi prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü ile emeklilik 
sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur.

Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme 
gün  sayısı  toplamı ve  emeklilik sonrası   çalışmaya  ait  prime esas kazançları  üzerinden  5510 
sayılı Kanunun 27 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası 
prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. 

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanmak 
suretiyle bulunan tutarın altında olamaz.
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11.1.8. Malullük Aylığının Yeniden Bağlanması (5510, Md. 27)

İşten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da 
emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına 
esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4/1(c) bendi kapsamında çalışıyorsa 
görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden 
itibaren yeniden malûllük aylığı hesaplanarak bağlanır.

Bu durumdakilerden ilk bağlanan malûllük aylığına esas prim ödeme gün sayısı;

•	 9000 günün üzerinde (4/(a) kapsamındakiler için 7200 gün) olanların aylıkları 
5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri 
uygulanarak hesaplanır. 

•	 9000 günden az (4/(a) kapsamındakiler için 7200 gün)  olanların aylıkları ise, 
eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle 
aylığın başlangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının emeklilik öncesi ve sonrası 
prim ödeme gün sayısı toplamının, emeklilik öncesi prim ödeme gün sayısına 
orantılı bölümü ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından 
oluşur. 

Ø	Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası 
prim ödeme gün  sayısı  toplamı ve  emeklilik sonrası   çalışmaya  ait  prime 
esas kazançları  üzerinden  5510 sayılı Kanunun 27 inci maddesinin birinci 
fıkrasına göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına 
orantılı bölümü kadardır. 

Ø	Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar 
uygulanmak suretiyle bulunan tutarın altında olamaz.

11.2. Vazife Malullüğü (5510 s. K., Md.47)

i. Vazife Malulü Tanımı: 

5510 Sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen malûllük; sigortalıların vazifelerini 
yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu 
idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak 
maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü 
sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve 
bunlara uğrayanlara da “vazife malûlü” denir. 5510 Sayılı Kanunun 47 inci maddesine 
göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 5510 Sayılı Kanunun 4/1(c) bendi 
kapsamında sigortalı olanlar için vazife malûllüğü hükümleri uygulanır.
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Vazife malullükleri uygulanmayacak haller şunlardır;

a. Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,

b. Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,

c. Yasak fiilleri yapmaktan,

d. İntihara teşebbüsten,

e. Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya 
zarar verme amacından, 

doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.

ii. Vazife Malullüğü SGK’ya Bildirimi: 

Kamu idareleri, vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine 
veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, SGK’ya da en geç 15 iş günü içinde 
bildirmekle yükümlüdür. 

Bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir. Vazife 
malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş 
olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

Kuruma bildirim süresi; 

a. Vazife malûllüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten, 

b. Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü 
hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna 
dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden,

c. Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten,

itibaren başlar.

iii. Vazife Malullüğü Aylık Bağlanma Tarihi: 

Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya 
da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
bağlanır.

iv. Vazife Malûllüğü Süresi İçerisinde Bildirilmeyen Sigortalılara; kamu idareleri 
ya da sigortalılar veya hak sahiplerince sonradan yapılacak bildirim üzerine, vazife 
malûllüklerinin belgelenmesi ve müstahak olmaları şartıyla, 5510 sayılı Kanunun zamanaşımı 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle vazife malûllüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olan 
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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.  Ancak, 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna 
karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden 
ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek 
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. 35

Vazife malûllüğü aylığı, vazife malûllerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle 
bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

Ø	10.800 güne kadar olanlara 10.800 gün üzerinden,

Ø	10.800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,

en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine 
göre hesaplanacak aylıklara, malûllük derecelerine göre aşağıda belirtilen oranlarda ayrıca 
zam yapılmak suretiyle bağlanır:

Vazife Malullük Derecesi Zam Oranı

1 % 30

2 % 23

3 % 15

4 % 7

5 % 3

6 % 2

11.2.1. Harp Malullüğü

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince 
görevlendirilen 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; 

a. Harpte fiilen ateş altında,

b. Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve 
hizmetlerin sebep ve etkileriyle,

c. Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, 

d. Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin 
sebep ve etkisiyle,

35  Son cümle, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla eklenmiştir.
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e. 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,

f. Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler 
uyarınca Türk Silâhlı 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. 

Yukarıda bahsedilenlerden, uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki 
kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; 
astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, 
yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst 
rütbenin, 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst 
derecesine veya kademesine karşılık gelen prime esas kazancı üzerinden aylık bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki 
kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son 
kademe göstergesinin prime esas kazancı esas alınır.

Harp malûllerinin, malûllük derecesine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin, memur aylık 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar “Harp malûllüğü zammı” olarak ayrıca eklenir.

Harp Malullük Derecesi Göstergeler

1 1100

2 950

3 800

4 600

5 500

6 400

Harp malûlü sayılanlardan bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı 
ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları 
usûlüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile Türk Silâhlı 
Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi 
ve Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
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Bu madde gereğince 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. 

Harp malûlü olanlara verilecek harp malûllüğü zammı tutarının SGK’ca belirlenecek 
peşin sermaye değeri toplamı en geç 1 ay içinde Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri 
Bakanlığı tarafından SGK’nın göstereceği hesaplara yatırılır. Süresinde yatırılmayan tutarlar 
için 5510 sayılı Kanunun 89 uncu madde hükümleri uygulanır.

Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan; 

a. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla 
vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan harp malûllüğü zammı hariç 5510 
sayılı Kanunun  4/1(c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, 
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir 
ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıştıkları 
süre zarfında 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime 
esas kazançları üzerinden aynı Kanunun 81 inci maddesi gereğince kısa ve 
uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlar ile 
5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında çalışmaları nedeniyle istekleri 
üzerine haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulananlardan; yeniden aylık 
bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya herhangi bir 
nedenle görevi sona erenler hakkında sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak 
kazanmaları halinde bu süre için, 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre 
aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak 
kazanamayanların kendilerine toptan ödeme, vefatı halinde ise hak sahiplerine 
ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

b. 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında çalışmaları sırasında malûllük 
derecelerinin değişmesi halinde aylığı yeni malûllük derecesi de dikkate alınarak 
son prime esas kazancı üzerinden ilk vazife malûllüğü aylığından az olmamak 
kaydıyla yeniden hesaplanır.

c. 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer 
alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

d. 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, 
sınıf veya görev değiştirerek 4/1(c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler 
hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir. Bunların sınıf 
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veya görev değiştirdikleri tarihten sonra geçen çalışmaları dolayısıyla yeniden 
aylık bağlanması için yazılı istekte bulunmaları ya da emekliye ayrılmaları 
veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları 
karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda bu süre için 5510 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesine göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı 
yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme yapılır, vefatları 
halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 36

Vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, bu madde 
gereğince tespit edilecek aylık, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü ve 35 inci madde hükümlerine 
göre bağlanır. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine 
cenaze ve evlenme ödeneği de verilir. 

Bağlanacak vazife veya harp malûllüğü aylıkları, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırılan maddeler dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emsali iştirakçiye bağlanacak 
harp veya vazife malûllüğü aylığından az olamaz.

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, uluslararası barışı 
koruma ve destekleme operasyonlarında Türkiye Cumhuriyetince görevlendirilenlere, bu 
görevleri esnasında veya bu görevleri nedeniyle vazife malûlü aylığı ödendiği sürece harp 
malûllüğü zammı ayrıca verilir.

İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen 
uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli 
sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında bu başlık altında yer alan 
ilk fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler uygulanır.37 

Vazife malullüğü tespitinin uygulanmasında, ”Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Derece-
leri Hakkında Nizamname38”  esas alınır.

11.3. Kamu Görevlilerinin Maluliyet ve Vazife Malullüğü Durumunda Özel  
  Statüye Tabi Durumlar

a. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik 
görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,

36 Bu bent, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla eklenmiştir.
37 Bu fıkra, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla eklenmiştir. 
38 Resmi Gazete: 15/08/1953 tarihli ve 8485 sayılı 
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b. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için 
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,

c. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel 
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 

ile belirlenen sağlık şartları esas alınır.

Ø	5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı 
bağlananlardan malullüklerinin sürekli olduğuna SGK Sağlık Kurulunca karar 
verilen iştirakçiler yine aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri 
ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini doldurduğu tarihe kadar yeniden muayene 
edilmelerini SGK’dan isteyebilir.

Ø	İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine 
getirilen uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya 
dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında 
5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi hükümleri aynen uygulanır.39

11.4. Yaşlılık Sigortası

Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

• Yaşlılık aylığı bağlanması,

• Toptan ödeme yapılması.

11.4.1. Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara; 

a. Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün 
(4/1(a) sigortalıları için 7200 gün) malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

b. Yukarıda (a) bendinde belirtilen yaş şartı; 

1. 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 

39 Son 2 fıkra, 5510 sayılı Kanun, Geçici Madde 4’e; 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenmiştir.
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2. 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 
3. 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 
4. 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 
5. 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 
6. 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 
7. 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanır. 

• Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı 
şartının yani 9000 gün (4/1(a) sigortalıları için 7200 gün) prim ödeme gün 
sayısının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

11.4.2. 5510 Sayılı Kanundan Önceki Dönemler İçin Yaşlılık Aylığı Bağlanması    

2925 sayılı Kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarının düzenlendiği 4447 sayılı 
Kanunla değişik 20 nci maddesi ile yine 4447 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanuna eklenen 
geçici 2 nci maddesi yürürlükte bulunmaktadır.

2925 sayılı Kanuna40 göre yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşulları 3 bölümde 
incelenmiştir. Bunlar;

1. 8/9/1999 (hariç) tarihinden önce sigortalı olanlar,

2. 1/10/1999 (dahil)  ila 30/4/2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar,

3. 30/4/2008 (hariç) sonrasında sigortalı olanlar.

11.4.2.1. 8/9/1999 (hariç) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar

4447 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, tarım sigortasına tabi 
kadınlar için emeklilikte yaş haddi 58, erkekler için 60 olarak belirlenirken 2925 sayılı 
Kanuna eklenen geçici 2’nci maddeyle 1/10/1999 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 13 
(hariç) yıldan az olanların emeklilikte yaş haddi getiren uygulamadan hemen etkilenmelerini 
önlemek amacıyla kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Bu durumda;

•	 Geçici 2 nci maddenin (A) bendine göre,  4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
8/9/1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar; en az 15 yıllık  
sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman 
yaşlılık aylığından yararlanabilecektir.

40 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, R.G.: 20/10/1983 tarih ve 18197 sayılı
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•	 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23/5/2002 tarihinde (a) bendi kapsamında 
olanlar hariç, sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için aşağıdaki 
tabloda belirtilen kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

Tablo IV. 2925 Sayılı Kanun, Geçici 2/(B)’ye Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazananlar

23/05/2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresi/
Sigortalılık Süresinin Başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Yaş Sigortalılık
Süresi

Gün
SayısıKadın Erkek

13 yıl (dahil) -15 yıl 8 ay 15 gün
09/09/1986 - 23/05/1989 40 44 15 3.600

12 yıl 3 ay (dahil) -13 yıl
24/05/1989 - 23/02/1990 41 45 15 3.600

11 yıl 6 ay (dahil) -12 yıl 3 ay
24/02/1990 - 23/11/1990 42 46 15 3.600

10 yıl 9 ay (dahil) -11 yıl 6 ay
24/11/1990 - 23/08/1991 43 47 15 3.600

10 yıl (dahil) -10 yıl 9 ay
24/08/1991 - 23/05/1992 44 48 15 3.600

9 yıl 3 ay (dahil) -10 yıl  
24/05/1992 - 23/02/1993 45 49 15 3.600

8 yıl 6 ay (dahil) -9 yıl 3 ay
24/02/1993 - 23/11/1993 46 50 15 3.600

7 yıl 9 ay (dahil) - 8 yıl 6 ay
24/11/1993 - 23/08/1994 47 51 15 3.600

7 yıl (dahil) - 7 yıl 9 ay
24/08/1994 - 23/05/1995 48 52 15 3.600

6 yıl 3 ay (dahil) - 7 yıl
24/05/1995 - 23/02/1996 49 53 15 3.600

5 yıl 6 ay (dahil) - 6 yıl 3 ay
24/02/1996 - 23/11/1996 50 54 15 3.600

4 yıl 9 ay (dahil) - 5 yıl 6 ay
24/11/1996 - 23/08/1997 51 55 15 3.600

4 yıl (dahil) - 4 yıl 9 ay
24/08/1997 - 23/05/1998 52 56 15 3.600

3 yıl 3 ay (dahil) - 4 yıl
24/05/1998 - 23/02/1999 53 57 15 3.600

2 yıl 8 ay 15 gün (dahil) - 3 yıl 3 ay
24/02/1999 - 08/09/1999 54 58 15 3.600
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11.4.2.2. 1/10/1999 (dahil) ila 30/4/2008 (dahil) Tarihleri Arasında Sigortalı 
               Olanlar

İlk defa 1/10/1999 (dahil) ila 30/4/2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanların 2925 
sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yaşlılık aylığına hak kazanması için sigortalının;

Ø	Kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,
Ø	15 yıldan beri sigortalı olması
Ø	En az 3.600 gün prim ödemiş olması
Ø	SGK’dan yazılı istekte bulunması,

şarttır.

11.4.2.3. 30/4/2008 (hariç) Sonrasında Sigortalı Olanlar

5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre 30/4/2008 (hariç) 
tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya 
iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri 
uygulanır.  

İlk defa 1/5/2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanuna tabi olanlara kadın ise 58, erkek 
ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 
bildirilmiş olması şartı ile yaşlılık aylığı bağlanır.

Kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olarak öngörülen yaş hadlerinin, 
7200 prim gün sayısı koşulunun 1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün 
koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma 
koşulları belirlenir.

11.4.3. Kısmi Emeklilik

Sigortalılar, 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 
3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

11.4.3.1. 4/1(a) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Kademeli Geçiş Süreleri 
               (5510, Geçici Madde 6)

Aylık bağlama şartları bakımından belirtilen prim ödeme gün sayısı 5400 günlük süre 
ilk defa;
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•	 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 
gün olarak, 

•	 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 
4600 güne 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere

uygulanır.

11.4.4. İlk Çalışmaya Başlanan Tarihten Önce Özür veya Hastalık Bulunması

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce, 5510 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü 
bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara; 

•	 En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak,

•	 En az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi

bildirilmiş olmak şartıyla, yaşlılık aylığı bağlanır.

11.4.5. Çalışma Gücündeki Kayıp Oranına Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanma 
            Şartları

SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne 
uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık 
Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranı ve aşağıdaki şartları taşımaları sonucunda yaşlılık 
aylığına hak kazanırlar.

Çalışma Gücü 
Kayıp Oranı

Sigortalılık Süresi
(En Az)

MYÖ Sigorta Prim Bildirim 
Gün Sayısı

YAŞ
Şartı

% 50 ila % 59 16 yıl 4320 gün
YOK

% 40 ila % 49 18 yıl 4680 gün

Bu kişiler, 5510 sayılı Kanunun 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine 
tabi tutulabilirler.

11.4.6. 4/1(a) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Kademeli Geçiş Süreleri
            (5510, Geç.Md. 6)

i. Çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan 
sigortalılar için belirtilen 4320 günlük süre ilk defa;



123

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

•	 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında 
sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak,

•	 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı 
başında 3700 güne 100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek 
üzere,

ii.Çalışma gücündeki kayıp oranının %40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan 
sigortalılar için belirtilen 4680 günlük süre ilk defa;

•	 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında 
sigortalı sayılanlar için 4100 gün olarak,

•	 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı 
başında 4100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek 
üzere,

 uygulanır.

11.4.7. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı        
            Kanuna Tabi Özürlülüğü Bulunanlar (5510 s.K., G.Md.4)

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış 
ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile 
en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde 
5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun 
vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, 
istekleri halinde 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri esas alınarak 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ancak çalışmaya başladıktan sonra, SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının 
sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin 
incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

• % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

• % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra 
hükümleri uygulanır.
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5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya 
sözleşmeli olarak çalışanlardan; ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler 
aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, bu Kanunun 4/1(c) bendine göre sigortalı 
sayılırlar ve bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri 
uygulanır.

11.4.8. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Özel Durumlar            

11.4.8.1. Erken Yaşlanma

55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki 
diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

11.4.8.2. Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların; 

Ø	5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün 
sayılarının ¼’ü (dörtte biri), prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir.

Ø	Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

11.4.8.3. Yeraltı Maden İşlerinde Çalışan Maden İşçileri (5510 s.K., Md.28 
               ve G.Md.9)

ÇSGB tarafından tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli 
olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen yaş şartı 55 olarak uygulanır.

5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine istinaden 5510 sayılı Kanunun yürürlük 
tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre sigortalı sayılanlardan;

a. En az 20 yıldan beri ÇSGB tarafından tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı 
işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri halinde 5510 sayılı Kanunun 
28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın 
yaşlılık aylığı bağlanır.
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b. En az 25 yıldan beri ÇSGB tarafından tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı 
işyerlerinde yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 5510 
sayılı Kanunun 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları 
aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.

c. 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalışmalarının 
en az 1800 gününü ÇSGB tarafından tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı 
işlerinde geçirmiş olan sigortalılara da birinci fıkrada belirtilen diğer şartlarla 
yaşlılık aylığı bağlanır.

Ø	5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yukarıda belirtilen işlerde 
çalışmaya başlayan sigortalıların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 
veya sonra bu işlerde geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde 
bu çalışmalarının dörtte biri (1/4’ü) toplam prim ödeme gün sayılarına ilave 
edilir. 

Ø	Bunlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime 
esas kazancının % 23’üdür. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 14’ü de 
işveren hissesidir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk 
defa maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmaya 
başlayanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun fiili hizmet zammı süresine ait 
hükümleri uygulanır.

11.4.8.4. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Göre 
               Aylık Bağlanmasında Özel Durumlar (5434 s.K., Md.72)

5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı 
veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler 
nedeniyle veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
olaylar sebebiyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almaktayken 
ölenlerin, baba veya analarına; yukarıda belirtilen kanunların veya 5434 sayılı Kanunun 
56’ncı maddesi kapsamına girecek şekilde hayatını kaybeden erbaş ve erlere veya 56’ncı 
maddede belirtilen öğrencilere ya da bunlardan aynı sebeplerle aylık almakta iken ölenlerin 
ana veya babalarına; ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olarak malullük ve 
muhtaçlık şartı aranmaksızın aylık bağlanır, hayatını kaybeden erbaş ve erler ile yedek subay 
okulu öğrencilerinin ana ve babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyük işçiler için 
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tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarından az olamaz. Babaya bağlanan aylık, dul 
ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul 
ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları 
baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. 3/11/1980 tarihli 
ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında 
mütalaa edilen görevler nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu Kararıyla iki katına 
kadar çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan 
aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba 
veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir. 

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında-
ki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve 
yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına 
öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim 
Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel 
Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere 
temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 /1 (c) bendi kapsamında 
sigortalı sayılmamış olup da bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli 
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak 
hayatını kaybedenlerin, hak sahibi yakınları veya sakatlığının derecesi itibarıyla bu 
Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler yukarıda yer alan birinci fıkra 
hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar.41

17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde (Ek Madde 1) eklenmiştir. 42

“16 yaşından büyükler için tespit edilen 30 günlük asgari ücretin net tutarının; 9 uncu 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı, (c) 
bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde belirtilen malullerin 
kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak 

41 Bu fıkra, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunla eklenmiştir.
42 Bu madde, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla eklenmiştir.
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sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye göre aylığa hak 
kazananların diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaatlarını takip eden ay başından itibaren ödenir, 
diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.

Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten 
itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sosyal Güvenlik 
Kurumuna yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden 
dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası 
karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.

Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim 
edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

Terör örgütleri tarafından öldürülen veya yaralanan ya da güvenlik kuvvetleri tarafından 
etkisiz hale getirilen veya yaralanan terör örgütü mensupları ile bunların birinci fıkraya göre 
belirlenecek yakınlarına ve terör suçlarından dolayı hüküm giyenlere, bu madde kapsamında 
aylık bağlanmaz. Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki suçlar 
sebebiyle herhangi bir hüküm giymeden önce bu madde hükümlerine göre aylık bağlanmış 
olanların aylıkları hükmün kesinleştiği tarihten itibaren kesilir. Haksız ödenen tutarlar 
ilgililerden tahsil olunur.”

11.5.  Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin Çalışılan İşten İlişik Kesilmesi

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 5510 sayılı 
Kanunun;

Ø	4/1(a) bendinde belirtilen sigortalıların çalıştığı işten ayrıldıktan,

Ø	4/1(b) bendinde belirtilen sigortalıların sigortalılığa esas faaliyete son verip 
vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları sonrasında,

Ø	4/1(c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan 
emekliye sevk onayı alındıktan sonra,

 ilişiklerinin kesilmesi şarttır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı 
bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil 
kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.
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11.6. Yaşlılık Aylığı Bağlama Oranı (5510, Madde 29)

Ø	Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi 
geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. 

Ø	Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır.

Ø	Aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez. 

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre (sigortalı 
olmadan önce hastalık veya özrü olan ve çalışma gücü kayıp oranlarına göre yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanan sigortalılar için) yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan 
sigortalılar için hesaplanacak aylık bağlama oranı,

√ Prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 
9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60’a 
bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, %50’yi geçmemek üzere 
yukarıdaki ilk fıkra uyarınca tespit edilen orandır. Yani;

Prim Ödeme Gün Sayısı < 9000 gün ise;

(%Çalışma Gücü Kayıp Oranı X 9000 ) < Maksimum %50
                                    %60

 

√ Prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün 
sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenir.

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin;

Ø	Yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde, 5510 sayılı Kanunun 55 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara 
uygulanan artış oranı kadar artırılarak, 

Ø	Yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise, öncelikle Ocak ödeme 
dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış 
oranları kadar artırılarak, 

sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır.

Aylık Bağlama Oranı İçin Özel Şart: 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış 
olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının 5510 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
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önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü 
için % 3 oranı esas alınır. Ancak, bu hesaplama şekli 30/4/2008 (dahil) öncesi sigortalı 
olanlar için uygulanmakta olup, 1/5/2008 (dahil) sonra ilk defa sigortalı olanlar hakkında 
uygulanmamaktadır.

11.7. Yaşlılık Aylığının Başlangıcı (5510 s.K., Md. 30)

5510 sayılı Kanunun;

Ø	4/1(a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, 
yazılı istek tarihinden sonraki,

Ø	4/1(c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, 
yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin 
kesildiği tarihi takip eden,

Ø	4/1(c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun görevinden 
ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış 
olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak 
kazananlara ise istek tarihini takip eden,

ay başından itibaren aylık bağlanır.

Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik 
ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme 
süresinin sona erdiği tarihi takip eden ay başından başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı 
geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark yukarıdaki aylık 
başlangıç tarihlerine göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.

11.8. Yaşlılık Aylığı Alanların Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamındaki tarımsal faaliyette bulunanlar hariç ol-
mak üzere, diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için 
yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. 

SGDP Oranı: Bahsedilen bu kişilerin almakta oldukları aylıklarının %15 oranında
sosyal güvenlik destek primi kesilir.

Ø	 Ancak kesilecek olan bu tutar, 4/1(b) kapsamındaki sigortalılara ilgili yılın 
Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek 
priminden fazla olamamaktadır.. Yani en yüksek yaşlılık aylığının %15’inden fazla olamaz.
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Ø	Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmamaktadır.

Ø	Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek 
suretiyle tahsil edilmektedir.

Ø	Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler 5510 sayılı Kanuna 
göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilâve 
edilmemektedir.

Ø	Toptan ödeme yapılmamaktadır.

5510 sayılı Kanundan önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malûllüğü, malûllük 
ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal 
güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek 
primine tabi olma bakımından 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilmektedir.

Ancak;

v	5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette 
bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal 
güvenlik destek primi oranı olarak yukarıda “SGDP Oranı” başlığı altında 
belirtilen hükümler uygulanmaktadır. Bu oran, bu maddenin (5510 sayılı Kanunun 
Geçici 14 üncü maddesinin) yürürlüğe girdiği yılda yani 2008’de % 12 olarak, 
takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak, yani 2009’da %13, 2010’da 
%14 ve 2011’de %15 olarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçememektedir. 
2011 yılı ve sonraki yıllarda %15 oranı sabitlenerek SGDP kesintisi ödemesi 
devam eder. (5510 s.K., Geç. Md. 14)

11.9.  Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya (5510, Madde 31)

i. Toptan Ödeme: 

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamındaki sigortalılar herhangi bir nedenle çalıştığı 
işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını 
doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 
ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu 
yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme 
katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.
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ii. İhya: 

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, 
yeniden bu Kanuna tabi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, 
yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek 
tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek 
bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu 
hizmetler ihya edilerek 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında dikkate alınır.

11.10. Hizmet Birleşmesi Durumunda Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Esas  
    Alınacak Süreler (5510 s. K., Md. 53)

1. 01/10/2008 Öncesinde Sigortalı Olanlar:

Ø	2829 sayılı Kanuna göre; son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde en çok hangi sosyal 
güvenlik kuruluşuna prim ödenmiş ise o kuruluş hükümlerince aylık bağlanır. 

2. 01/10/2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar:

• Toplam sigortalılık süresi içinde, 4/1(a), 4/1(b) ve 4/1(c) kapsamında en çok 
sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, 

• Hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden 
re’sen emekli olma, 

• Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları 
sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali, 

esas alınır.

Sigortalılık Statüsü Belirlenirken;

•  Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık 
statüleri ile 4/1(c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak 
şekilde 5510 sayılı Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle 4/1(c) bendi 
kapsamında, 

•  4/1(a) ve 4/1(b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde 
Kanun kapsamına girmesi halinde ise 4/1(a) bendi kapsamında

sigortalı sayılır. 

Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi 
kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve 5510 sayılı Kanunun 82 
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nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler 
saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden 
itibaren prim ödeyebilmektedirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından sağlanan haklar yönünden, 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında 
sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun 
vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi 
kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilmektedirler. Bu hükümlere göre ödeme 
talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin 
ödenme hakkı düşer. 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak 
şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık 
durumu dikkate alınır.43

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak ol-
dukları işyerlerinden dolayı, 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı bildirilememektedirler.

İsteğe bağlı sigortalı olanların 5510 sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamına 
tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona ermektedir.

Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri 
ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü 
madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.  “Sigortalılık Statüsü 
Belirlenirken” başlığı altındaki madde hükmü saklı olmak üzere sigortalının44, 5510 sayılı 
Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerine göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden 
başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya 
göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul 
edilmektedir.

11.10.1. Gelir ve/veya Aylıkların Birleşmesi

5510 sayılı Kanunun 19, 27 ve 29 uncu maddelerine göre sigortalılara; 20 ve 33 üncü 
maddelerine göre de hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanmaktadır. 

5510 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde,  birden fazla dosyadan gelir/aylık veya gelir 
ve aylığa hak kazanılması durumunda, gelir ve aylıkların tek veya iki dosyadan, tam veya 

43 6111 sayılı Kanuna göre bu ve bir önceki paragrafta belirtildiği şekliyle yeni düzenlemeler yapılmıştır
44 6111 sayılı Kanuna göre 5510 sayılı Kanunda yer alan “sigortalının”  ibaresi, “birinci fıkra hükmü saklı 
olmak üzere sigortalının” şeklinde değiştirilmiştir.
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yarım olarak ne şekilde ödeneceği belirlenmiş olup, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık 
birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden 
gelir veya aylık bağlanacağı, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık haklarının durum 
değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşeceği 
öngörülmüştür.

Tablo V ve VI’da aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda hangi aylığın ne şekilde bağ-
lanacağını ifade eden uygulamalar yer almaktadır.

Tablo V. Aylık/Aylık ve Gelir Aylıklarının Birleşmesi

Aylık Sahibi Aynı Sigorta Kolu
 (Aylık)

Farklı Sigorta Kolu

Hem malüllük hem de yaşlılık 
aylığına hak kazanılması

Yüksek olan aylık, eşit ise yaşlılık 
aylığı bağlanır.

Malûllük, yaşlılık, ölüm 
sigortaları ve vazife malul-
lüğü ile iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortasından hak 
kazanılan aylık ve gelirler 
birleşirse, sigortalıya veya 
hak sahibine bu aylık veya 
gelirlerden yüksek olanın 
tamamı, az olanın yarısı, 

eşitliği halinde ise iş kazası 
ve meslek hastalığından 
bağlanan gelirin tümü, 

malûllük, vazife malullüğü 
veya yaşlılık aylığının yarısı 

bağlanır.

Malûllük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen 

eşinden dolayı da aylığa hak kaza-
nılması

Her iki aylık tamdan bağlanır.

Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa 
hak kazanan çocuklara

Yüksek olan aylığın tamamı, az olan 
aylığın yarısı bağlanır.

Birden fazla çocuğundan aylığa 
hak kazanan ana ve babaya

En fazla ödemeye imkân veren ilk 
iki dosyadan yüksek olan aylığın 
tamamı, düşük olan aylığın yarısı 

bağlanır.

Hem eşinden, hem de ana ve/veya 
babasından ölüm aylığına hak 

kazananlara

Tercihine göre eşinden ya da ana ve/
veya babasından bağlanacak aylığı 

bağlanır.

Vazife malullüğüne hem de malul-
lük aylığına hak kazananlara

Bu aylıklardan yüksek olanı, aylık-
ları eşitse yalnızca vazife malullüğü 

aylığı bağlanır.

Hem vazife malullüğü hem de 
yaşlılık aylığına hak kazananlara

Bu aylıkların her ikisi bağlanır.
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Tablo VI. Gelir/Gelir ve Gelir Aylıkların Birleşmesi

Gelir Sahibi Aynı Sigorta Kolu (Gelir) Farklı sigorta kolu
(Gelir/Aylık)

Sürekli iş göremezlik geliriyle 
birlikte ölen eşinden dolayı da 

gelire hak kazanan eşe,

Her iki geliri tamdan bağlanır. Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları 
ve vazife malullüğü ile iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasından hak 

kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, 
sigortalıya veya hak sahibine bu 

aylık veya gelirlerden yüksek olanın 
tamamı, az olanın yarısı, eşitliği 

halinde ise iş kazası ve meslek has-
talığından bağlanan gelirin tümü, 
malûllük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.

Ana ve babadan 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 iki dosyadan yüksek olan 
gelirin tamamı, düşük olan 

gelirin yarısı,

Hem eşinden, hem de ana ve/
veya babasından ölüm gelirine 

hak kazananlara ,

Tercihine göre eşinden ya da 
ana ve/veya babasından bağla-

nacak geliri,

Evliliğin ölüm nedeniyle sona 
ermesi durumunda sonraki eşin-
den de gelire hak kazananlara

Tercih ettiği geliri

11.11. Ölüm Sigortası 

11.11.1. Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Ölüm aylığı;

1. En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya  
4/1(a) kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en 
az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi bildirilmiş, 

2. 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen vazife malullüğüne bağlı 
sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı 
almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 
hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,

3. Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı 
olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, 
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durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde         
bağlanır. Ölüm aylığının eski ve yeni uygulamalara göre bağlanma şartları 

Tablo VII’de yer almaktadır.

Tablo VII. Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Kanunlar 506/1479/5434
(Eski Uygulama)

5510
(Yeni Uygulama)

4/1(a)
(SSK)

5 yıldan beri sigortalı olup en 
az 900 gün prim ödenmesi

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen;
•	 4/1(a) sigortalıları için, 5 yıldan beri si-

gortalı bulunup fiilen çalışma karşılığı 900 
gün,

•	 4/1(b) ve 4/1(c) sigortalıları için, 1800 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş 
olması şartları aranmaktadır.

5510 sayılı Kanundan önce vefat etmiş 5 yıldan fazla 
10 yıldan az hizmeti olan sigortalıların hak sahip-
lerine ölüm aylığı bağlanma imkanı getirilmiştir.

4/1(b)
(Bağ-Kur)

En az 5 yıl ( 1800 gün) prim 
ödenmesi

4/1(c) (Emekli 
Sandığı)

En az 10 yıl (3600 gün) fiili 
hizmetinin bulunması

4/1(b) kapsamında sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen 
sigortalının Genel Sağlık Sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime 
ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır. 

11.11.2. Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanması (5510, Madde 32)

Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması koşulları aşağıdaki maddelerde incelenmiştir.

a. Eşe Ölüm Aylığı Bağlanması

Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk 
Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunmasına bağlıdır. Eşlerin dini nikâhla 
evlenmiş olması ya da birlikte yaşamaları, hak sahibi olma niteliğini kazandırmamaktadır.

Eşin, 5510 sayılı Kanuna veya yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması veya buralardan 
aylık veya gelir alması aylık bağlanmasına engel oluşturmamaktadır.

b. Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması

Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar hak sahibi sayılır. Diğer 
taraftan, Türk Medeni Kanununa göre sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya 
nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukların da hak sahibi niteliğini 
kazanma yönünden evlilik bağı içinde doğan çocuklardan farkları yoktur. 
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Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden, çocuklardan;

Ø	Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri 
bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve meslek 
hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

Ø	Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri 
uygulanan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen 
aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile yine iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortasına tabi meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek 
öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler,

Ø	Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 
değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
hükümleri uygulanan kursiyerler, 

hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, hak 
sahibi çocuklarda aranan ortak koşullardır. 

5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle,  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında 
staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime 
esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 
katından fazla olmayanlar” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, SGK’dan anne veya babasından dolayı ölüm geliri veya aylığı almakta iken 
5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin, maddede belirtildiği 
şekilde aylık prime esas kazanç tutarı günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla 
olması halinde aylıklar kesilir, olmaması halinde ise aylıkları ödenmeye devam edilir.

Çocuklara ilişkin diğer koşullar aşağıda belirtilmiştir.

i. Erkek Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanması

Ölüm aylığı bağlanması için erkek çocukların 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir 
ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 
bağlanmamış olması şartı dışında, öğrenci değilse 18, orta öğrenim görmesi halinde 20, 
yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olması şarttır. 
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Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, ölüm 
aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilir.

Erkek çocukların evlenmesi halinde aylıkları kesilmemektedir.

Tablo VIII. Erkek Çocukların Aylıktan Yararlanma Şartları

Erkek Çocukların Aylıktan Yararlanma Şartları
5510 Sayılı Kanun

(Madde 34)

506 Sayılı 
Kanun (Mad-

de 67)

Ø	 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 
yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış olmak

      5510 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), 
(b) ve (e) bentleri hariç; 

1. Kanun veya yabancı bir 
ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmamak,

2. Kanun veya yabancı bir 
ülke mevzuatı kapsamında 
kendi sigortalılığı nedeniyle 
gelir veya aylık almayan,

3. 18 yaşını, lise ve dengi 
öğrenim görmesi halinde 
20 yaşını, yüksek öğrenim 
yapması halinde 25 yaşını 
doldurmamış olmak.  

1479 Sayılı 
Kanun (Mad-

de 45)

1. 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20  
yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış olmak

2. 18 yaşını doldurmayanlar hariç bu Kanun ile 
diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında 
çalışmamış olmak

3. Bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından 
dolayı gelir veya aylık almamış olmak

5434 Sayılı 
Kanun (Mad-

de 74)

1. 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 
yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış olmak

2. Evli olmamak
3. Sandığa tabi görevde çalışmamak

ii. Kız Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanması

Ölen sigortalıların kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya 
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 
veya aylık bağlanmamış olması şartı dışında bunların; yaşları ne olursa olsun evli olmaması, 
evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız çocukların hak sahibi 
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olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma koşulları aranmamaktadır. Eşinden 
boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarının ölüm 
aylıkları kesilmektedir.

Tablo Ix. Kız Çocukların Aylıktan Yararlanma Şartları

Kız Çocukların Aylıktan Yararlanma Şartları 5510 Sayılı Kanun

506 Sayılı 
Kanun

(Madde 67)

1.Yaşları ne olursa olsun evli olmamak, evli 
olmakla beraber sonradan boşanmak veya dul 
kalmak,

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi bir işte 
çalışmamak, bu kurumlara tabi çalışmalarından 
dolayı gelir veya aylık almamak,

3. Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ül-
kelerdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
çalışmamak veya bu ülkelerin sosyal güvenlik 
kuruluşlarından gelir veya aylık almamak

5510 sayılı Kanunun 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (a), (b) 
ve (e) bentleri hariç;  

1. Kanun veya yabancı bir ülke 
mevzuatı kapsamında çalışma-
mak veya Kanun veya yabancı 
bir ülke mevzuatı kapsamında 
kendi sigortalılığı nedeniyle ge-
lir veya aylık almamak, 

2. Yaşları ne olursa olsun evli 
olmamak, evli olmakla beraber 
sonradan boşanmak veya dul 
kalmak.
 
Boşanıp eski eşiyle birlikte 
yaşayan kız çocuğunun aylığı 
kesilmektedir.

1479 Sayılı 
Kanun

(Madde 45)

1. Yaşları ne olursa olsun evli olmamak, evli 
olmakla beraber sonradan boşanmak veya dul 
kalmak,

2.Kanun ile diğer sosyal güvenlik  kanunları 
kapsamında çalışmamak,

3.Bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından  
dolayı  gelir  veya aylık  almamak.

5434 Sayılı 
Kanun

(Madde 75)

1. Yaşları ne olursa olsun evli olmamak,evli 
olmakla beraber sonradan boşanmak  veya dul 
kalmak,

2. Sandığa tabi bir görevde çalışmamak.

iii. Malul Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması

Ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama 
veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı dışında SGK 
Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan 
kız ve erkek çocuklarına bağlanır. Malul çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği ve bekâr olma 
şartları aranmamaktadır.
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Tablo x. Malul Çocukların Aylıktan Yararlanma Şartları

Malul Çocukların Aylıktan Yararlanma Şartları
5510 Sayılı Kanun

(Madde 34)

506 Sayılı 
Kanun

(Madde 67)

1.Çalışamayacak durumda malûl bulu-
nan malûl çocuklar,  

2.Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
çalışmalarından dolayı gelir veya  ay-
lık almayan malûl çocuklar

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri 
hariç;  
1.Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında çalışmayan,
2.Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında kendi sigortalılığı nedeniyle 
gelir veya aylık almayan,
3. Evli olup olmadığına bakılmaksızın 
SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma 
gücünü en az % 60 oranında yitirdiği 
anlaşılan,
 çocuklara bağlanır.

1479 Sayılı 
Kanun

(Madde 45)

Ø	 Yaşları ne olursa olsun çalışama-
yacak durumdaki malûl çocuklar

5434 Sayılı 
Kanun

(Madde 74)

1.Yaşları ne olursa olsun iyileştirilmesi 
olanaksız hastalıklarının veya sakat-
lıklarının çalışmalarına engel olduğu 
tespit edilen erkek çocuklar,

2. Muhtaç olan erkek çocuklar

c. Ana ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması

Ana ve babaya ölüm aylığı bağlanması için;

Ø	Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından 
daha az olması,

Ø	Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/
veya aylık bağlanmamış olması,

Ø	Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması 
halinde artan hisse şartı aranmaz),

şartları aranmaktadır.

Ana ve baba arasında evlilik bağının bulunması halinde, yukarıda aranan şartlar için ana 
ve babanın durumu birlikte, evlilik birliğinin olmaması halinde ise, ana ve babanın durumları 
ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Örneğin; ana ve baba arasında evlilik birliği bulunmaktadır. Baba kendi çalışmalarından 
dolayı yaşlılık aylığı alıyor ise anne, ölen sigortalı çocuğundan dolayı talepte bulunsa dahi 
babanın aylık alması nedeniyle anneye aylık bağlanmaz.
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Yine anne veya babadan birisinin diğer çocuklarından aldıkları aylık ve gelirler hariç 
olmak üzere aldıkları gelir ve aylık var ise bunların miktarına bakılmaksızın ana ve babanın 
talebi SGK tarafından reddedilmektedir.

Ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirlerinin  asgari ücretin 
net tutarından daha az olduğunun daimi olarak oturdukları yerin bağlı bulunduğu il veya 
ilçe idare kurullarınca alınacak olan Muhtaçlık Kararı ile belgelenmesi gerekir. Bu belge, 
örneği Ek 18’de bulunan “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ekinde alınır. Muhtaçlık 
kararı alan anne ve babanın ayrıca gelir aylık alıp almadığı kontrol edilir, gelir/aylık alanlara 
muhtaçlık kararı olsa bile aylık bağlanmaz.

Ana ve babanın aylığa hak kazanma koşullarının tespitiyle ilgili olarak SGK’ca gerekli 
görüldüğü hallerde sosyal güvenlik kontrol memurunun değerlendirmesini içeren gelir tespit 
raporu istenebilmektedir. 

Tablo xI. Ana ve Babanın Aylıktan Yararlanma Şartları

Ana ve Babanın Aylıktan Yararlanma Şartları
5510 Sayılı Kanun

(Madde 34)

506 Sayılı 
Kanun

(Madde 69)

1.Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına 
bağlanması gereken aylıkların toplamının, sigortalıya ait 
aylıktan aşağı olması

2.Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmamak veya 
2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak 
üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir 
veya aylık almamak

1. Her türlü kazanç ve 
irattan elde etmiş olduğu 
gelirinin asgari ücretin net 
tutarından daha az olması

2. Diğer çocuklarından hak 
kazanılan gelir ve aylıklar 
hariç olmak üzere gelir ve/
veya aylık bağlanmamış 
olması

3. Hak sahibi eş ve ço-
cuklardan artan hissenin 
bulunması (65 yaşın üstünde 
olması halinde artan hisse 
şartı aranmaz) 

1479 Sayılı 
Kanun

(Madde 45)

1. Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine 
veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamının, 
sigortalıya ait tahsisten aşağı olması

2. Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamın-
da çalışmamak, bu kanunlar kapsamındaki çalışmaların-
dan dolayı gelir veya aylık almamak 

5434 Sayılı 
Kanun

(Madde 72)

Ø	 Anne: İştirakçi bulunmamak, dul ve muhtaç olmak,

Ø	 Baba: İştirakçi olmamak, muhtaç ve 65 yaşını 
doldurmuş bulunmak (Muhtaç babalardan çalışarak 
geçimini sağlayamayacak derecede malul olanlar 
için yaş şartı aranmaz) 
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11.11.3. Ölüm Aylığı İçin Başvuru

 Ölen sigortalıdan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin 
örneği SGK’ca hazırlanan “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile Sosyal Güvenlik 
Kurumuna başvurması şarttır. Talep dilekçesine,

Ø	18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek 
öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim 
kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 

Ø	15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet belgelik fotoğraf, 

Ø	Malul çocuklar için Sağlık Kurulu raporu,

Ø	Hak sahibi ana ve babalar için SGK’ca çıkarılan Tebliğ’de belirtilen belgeler,

eklenir.

Hak sahibi ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari 
ücretin net tutarından az olduğunu belirtilen imzalı taahhütname vermesi ile ana ve babaya 
aylık bağlanmasını müteakip SGK’ca gerekli görüldüğü hallerde, her türlü kazanç ve irattan 
elde etmiş oldukları gelirlerinin asgari ücretin net tutarından az veya fazla olduğuna dair 
SGK kontrol memurunun değerlendirmesini içeren “Gelir Tespit Raporu” istenmektedir.

11.11.4. Aylık, Gelir ve Ödemelerle İlgili 5434 Sayılı Kanuna Tabi Hizmeti   
             Bulunanlar Hakkında Uygulanacak İşlemler (SSİY, Geç. Md. 12)

5510 sayılı Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde;

a. Bir süre iştirakçi olduktan sonra görevinden ayrılanların, 

b. İştirakçi iken, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 5510 sayılı 
Kanunun 4/1(c) bendi kapsamına alınanların, 

c. 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup 5510 sayılı Kanunun 
4/1(c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanların,

d. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dul ve yetimlerinin,

aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, evlenme ikramiyesi gibi diğer ödemeler ile ölüm, 
eğitim ve öğretim yardımları hakkında, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri 
de dahil 5434 ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

Bahsedilen kapsama girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, 
yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler 
ve yardımlar ile ölüm yardımı, evlenme ve emeklilik ikramiyeleri hakkında Kanunla 
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yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır 
ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır. 

11.11.5. Ölüm Sigortasından Hak sahiplerine Bağlanacak Aylığın
              Hesaplanması  (5510, Madde 33)

5510 sayılı Kanunla getirilen aylık bağlama sistemi 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

a. 2008/Ekim (hariç) öncesinde ölen sigortalıların aylıkları, bu tarihten önce 
yürürlükte bulunan gösterge ve 4447 sayılı Kanunla getirilen sisteme veya 
sigortalılık başlangıç tarihi 2000 yılından sonra olup, bu tarihten sonra ölenler 
sadece 4447 sayılı Kanunla getirilen sisteme,

b. Sigortalılığı 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonraki bir tarihte başlayanların 
aylıkları 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni sisteme,

c. Sigortalılığı 2008/Ekim (hariç) öncesi başlayıp, 2008/Ekim (dahil) sonrası 
ölenlerin aylıkları eski ve yeni sistemin birleşiminden oluşan karma sisteme, 

göre bağlanmaktadır.

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında;

i. Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük, vazife 
malûllüğü veya yaşlılık aylığı,

ii. Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya 
başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 5510 
sayılı Kanunun 27 nci veya 30 uncu maddelere göre tespit edilecek aylığı, 

iii. 5510 sayılı Kanunun 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının prim ödeme 
gün sayısı, 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise 
toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 5510 sayılı Kanunun 29 uncu madde 
hükümlerine göre hesaplanan aylığı,

 esas alınır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 
9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

5510 sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılar 
için ayrı ayrı olmak üzere; sigortalıların ölümleri halinde ölüm sigortasından dosya bazında 
her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl 
içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki 
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yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık 
aylığından az olamamaktadır.

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık 
bağlanmasına hak kazanmış ise, ikinci fıkranın (i) ve (ii) numaralı maddelerinin 
uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz. 

11.11.6. Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya (5510, Madde 36)

i. Toptan Ödeme: 

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna 
göre ilk defa 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan ölen sigortalıların 
hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas 
alınmak kaydıyla 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 
hesaplanan tutar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü madde hükümleri dikkate alınarak 
hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilmektedir.

Ø	Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak 
toptan ödeme tutarını geçememekte ve bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak 
sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılmaktadır.

Ø	Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra 
doğan veya soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu 
hükümlere göre toptan ödeme yapılmaktadır.

 ii. İhya:

Ø	5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, 
borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet 
tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından 
yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak 
sahiplerinin yazılı isteği üzerine 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci 
fıkrasına göre ihya edilir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil 
her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla 5510 sayılı Kanuna 
göre aylık bağlanmasında dikkate alınır.
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11.11.7. 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 Tarihlerinde Meydana Gelen     
                   Depremlere İlişkin Özel Durum45

Ülkemizde 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler 
sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalılar için yeni bir düzenleme getirilmiştir. 
Buna göre, malullük ya da ölüme sebep olan, deprem tarihinden önceki döneme ilişkin olarak 
en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık 
ödenmiş ve bu süreye ilişkin sigortalı tescil işleminin 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalı 
bildirim sürelerinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla deprem tarihlerinden önce 
yapılmış olması şartıyla, 5510 sayılı Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve 
prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın 5510 
sayılı Kanun hükümlerine göre SGK’ca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanır. 

Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili 5510 sayılı Kanunda öngörülen prim veya kesenek 
ile karşılıkların eksik olan kısmı, Maliye Bakanlığı tarafından SGK’ya ödenir. Bu konudaki 
usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.

Ayrıca yukarıda belirtilen deprem tarihlerinde kapsama girenlerden depremler sonucunda 
yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım 
payı alınmaz.

11.11.8. Ölüm Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

5510 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle ölen 
sigortalının hak sahiplerine, 5510 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı 
tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısının SGK’ca zarara sebep olan üçüncü kişilere 
rücu edileceği öngörülmüştür.

Kanun hükmünde, üçüncü kişilerin kasıtlı hareketinin bulunması halinde SGK’ya rücu 
hakkı doğacağı öngörüldüğünden, kasıtlı hareketin SGK’nın denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca veya yargı kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, SGK’ca hazırlanan  “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi”nde;

“10- Ölüm veya Malul Kalmasında Üçüncü Kişilerin Kastı Var Mı ?” bölümünün hak 
sahipleri tarafından işaretlenmesi halinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 
gerekli inceleme yapılmaktadır.

45  Bu düzenlemeyle ilgili 6270 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna geçici madde 37 
eklenmiştir.
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 Ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından 
görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana 
gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç 
olmak üzere, hak sahiplerine bağlanan aylıklar için SGK’ca, kurumuna veya ilgililere rücu 
edilmemektedir.

11.11.9. Durum Değişiklikleri ve Alt Sınır Aylıkları (5510 s.K., Md.55)

5510 sayılı Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin 
durumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık 
tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir veya aylık tutarları, 
değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni 
duruma göre düzeltilmektedir.

5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, 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 genel indeksindeki değişim 
oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

Alt Sınır Aylığı: 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen 
sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları 
dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 5510 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının 
bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır. Hak sahibi 
kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 
80’inden, hak sahibi 2 kişi ise % 90’ından az olamamaktadır. Uluslararası sosyal güvenlik 
sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmı aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmamaktadır. 

11.11.10.  Gelir ve Aylıkların Ödenmesi (SSİY, Md. 68)

Ø	Gelir ve aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması, ödenmesi ve kesilmesi 
ile toptan ödeme yapılmasına ait işlemleri bilgisayar ortamında yürütmek üzere, 
SGK tarafından “Ödemeler Kütüğü” oluşturulmuştur.

Ø	Ödemeler kütüğündeki kayıtların oluşturulmasında sigortalının sosyal güvenlik 
sicil numarasının başına SGK’ca belirlenen esaslara göre oluşturulan tahsis 
kodunun eklenmesi ile üretilen bir tahsis numarası esas alınmıştır.
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Ø	Banka veya PTT bank şubelerince ilgililere yapılacak ödemeler sosyal güvenlik 
sicil numarası üzerinden yapılmaktadır.

i. Ödeme Dönemi ve Ödeme Tarihleri (SSİY, Md. 69)

Ø	Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK’ca belirlenen 
dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü Cumartesi 
gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi 
Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Ø	Ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmî 
tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, SGK’ca 
belirlenerek ilan edilmektedir. 

Ø	Daha önce belirlenen ödeme dönem ve tarihlerinin SGK’ca yeniden düzenlenmesi 
halinde, ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bir kesinti 
yapılmamaktadır. Ancak, yukarıdaki fıkra hariç olmak üzere, ödeme tarihleri ileri 
alınanlara bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenmektedir.

Ø	Yukarıda belirtilen birinci ve ikinci fıkralarındaki nedenlerle ödeme günü öne 
alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm hâlinde sigortalı ve hak sahiplerine 
durum değişikliği veya ölüm tarihine ait 5510 sayılı Kanunda belirtilen ödeme 
döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmamaktadır. 

11.12. Evlenme ve Cenaze Ödeneği

i.Evlenme Ödeneği 

1. 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenmeleri nedeniyle, gelir ve 
aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları 
halinde almakta oldukları  gelir ve aylıklarının (ek ödeme hariç) 2 yıllık tutarı 
bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.  

2. Evlenme ödeneği, bir defaya özgü olmak üzere verildiğinden, evlenme ödeneğini 
aldıktan sonra, boşanma ya da dul kalma gibi nedenlerle yeniden ölüm gelir ve 
aylığı bağlanan kız çocukların sonraki evliliklerinde evlenme ödeneği ödenmez.

3. Evlenme ödeneği istemediklerini yazılı olarak SGK’ya bildirenlerden, sonradan 
evlenme ödeneği verilmesi talebinde bulunanların bu talepleri reddedilir. 

4. Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir ve aylıkları, evlenme tarihini 
izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir ve aylıkların 
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durdurulduğu tarihten 2 yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve 
aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

5. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren 
2 yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve 
aylık ödenmediğinden bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir 
ve aylıklarının başlangıcı, 2 yıllık sürenin dolduğu tarih olur.

6. 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve 4/1(b) sigortalılarının hak sahibi kız çocukları, 
evlenme ödeneği taleplerini “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile yapar. 
Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir örneğinin 
de SGK’ya verilmesi zorunludur.

7. Anne veya babasından dolayı tarafına evlenme ödeneği verilen kız çocuğunun 2 
yıl içerisinde eşinin ölümü halinde, eşten dolayı tarafına ölüm aylığı bağlanır.

Tablo XII’de eski ve yeni kanuna göre evlenme ödeneğinin karşılaştırması yer almaktadır.

Tablo xII. Evlenme Ödeneği

Ödenek 
Türü

SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı 5510 Sayılı Kanun

Evlenme 
Ödeneği

2 Yıllık Yetim Aylığı 
Tutarı

Kapsamı:

Kız çocukları

YOK

1 Yıllık Yetim, Dul 
Aylığı Tutarı

Kapsamı:
Kız çocukları, dul 

eş, ana

(2 Yıllık Yetim Aylığı 
Tutarı)

Kapsamı:
Yetim kız çocuklarına

ii. Cenaze Ödeneği 

Cenaze ödeneği;

Ø	İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

Ø	Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı 
almakta iken,

Ø	Kendisi için en az 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş 
iken, 

ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. 

Tablo XIII’de eski ve yeni kanuna göre cenaze ödeneğinin karşılaştırması yer almaktadır.
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Tablo xIII. Cenaze Ödeneği

Ödenek 
Türü SSK Bağ-Kur Emekli 

Sandığı 5510 Sayılı Kanun

Cenaze Öde-
neği 247 TL 247 TL

Aylık kadar,
Fatura kar-

şılığı

SGK Yönetim Kurulu Teklifi Bakan Onayı ile 
Belirlenmektedir

    (2012 için; 4/1(a) ve (b) = 363 TL
              4/1(c) = 1.257,55TL )

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına,  
o da yoksa kardeşlerine verilmektedir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere 
belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenmektedir.

Cenaze ödeneği için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile Sosyal 
Güvenlik Kurumuna başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne 
kaydedilmemişse, dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca 
usulüne göre düzenlenen bir belgenin SGK’ya verilmesi gerekmektedir.  

Cenaze ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan 
tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenir. 

Cenaze masrafı karşılığı, ölüm, iş kazası veya meslek hastalığından ileri gelirse, bu 
sigorta kolu hesabından, başka bir sebepten ileri gelmişse ölüm sigortası hesabından 
karşılanmaktadır.

11.13. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin
           Sorumluluğu (5510, Madde 39)

Ø	Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya 
ölümü halinde hak sahiplerine, 5510 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylığın 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için SGK’ca zarara sebep 
olan üçüncü kişilere rücû edilir.

Ø	Malûllük, vazife malûllüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve 
erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin 
gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı 
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı 
veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için SGK’ca, 
kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. 
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12. Fiili Hizmet Süresi Zammı (5510, Madde 40)

Fiili hizmet süresi zammı uygulaması 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde 
düzenlenmiş olup, uygulamanın usul ve esasları “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının 
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve 
4/1(c) bendi kapsamındaki sigortalılar için uygulanır.

12.1. Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanma Şartları

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin 
ikinci fıkrasında ve “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik”in 5’inci maddesinde yer alan aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler/
işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine 
maruz kalan sigortalılar yararlandırılır. 

Tablo xIV. Fiili Hizmet Süresi Zammı Gün Sayıları ile Kapsamdaki İş/İşyeri ve 
Sigortalılar

Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek 
Gün Sayısı

1) Kurşun ve 
arsenik işleri

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılması-
na ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpü-
ğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun 
üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı 
işlerinde çalışanlar.

60

4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldır-
ma işlerinde çalışanlar.

90
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Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek 
Gün Sayısı

2) Cam fabrika 
ve atölyeleri

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, ele-
me, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı 
odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları 
sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı 
bulunmadığı takdirde) çalışanlar.

2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) 
çalışanlar.

3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.

4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdir-
de) çalışanlar.

5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde  (potalar kalıp ma-
sasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.

7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.

8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.

9) Traş işlerinde çalışanlar.

10) Asitle hak ve cilalama işlerinde çalışanlar.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma 
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren 
havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.

12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.

60

3) Cıva üretimi 
işleri sanayii 

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
90

4) Çimento 
fabrikaları

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde 
çalışanlar.

2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.

3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik 
olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı tak-
dirde) çalışanlar.

60

5) Kok fabrika-
larıyla termik 
santraller

1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme 
işlerinde çalışanlar.

2) KimKanunl arıtma işlerinde çalışanlar.

3)Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde 
çalışanlar.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.

5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül 
ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki 
ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

60
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Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek 
Gün Sayısı

6)Alüminyum 
fabrikaları 

1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.

60

7)Demir ve çe-
lik fabrikaları 

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle 
boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde ça-
lışanlar. 

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve ek-
lentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde ya-
pılan işlerinde çalışanlar.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik 
olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde 
çalışanlar.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fı-
rınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut 
demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan 
yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.

90

8) Döküm 
fabrikaları 

1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma 
getirilmesi işlerinde çalışanlar.

2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) 
fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

60

9) Asit üretimi 
yapan fabrika 
ve atölyeler

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar. 90

10) Yeraltı 
işleri

Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden 
ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan 
işlerde çalışanlar.

180

12) Su altında 
veya Su altında 
basınçlı hava 
içinde çalışma-
yı gerektiren 
işler

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 
20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan 
işlerde çalışanlar. 60

2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 
yapılan işlerde çalışanlar.

3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.

90
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Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek 
Gün Sayısı

13) Türk 
Silâhlı Kuvvet-
lerinde

 Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.

90

14)Emniyet 
ve polis mes-
leğinde, Milli 
İstihbarat Teşki-
latında

Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil 
polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, 
emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki 
emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. 90

15) İtfaiye 
veya yangın 
söndürme 
işleri

Yangın söndürme işlerinde çalışanlar. 60

16) Basın ve 
gazetecilik 
mesleğinde46

Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle 
fiilen çalışanlar.

90 

17) Türkiye 
Radyo- Tele-
vizyon Kuru-
mu46

Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle; 
Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen 
çalışanlar.

90 

18) Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi46

Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar. 90

46

46 Fiili hizmet süresinden yararlanacaklar kapsamına 6385 sayılı Kanunla eklenen bu meslek gruplarına 
ilişkin uygulama 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçerli olmak üzere 19/01/2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

6385 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu sürelerin, üç 
yılı geçmemek üzere yarısı” ibaresi, “Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulu-
nanlar için tamamı diğerleri için yarısı” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “malûliyet 
halleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile (18) numaralı sırada bulunanlar” ibaresi eklenmiştir. 

6385 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle de 5510 sayılı Kanuna geçici 48inci  madde eklenerek fiili hizmet 
süresi zammı kapsamına alınanların 2008 Ekim ayı başından 2013 Şubat ayı başına kadar geçen sürelerinin 
de fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır. Geçici 48 inci madde kapsamında 
fiili hizmet süresine tabii iş ve işyerlerinde çalışanlar için 5510  sayılı  Kanunun   86 ncı  maddesine  göre  
verilmesi   gereken   ek prim belgelerini  bu maddenin yürürlüğe girdiği ay başından itibaren  vermeleri 
halinde, idari para cezası  uygulanmayacak; sigortalılarca  üç aylık süre içinde SGK’ca istenecek belgelerle 
başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının 
ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmayacaktır.
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Kapsamdaki sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi; bu sigortalıların 
çalışmalarının yine çizelgede yer alan “Kapsamdaki İşler/İşyerleri”nde geçmesi ve söz 
konusu işlerin risklerine maruz kalmasına ve 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinde yer 
alan primlerin ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlıdır.

Kontrol ve benzeri amaçlarla kısa süreli çalışanlarla bu işleri fiilen yapmayıp işin yönetim 
görevini yapan sigortalılar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında 
çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanılabilmeleri için çalışmanın ilgili 
kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya unvanlarda geçmesi yeterlidir. Fiili hizmet süresi 
zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde 
kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine 
maruz kalmadıkları resmi tatil, yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim 
kurs süreleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatında fiili hizmet süresi zammı kapsamında 
çalışan sigortalıların ücretsiz izin süreleri dışındaki diğer süreleri 5510 sayılı Kanunun 40 
ıncı maddesi kapsamında değerlendirilir.

Ø	Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, fiili hizmet süresi zammı, 
kurşun ve arsenik işleri, cam fabrika ve atölyeleri, civa üretimi işleri sanayi, çimento 
fabrikaları, kok fabrikalarıyla termik santraller, alüminyum fabrikaları, demir 
ve çelik fabrikaları, döküm fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, 
radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, su altında veya su altında 
basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler ve itfaiye veya yangın söndürme 
işleri/işyerlerinde çalışan sigortalılar için 5 yılı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve 
emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan sigortalılar için 
ise 8 yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenmektedir.

Ø	Yer altı işlerinin maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva 
maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan 
işlerde en az 1800 gün çalışan sigortalıların, prim ödeme gün sayısına ilave 
edilecek gün sayısında süre sınırı yoktur.

Ø	Prim ödeme gün sayısına eklenen fiili hizmet süresi zammının yarısı ölüm ve 
maluliyet halleri hariç 3 yılı geçmemek üzere 5510 sayılı Kanunda yaşlılık 
aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. 
Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için yer altı işlerinin maden ocakları 
(elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç) kanalizasyon ve 
tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların en az 1800 gün, 
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diğer sigortalıların ise fiili hizmet süresi zammı kapsamında söz konusu işyeri ve 
işlerde en az 3600 gün çalışmaları şarttır. Ancak yaş haddindeki  süre sınırlaması 
maden işyerlerinde uygulanmaz.

Ø	5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce gazetecilere uygulanan fiili hizmet 
süresi zammı 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra kaldırılmıştır. Ancak, 
6385 sayılı Kanunla 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere “Sarı Basın Kartı” 
sahibi olup fiilen çalışan gazeteciler, “Türkiye Radyo-Televizyon Basın Kartı” 
sahibi olan ve fiilen çalışanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Organı 
üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar fiili hizmet zammı uygulaması kapsamına 
alınmış olup bir yıl için 90 gün fiili hizmet zammı verilmiştir. Bu kapsamdakiler 
için her 4 yıl için bir yıl fazla çalışmış sayılacak ve bu süreler  beş yıl olarak 
değerlendirilecektir. Fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre de 
emeklilik yaş haddinden indirilecektir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında aynı anda birden fazlasına tabi çalışan sigortalılara 
en yükseğine göre fiili hizmet süresi zammı verilir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadır. Bu 
nedenle haklarında sadece kısa vadeli sigorta kolları uygulananlar ile sosyal güvenlik destek 
primine tabi çalışanlara fiili hizmet süresi zammı uygulanması mümkün değildir. 

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesine 
göre itibari hizmet süresi, 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet 
süresi zammı kapsamında çalışması olup, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı 
Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılmayanlar  1/10/2008 (kamu için 15/10/2008) 
tarihinden sonra fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır. Bu kapsamdaki 
sigortalıların 5510 sayılı Kanundan önce geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 
3600 gün prim ödeme şartı aranmaz.

Günlük çalışma süresinin bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki 
işlerde çalışan sigortalılar çalıştıkları sürelerle orantılı olarak fiili hizmet süresi zammından 
yararlandırılır.

Gönderilecek belgenin dönemine ait yapılan hesaplama sonucunda, filli hizmet süresi 
zammı kapsamında geçen çalışma günlerinin küsuratlı çıkması halinde bu süre tam güne 
iblağ edilecek, söz konusu belgenin dönemine ait fiili hizmet süresi zammının küsuratlı 
çıkması halinde ise tama iblağ yapılmayacaktır. Ancak, tama iblağ işlemi sigortalının hizmet 
bildirimi veya emeklilik işlemlerinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.
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12.2. Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamındaki Çalışmaların Bildirilmesi

12.2.1. 4/1(a) Kapsamına Tabi Çalışanların Bildirilmesi ve Prim Oranları

Bildirimi: İşverenler tarafından, sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında 
geçen çalışmalarına ait prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazançları “Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi” ile bildirilir. 

Fiili hizmet süresi zammı alan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken 
seçilmesi gereken belge türü numaraları aşağıda belirtilmiştir.  

a. Prim ödeme gün sayısına “60 gün fiilî hizmet süresi zammı” eklenecek işlerde 
çalışan sigortalılardan, 

ü	Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 29 nolu,

ü	İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 30 nolu,

ü	Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı 
alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 31 nolu,

b.  Prim ödeme gün sayısına “90 gün fiilî hizmet süresi zammı” eklenecek işlerde 
çalışan sigortalılardan,

ü	Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 32 nolu,

ü	İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 33 nolu,

ü	Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı 
alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 34 nolu,

c.  Prim ödeme gün sayısına “180 gün fiilî hizmet süresi zammı” eklenecek işlerde 
çalışan sigortalılardan,

ü	Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 35 nolu,

ü	İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 36 nolu,

ü	Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı 
alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 37 nolu,

belge türleri seçilmek suretiyle aylık prim ve hizmet belgesi verilecektir.

Fiili hizmet zammı uygulanacak işyerlerinde, ayın bazı günlerinde fiili hizmet süresi 
zammına tabi işlerde, bazı günlerinde ise kapsam dışındaki işlerde çalışılması durumunda iki 
ayrı aylık prim belgesi düzenlenerek verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda olan  sigortalılar 
için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, fiili hizmet süresi zammına 
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tabi çalışmalar, kaç günlük fiili hizmet süresi zammına tabi olduğuna ve kesilecek sigorta 
kollarına bakılarak yukarıdaki belge türleri ile kapsam dışındaki çalışmalar ise ilgili aylık 
prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir. 

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde, günlük çalışma süresinin bir bölümünde 
çalışan sigortalıların ay içinde bu nitelikteki işlerde geçen süreleri, aylık çalışma saati 
toplamının günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacak gün üzerinden bildirilmesi 
gerekmektedir.  

12.2.2. Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamındaki İşyeri ve İşlerde veya   
                 Unvanlarda Çalışan Sigortalıların Prim Oranları

“Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 
7 inci maddesine göre fiili hizmet süresi zammına tabi işyerlerinde ve söz konusu işlerde 
çalışanlar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları şöyledir:

i) 60 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için, % 9 
sigortalı hissesi ve % 11 + %1 = %12 işveren hissesi olmak üzere toplam % 21,

ii) 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için, %9 
sigortalı hissesi ve %11 + %1,5 = %12,5 işveren hissesi olmak üzere toplam        
% 21,5,

iii)180 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için, 
% 9 sigortalı hissesi ve %11 + %2 =  %14 işveren hissesi olmak üzere toplam 
%23’tür. 

12.2.3. 4/1(c) Kapsamına Tabi Çalışanların Bildirilmesi

12.2.3.1. 5510 sayılı Kanuna Tabi Olarak İlk Defa Çalışanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında 
ilk defa sigortalı olanlardan, aynı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca fiili hizmet süresi 
zammı kapsamında çalışması olanlar için Ek 8’de örneğine yer verilen “Aylık Fiili Hizmet 
Süresi Zammı Prim Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir.
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12.2.3.1.1. Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin           
                  Düzenlenmesi, Verilmesi ve Uygulanacak Prim Oranları

12.2.3.1.1.1. Düzenlenmesi

Kamu idarelerince asıl mahiyetteki aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi; 
sigortalıların cari aya ilişkin fiili hizmet süresi zamları ve prim tutarları ile bu kapsamda 
geçen çalışmalara ilişkin bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

“Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi”nde, işyeri sicil numarası, işverenin adı, 
işyerinin adresi, bağlı olduğu saymanlık, belgenin ait olduğu yıl ve ayı, belgenin asıl, ek 
veya iptal nitelikte olduğunu gösterir mahiyeti, belgenin türü,  sayfa sayısı, tüm sayfalara ait 
toplam sigortalı bilgileri, toplam prim tahakkuk bilgileri,  Ay içinde çalıştırılan sigortalıların; 
T.C. Kimlik (sosyal güvenlik sicil) Numarası emeklilik sicil numarası, adı soyadı, unvanı, 
fiili hizmet süresi zammı kodu, derecesi, kademesi, varsa ek göstergesi, prime esas kazanç 
toplamı, prim ödeme gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı ve prim tutarları, 
tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlisinin işveren sıfatı ile kamu idaresi yöneticisinin 
ve saymanlık yetkilisinin adı, soyadı ve imzası bölümleri eksiksiz olarak doldurulması 
gerekmektedir. 

Aynı işyerinde farklı dönemlerde maaş ödemesi yapılan sigortalılar olması halinde, 
her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı “Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi” 
düzenlenmesi gerekmektedir. Belge türü bölümüne; 

√ 15 Ocak - 14 Şubat dönemi maaşı, 15 Ocak tarihinde peşin yapılan sigortalılar 
için “01”,

√ 1 Ocak – 30 Ocak dönemi maaşı, 1 Ocak tarihinde peşin yapılan sigortalılar için 
“02”,

√ 15 Ocak - 14 Şubat dönemi maaşı, 15 Şubat tarihinde çalıştıktan sonra yapılan 
sigortalılar için “03”,

√ 1 Ocak - 31 Ocak dönemi maaşı, 1 Şubat tarihinde çalıştıktan sonra yapılan 
sigortalılar için “04”,

kodları yazılarak “Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi” verilmesi gerekmektedir. 

Ek mahiyetteki fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri, ödemenin yapıldığı tarihi takip 
eden günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar, mahkeme kararıyla fiili hizmet süresi 
zammından yararlandırılmasına karar verilenlerin ise kararın uygulanması gereken tarihi 
takip eden günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir.
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Ek Mahiyette “Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi” aşağıda sayılan durumlarda 
düzenlenir. Anılan prim belgesinde,  sigortalıların geçmiş ay/aylara ilişkin fiili hizmet süresi 
zamları ve prim tutarları ile bu kapsamda geçen çalışmalara ilişkin bilgilerin bulunmasına 
dikkat edilmelidir. 

a) Katsayı farkından doğan fiili hizmet süresi zammı primleri,

b) Bakanlar Kurulu Kararı veya mahkeme kararına istinaden geriye yönelik olarak 
prime esas kazancın değişmesi neticesinde yapılan ödemelerden doğan fiili 
hizmet süresi zammı primleri,

c) Açığa alınarak prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim alınan sigortalıların, 
görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazanmaları halinde yarım kalan fiili 
hizmet süresi zammı primleri,

d) Görevine son verilen sigortalılardan, sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa 
hak kazanıp aylıklarının ödenmesi halinde geriye yönelik ödenen ücretlerine göre 
tespit edilen fiili hizmet süresi zammı primleri,

e) Kamu idaresinin tüm personelinin cari aya ait aylık fiili hizmet süresi zammı 
prim belgesi süresi içinde gönderildikten sonra, nakil, açıktan atama, ücretsiz izin 
veya askerlik sonrası göreve başlama vb. durumlarda, atama onayının sonradan 
gelmesi, sigortalının göreve geç başlaması veya o aya ait sonradan yapılan prime 
esas kazançlarının eksik hesaplandığı tespit edilenlerin, eksik hesaplanan prime 
esas kazanç tutarları üzerinden alınacak fiili hizmet süresi zammı primleri,

f) Kanunla prime esas kazançta yapılacak düzenleme sonucu geriye yönelik tahakkuk 
ettirilecek prime esas kazançtan doğan fiili hizmet süresi zammı primleri,

g) Kamu idarelerinde görev yapanların, geçmişe yönelik yatırılması gereken fiili 
hizmet süresi zammı primleri,

h) Enflasyon farklarından doğan fiili hizmet süresi zammı primleri,

i) Mahkeme kararıyla geriye yönelik çalışmalarından dolayı yararlandırıldığı fiili 
hizmet süresi zammına ait primleri,

için ek mahiyette aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi düzenlenir.

12.2.3.1.1.2. Verilme Şekli

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri asıl veya 
ek aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesini,  “www.sgk.gov.tr” web sayfasında “E-sgk” 
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bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi47” nden elektronik ortamda göndermekle 
yükümlüdür.

Bu yükümlülüğün yasal süresi içinde veya yasal süresi dışında kâğıt ortamında yerine 
getirilmesi halinde bu belgeler işleme alınmaktadır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 102 nci 
maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. 

 Ancak, operasyonlara katılmak amacıyla görev yerleri değiştirilen askeri birliklerin bu 
durumunu belgelemeleri kaydıyla yasal süresi dışında vermiş oldukları fiili hizmet süresi 
zammı prim belgeleri yasal sürede verilmiş sayılmaktadır. 

12.2.3.1.1.3. Primlerin Ödenmesi

Kamu idareleri, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi 
kapsamında ilk defa sigortalı olanların fiili hizmet süresi zammı primlerini,

√ Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan 
sigortalılar için, maaş döneminin bittiği güne ait ayın 14’ünden ayın son gününe 
kadar, 

√ Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, ait 
olduğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonuna kadar,

√ Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde 
çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken 
takvim ayının son gününe kadar, 

√ Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra 
alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü 
sonuna kadar,

SGK’ya ödemeleri gerekmektedir.  

12.2.3.1.1.4. Prim Oranı

Fiili hizmet süresi zammına tabi işyerlerinde ve söz konusu işlerde çalışanlar için esas 
alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları ise; 

a) 60 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için% 9 
sigortalı, % 14,33 işveren hissesi olmak üzere % 23,33

47 İnternet erişim adresi (2012): http://kesenek.sgk.gov.tr/KesenekWeb/
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b) 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için% 9 
sigortalı, % 16 işveren hissesi olmak üzere % 25,

c) 180 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için% 9 
sigortalı, % 21 işveren hissesi olmak üzere % 30’dur.

12.2.3.2. 5434 sayılı Kanun Kapsamında Çalışması Bulunup 5510 Sayılı   
                    Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra 4/1(c) Kapsamında  

               Çalışmaya  Devam Edenler

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce iştirakçi olup, 
yürürlük tarihi itibariyle 4/1(c) kapsamına alınanların fiili hizmet süresi zammı kesenek ve 
karşılıklarının tahakkuku ve tahsili 5434 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine göre 
yapılmaktadır.  Bu kapsamda çalışması olanlar için “Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim 
Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir.

12.2.3.2.1. Fiili Hizmet Süresi Zammının (FHSZ) Hesaplanması

Fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci 
fıkrasında belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için;

a) 60 gün eklenecekse; FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 60/360,

b) 90 gün eklenecekse; FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,25,

c) 180 gün eklenecekse; FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,50, 

      uygulanarak hesaplanır.

12.2.3.2.2. Fiili Hizmet Süresi Zammının Emeklilik İşlemlerinde Değerlendirilmesi

5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta kolları 
uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.  Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere yarısı 
emeklilik yaş hadlerinden indirilir. 

12.2.3.2.3. Prim Ödeme Gün Sayısına İlavesi

Hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve polis 
mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı 
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geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. 
Yeraltı işlerinde çalışan sigortalılar için süre sınırı uygulanmaz.

Fiili hizmet süresi zamlarının sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilmesi için 
bu işlerde belirli bir süre çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sigortaların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde, prim 
ödeme gün sayısına ilave için tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır.

12.2.3.2.4. Yaş Hadlerinden İndirim Yapılması

Sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilen fiili hizmet süresi zamlarının üç 
yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Sigortalıların yaş haddi 
indiriminden yararlanabilmeleri için ölüm ve maluliyet halleri hariç olmak üzere yeraltı 
işlerinde çalışan sigortalılar en az 1800 gün,  diğer sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen 
işyeri ve işlerde fiilen çalışmış olmaları şarttır.

12.2.3.3. Diğer Hususlar

1. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 506 sayılı Kanunun mülga 
ek 5 inci maddesine göre itibari hizmet süresi, 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci 
maddesine göre fiili hizmet süresi zammı kapsamında olup, Kanunun yürürlük 
tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında bulunmayanlar 
fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmazlar.

2. 2008 yılı Ekim ayı başına kadar 506 ve 5434 sayılı kanunlara tabi fiilî hizmet 
süresi zammı ve itibari hizmet süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre 
değerlendirilir. 

• 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında;  506 sayılı 
Kanunun ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer 
alıp bu Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600 gün 
prim ödeme şartının aranmayacağı öngörülmüştür (SSİY, Geç. Md. 5).

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki sigortalılarının 506 sayılı 
Kanunun geçici 81 inci maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlendiği 8/9/1999 
ve 23/5/2002 tarihlerinde 3600 günün altında olan itibari hizmet süreleri sigortalılık süresinin 
tespitinde dikkate alınacağı gibi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar itibari hizmet süresi 



162

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

kapsamında geçen hizmetleri 3600 gün koşulu aranmaksızın sigortalılık süresine ilave edilir, 
emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılır. 

13. Telafi Edici Ödemeler ve Sosyal Yardım Zammı Uygulaması

13.1. Sosyal Yardım Zamlarının Gelir/Aylıklara İlavesi

5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla 506 ve 1479 sayılı kanunlara göre ödenmekte olan sosyal yardım 
zammı ile telafi edici ödeme tutarlarının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ödenen tutarlar esas alınarak, ilgililerin gelir ve aylıklarına ilave edilerek ödeneceği, sosyal 
yardım zammının ilavesinde tamamı dağıtılacak şekilde, hak sahiplerinin gelir ve aylıklardaki 
hisselerinin esas alınacağı öngörülmüştür.

Buna göre, sosyal yardım zammının gelir/aylıklara 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
2008 yılı Ekim ayı başında (özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008) ilave 
edilmesi gerekmekle birlikte gelir ve aylıkların ödeme dönemlerinde ödenmesi (her ayın 
4/1(a)’da 17-26 arası, 4/1(b)’de 25-28 arası ) söz konusu meblağın aylıklara 1/10/2008 
tarihinde ilavesi ile ödeme döneminde ilave edilmesi arasında dosya bazında miktar yönünden 
herhangi bir farkın oluşmaması ve SGK zararının söz konusu olmaması nedenleriyle sosyal 
yardım zammı gelir/aylıklara 1/10/2008 tarihi yerine 2008/Ekim ödeme döneminden itibaren 
ilave edilmiştir.

14. Hizmet Borçlanması  

Hizmet borçlanması; geçmiş dönemdeki primi ödenmeden geçirilmiş belli sürelere ilişkin 
olarak sonradan ödeme yapılmak suretiyle bu sürelerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
açısından sigortalılık süresine eklenmesidir.

Hizmet borçlanması, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 
41 inci maddesinde düzenlenmiştir.  Ayrıca, borçlanmaya ilişkin usul ve esaslar ise Sosyal 
Sigortalar İşlemleri yönetmeliğinin 66 maddesinde ve “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” inde detaylı olarak açıklanmıştır. Sigortalıların hizmet 
borçlanmalarını 5510 sayılı Kanunda belirtildiği üzere yapmaları halinde sigortalı sayılmayan 
sürelerinin borçlandırılarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentlerinde 
sayılan statüler için sigortalılık olarak sayılması sağlanmıştır.

“Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 1 Temmuz 2010 
tarih ve 27628 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
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5510 sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hizmet 
borçlanmalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmış olup, 8/5/1985 tarihli ve 3201 
sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal 
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”a göre yapılan yurtdışı hizmet 
borçlanmalarına bir sonraki bölümde yer verilmiştir.

14.1. Borçlanma Yapabilecek Sigortalılar

Borçlanma hakkı verilenler, “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’in 4’üncü maddesinde belirtilmiştir. Borçlanma hakkı verilenler şunlardır;

a) 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı  başından sonra ilk defa Kanunun 
4/1(c) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, 5510 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar, isteğe 
bağlı sigortalılar ile bunların hak sahipleri 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi 
hükümleri gereğince,

b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince haklarında 5434 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanan sigortalılarla hak sahipleri, 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, bu sigortalıların diğer statülere tabi oldukları  sürede bu 
statülere göre borçlanılacak sürelerinin bulunması halinde ise 5510 sayılı 
Kanunun 41 inci maddesi hükümleri gereğince,

c) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenler ile hak sahipleri 5510 sayılı 
Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, 2925 
sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenlerin daha önce 5510 sayılı Kanunun 
geçici 1 inci maddesi uyarınca aynı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında 
sigortalı olması ve borçlanılacak sürelerinin bulunması halinde kendileri veya 
hak sahipleri ilgili bentler kapsamında,

d) 5510 sayılı Kanuna göre yurtiçinde çalışması bulunmayanlardan, sosyal güvenlik 
sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışmış olanlar ile halen çalışmaya devam 
edenler, Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiş olunan; er veya 
erbaş olarak silah altında veya yedek subay okullarında geçen süreler, doktora 
veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler, avukatlık stajında geçen süreler 
ve hekimlerin fahri asistanlıkta geçen sürelerine göre,

 borçlanma yapabilirler.
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14.2. Borçlandırılacak Süreler

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/1(a) 
kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden 
sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde 
çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) 4/1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin 
süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya 
yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu 
suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, 

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

i) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile 
seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,     

j) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 
sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli 
çalıştıkları aylara ait eksik süreleri48,  

k) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini 
başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet 
süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş 
oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait 
olan kısmı49,

borçlanabilirler.

(j) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin 

48  13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla burada belirtilen (j) bendi eklenmiştir.
49 Bu bent, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunla eklenmiştir.
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ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma 
tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ise sadece er veya erbaş olarak silâh altında veya 
yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanabilirler. 

14.3. Borçlanılan Sürelerin Emeklilik İşlemlerinde Değerlendirilmesi

2008 yılı Ekim ayı başından itibaren ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 
göre sigortalı olanların, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapacakları hizmet 
borçlanmaları yukarıdaki “Borçlandırılacak Süreler” başlığında belirtilen bent başlıklarından;

i. (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (k) bentlerine göre borçlananlar, borçlandığı tarihte 
tabi olduğu sigortalılık haline göre,

ii. (c) ve (i) bentleri gereği borçlananlar, 4 /1 (c) bendine göre, (j) bendine göre 
borçlananlar ise 4 /1 (a) bendine göre,

uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından değerlendirilir.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen 5510 sayılı Kanunun 41 inci 
maddesine göre yapılan borçlanma süreleri ve bu sürelere ilişkin kazançlar 5510 sayılı 
Kanunla mülga kanun hükümlerine göre değerlendirilir.

1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi gereğince avukat ya 
da noter olması nedeniyle sigortalılığı başlayanlar ile anılan Kanunun mülga 85 inci maddesi 
gereğince isteğe bağlı sigortalılığı başlayanlardan bu tarihten sonra da zorunlu olarak 5510 
sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında olanların 1/10/2008 tarihinden önce geçen sürelerini 
5510 sayılı Kanun 41 inci maddesine göre borçlanmaları halinde, borçlanılan süreler aynı 
Kanunun 4/1(a) bendi kapsamına göre kazanç ve gün olarak değerlendirilir.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılacak borçlanmalarda hizmet, borçlanma tutarının 
ödendiği tarihte geçerli sayılır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılan hizmet sürelerinin emeklilik 
işlemlerinde değerlendirilmesi, borçlanılan sürelerin 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
önce veya sonra olmasına göre farklılık göstermektedir. 

5510 sayılı Kanuna borçlanmayla ilgili olarak 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla aşağıdaki 
paragrafta yer alan Geçici Madde 43 eklenmiştir.
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Yeni madde: “1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini 
başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini 
tamamlamış olanlardan, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup geçici 4 üncü madde kapsamında 
çalışmaya devam edenler; yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim 
sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını 
veya bir bölümünü, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde veya mecburi 
hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri ve müracaatın 
kabul edildiği ay itibarıyla geçerli olan emekli keseneğine esas kazanç tutarı üzerinden ve 
borçlanacakları süreye ilişkin olarak hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı toplamından 
oluşan yükümlülük tutarının tamamını peşin olarak veya müracaatın kabul tarihinden itibaren 
12 ayda eşit taksitler halinde ödemek suretiyle borçlanabilirler. Borcunu taksitler halinde 
ödeyecek olanların borçlanma işlemi sırasında hesaplanan aylık taksit tutarı, borcun ödendiği 
tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî 
kazancı ile çarpılır ve bulunan tutar, ilgili ayın taksit tutarı kabul edilir.

Borcunun tamamını peşin ödeyenler ile taksit ödeme dönemi sonunda borcunun tamamını 
ödemiş olduğu tespit olunanların borçlanmış oldukları süreler, fiili hizmet süresinin hesabında 
ve iştirakçiliğin başlangıç tarihinin tespitinde dikkate alınır. Aylık taksitlerini zamanında 
ödemeyenlerin önceki aylara ilişkin olarak ödemiş oldukları tutarlar, süresi geçen son taksit 
tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililere iade olunur.

Bu maddeye göre yapılacak borçlanma işlemlerine ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkrada 
düzenlenmemiş olan hususlar hakkında mülga hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır.”

14.4. Borçlanma Yapabilecek Kişiler

Ø	5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/1(a) ve (b) sigortalıları,

Ø	2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 4/1(c) kapsamında sigortalı olarak 
çalışmaya başlayanlar,

Ø	İsteğe bağlı sigortalılar,

Ø	5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları 
uygulananlar,

Ø	2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar,

Ø	6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak 
üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 
kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süresi olanlar,
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Ø	Yukarıda belirtilen sigortalıların hak sahipleri,

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanma kapsamında olan sürelerinin 
tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetleri 
olanlar ile kesinti olmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalılığı devam 
edenler ve bunların hak sahiplerinin borçlanma talepleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sonuçlandırılır.

14.5 Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi

Hizmet borçlanmaları;

a. Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri tabi olduğu 
işyerince,

b. Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler 
askerlik şubelerince veya Kuvvet Komutanlıklarınca,

c. 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatına 
göre aylıksız izin süreleri ilgili kamu idarelerince,

d. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya 
yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri ilgili 
hastane veya öğrenim kurumlarınca,

e. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri ilgili baro 
başkanlıklarınca,

f. 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, sigortalı iken 
herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı 
beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen primi ödenmemiş süreleri 
Cumhuriyet Savcılığınca,

g. Grev ve lokavtta geçen süreler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge 
Müdürlüğünce,

h. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri ilgili tıp fakültelerince,

i. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarihi 
takip eden aybaşı ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta 
geçirdikleri süreler ilgili kamu idarelerince,

onaylanan ve örneği SGK’ca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre 
SGK’ya yapılır.
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5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğum tarihinden 
sonraki borçlanmak istediği 2 yıllık süre SGK hizmet kayıtlarından tespit edilir. Bu 
belgelerden elektronik ortamda alınanlar SGK tarafından istenmemektedir.

14.5.1. Ücretsiz Doğum ya da Analık İzin Süreleri İle Hizmet Akdine Tabi 
    Çalışan Kadın Sigortalıların Doğumdan Sonra Geçen Süreleri

5510 sayılı Kanunun, “Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler” başlıklı, 41/1-(a) 
maddesinde;

“Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların; Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da 
analık izni süreleri ile 4/1(a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, 2 defaya mahsus olmak 
üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden 
işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri…” 
şeklinde borçlanmayla ilgili hüküm düzenlenmiştir.

16/09/2010 tarihli Hizmet Borçlanma İşlemleri Hakkındaki 2010/106 sayılı SGK 
Genelgesinin “Doğum Borçlanması”  başlıklı 2.1 inci maddesi ise;

“5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların 
doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin 
borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları 
yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır. Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan 
sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı aranmayacaktır. Doğum borçlanması talebinde 
bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin SGK hizmet kayıtlarından 
tespiti yapılarak sonuçlandırılacaktır”  şeklinde düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemeler kapsamında, sigortalılık başlangıç tarihinden sonra olmak üzere;

Ø	Doğum yapmış olan,

Ø	Çocuğu sağ doğmuş olan, (çocuk eğer doğumdan sonra vefat etmiş ise o tarihe 
kadar geçen süre borçlandırılır)

Ø	Doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin bir kısmında veya tamamında çalışmamış/
prim ödememiş olan,

kadınlar doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir.

Doğum borçlanması sayesinde, prim gün sayısı eksik olan sigortalıların prim gün sayısı 
artmıştır.
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2925 sayılı “Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu”na tabi kadın sigortalıların 
da, doğumdan sonra kendi adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla 2 yıllık süreyi 
borçlanabilme imkânı getirilmiştir. İsteğe bağlı sigortalı iken doğum yapan kadın sigortalılar 
ise, söz konusu süreyi borçlanamayacaktır. 

Doğumdan sonraki iki yılın tamamı veya bir kısmında ücretsiz doğum ya da analık izni 
kullananlar ile hizmet akdine tabi işyerinde çalışmayanlar prim ödenmeyen boşta geçen bu 
kısım için borçlanma yapabilecektir. Kanunları gereği verilen ücretsiz izni ya da analık izni 
süreleri tabi olduğu işyerince onaylanan belgeleri borçlanma dilekçesine ekleyerek SGK’ya 
başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, doğum tarihinden 
sonraki borçlanmak istediği iki yıllık süre SGK hizmet kayıtlarından tespit edileceğinden, 
SGK tarafından başkaca bir belge istenilmesi halinde istenilen belgeler borçlanma dilekçesine 
ekleyerek SGK’ya başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

Hizmet borçlanmalarında, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentlerine tabi sigortalıların 
borçlanma işlemleri sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il 
müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince, 4/1(c) bendine tabi sigortalıların borçlanma işlemleri 
ise yetki devri yapılıncaya kadar SGK, Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığınca 
yapılacak olup sigortalıların mağduriyetlerine meydan verilmemesi bakımından son 
çalıştığı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi dışındaki bir üniteye 
borçlanma talebinde bulunan sigortalıların talepleri ilgili ünitece alınarak geciktirilmeksizin 
borçlanmanın yapılacağı üniteye gönderilecektir.50

14.5.2. Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda 
            Geçen Süreler

5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile er veya erbaş 
olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasına imkân 
sağlanmıştır.

Askerliğini er veya erbaş olarak yapanların borçlanma talebinde askerlik cüzdanı veya 
terhis belgesi veyahut askerlik şubesinden temin edecekleri askerlik süresini gösterir askerlik 
kayıt belgesinde yazılı olan askerlik süresi kadar borçlanma yapabilecektir.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların borçlanması ise yedek subay okulunda 
geçen süreyi gösterir yedek subay terhis belgesine göre yapılmaktadır.

50 Hizmet Borçlanma İşlemleri Hakkındaki 2010/106 sayılı SGK Genelgesi, Madde 6.5
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Askerlik yaparken sigortalıkları devam eden anonim şirket yönetim kurulu üyesi 
olan ortaklar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer 
şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalılıkları askerlik yaptıkları sürede 
de sigortalılıkları devam edebileceğinden dolayı askerlik sürelerini borçlanamayacaktır.

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler askerlik 
şubelerince veya kuvvet komutanlıklarınca onaylanan belgeleri borçlanma dilekçesine 
ekleyerek SGK’ya başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

14.5.3. Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine göre, memura doğum 
yapmasından önce 8 hafta (10 hafta çoğul gebelik)  ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta 
olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Oysa bu sürenin borçlanılabilmesi 
için analık izni süresinin ücretsiz olması gerekir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu doğum 
yapan memurlara ücretsiz izin hakkı da tanımıştır. Doğum yapan memurlar istekleri halinde 
104 üncü maddenin A bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız 
izin verileceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, 5510 sayılı kanun 41 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tabi oldukları personel mevzuatı 
hükümlerine göre kullandıkları ücretsiz izin sürelerini borçlanabilecektir.

Sigortalılardan aylıksız izinde geçirdikleri süreleri borçlanmak isteyenler, aylıksız izine 
ayrıldıklarını gösterir izin onayı ile çalıştıkları kurumlarca düzenlenecek tüm hizmetlerini 
gösterir onaylı hizmet belgesini borçlanma dilekçesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları 
halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

14.5.4. Doktora veya Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreler

5510 sayılı kanun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında 
borçlanmadan yapabilmek için, sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt 
içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim sürelerini 
borçlanabilecektir.

SGK’ya yapılacak borçlanma dilekçesi ekinde sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya 
uzmanlık öğrenim süreleri ilgili hastane veya öğrenim kurumlarınca onaylanan belgeleri 
borçlanma dilekçesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları halinde söz konusu sürelerini 
borçlanabileceklerdir.



171

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

14.5.5. Avukatlık Stajında Geçen Süreler

1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlar, staj süresini sigortalı olmaksızın ilk altı ayı 
mahkemelerde, kalan altı ayı avukat yanında olmak üzere toplam 12 ay staj yapmaktadır. 
Avukatlar sigortalı olmaksızın staj da geçen 1 yıllık süreyi borçlanabileceklerdir. Bu sürenin 
tespiti staj bitim tarihinden geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.

Avukatlık staj süresi borçlanması yapılabilmesi için, staj süresinin tamamlanması ve 
staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesini borçlanma dilekçesine ekleyerek SGK’ya 
başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

14.5.6. Tutuklulukta veya Gözaltında Geçen Süreler

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin 
tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlanabileceklerdir. Kişinin 
sigortalı olmadığı bir dönemde tutuklanması ya da gözaltına alınması halinde bu sürelerin 
borçlanmaya konu olabilmesi mümkün değildir.

5510 sayılı Kanunun 4/1(c) maddesine tabi olanların bu kapsamda iken tutuklulukta veya 
gözaltında geçirdikleri süreleri hakkında aynı Kanunun 45 inci maddesi ikinci fıkrasında 
“..Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve 
son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali 
kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı 
ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu 
süreler sigortalılık süresinden sayılır.” hükmü uyarınca işlem yapılacağından bu süreler 
borçlandırılmayacaktır.

Sigortalıların tutuklandıkları veya gözaltına alındıkları tarih ile berat ettikleri tarihin yer 
aldığı Cumhuriyet Savcılıklarınca onaylanmış belgeleri borçlanma dilekçesine ekleyerek 
SGK’ya başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

14.5.7. Grev ve Lokavtta Geçen Süreler

Sigortalıların grev ya da lokavtta geçen sürelerinde, malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları 
prim ödenmediğinden iş akitleri askıda kaldığından dolayı bu süreleri borçlanabilecektir.

Grev veya lokavtta geçen süreleri gösterir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge 
Müdürlüğünce onaylanmış belgeleri borçlanma dilekçesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları 
halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.
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14.5.8. Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri

Hekimler, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanabilecektir.

Hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri ilgili tıp fakültelerinden temin edeceği belgenin 
aslını borçlanma talep dilekçesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları halinde söz konusu 
sürelerini borçlanabileceklerdir.

14.5.9. Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Edenlerin Açıkta 
            Geçirdiği Süreler

Seçim kanunlarına göre görevlerinden istifa eden 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendine 
tabi sigortalıların;

Ø	İstifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta 
geçirdikleri süre,

Ø	Seçimin yapıldığı tarihten önce göreve başlayanların ise istifa ettikleri tarih ile 
göreve başladıkları tarih arasındaki süre,

Ø	Seçimlerin yapılamaması veya ertelenmesi nedeniyle yeniden görevlerine 
dönenlerin seçime katılmak üzere görevlerinden ayrıldıkları tarih ile seçimlerin 
ertelenmesi nedeniyle görevlerine başladıkları tarih arasında geçen süreleri,

kamu idarelerince onaylanan ve örneği kurumca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru 
belgeleri ile SGK’ya başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

14.6. Borçlanma Başvurusu

Hizmet borçlanmasına ilişkin talepler, örneği SGK tarafından hazırlanan; 

1. 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile 
2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı 
olarak çalışmaya başlayanların, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre 
yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacak olan ve örneği Ek 9’da yer alan 
“Borçlanma Talep Dilekçesi 1”,

2. Bu belge, yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında olan 
sigortalıların; 5510 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin 
onuncu fıkrasına göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacak olan ve 
örneği Ek 10’da yer alan “ Borçlanma Talep Dilekçesi 2”,
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belgelerine göre yapılacak borçlanmanın türüne göre (askerlik, doğum, doktora veya tıpta 
uzmanlık öğreniminde geçen süreler, tutuklulukta ve gözaltında geçen süreler) istenilen diğer 
belgeler ile SGK’ya yapılır. Adi posta yolu ile gönderilen veya SGK’ya doğrudan verilen 
belgenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta 
servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

Hizmet borçlanmalarında, sigortalının kendisi tarafından yapılan başvurularda borçlanma 
talep tarihinde, hak sahiplerince yapılan başvurularda ise sigortalının ölüm tarihinde fiilen 
sigortalı olma şartı aranmaz. 5510 sayılı Kanun ile 2925 sayılı Kanun ve mülga sosyal 
güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterlidir.

Borçlanma işlemi sigortalılar ve bunların hak sahipleri tarafından yapılabilir. Bunun için;

• 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bentleri ile 2925 sayılı Kanun, mülga 506, 
1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri tarafından 
sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine,

• 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya 
başlayanlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince haklarında 
5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalılarla hak sahipleri, bağlı 
bulundukları kamu idareleri aracılığıyla SGK’ca örneği hazırlanan borçlanma 
belgesi ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire 
Başkanlığına,51

müracaat edilmesi gerekmektedir.

14.7. Borçlanma Prim Tutarının Hesabı, Tebliği ve Borçlanma
         Tutarlarının Ödenmesi

Ø	Borçlanmalarda Prime Esas Kazanç: 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan 
ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki 
prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas 
asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul 
edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî 
kazancını geçemez.

51 Bu bent gereğince yapılan borçlanma işlemlerine ilişkin yetki devri yapıldıktan sonra borçlanma müraca-
atları sigortalılar ve hak sahipleri tarafından ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik mer-
kezlerine yapılır.
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5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılarının 5510 sayılı 
Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılacak sürelere ait prim tutarı; sigortalıların veya 
hak sahiplerinin yazılı talepte bulundukları tarihte, aynı Kanunun 82 nci maddesine göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince 
belirlenecek günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanır. 

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun 
mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların diğer statülere tabi oldukları sürede, bu 
statülere göre borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı birinci fıkra hükümlerine göre hesaplanır. 

Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 ve 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 
ay 30, yıl 360 gün olarak alınır. Borçlandırılacak sürelerin hesabında tam aylar 30 gün, 
borçlanılacak süre ayın herhangi bir gününde başlamış ise 30 güne tamamlayacak şekilde 
parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenir. 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendine tabi 
sigortalıların 41 inci maddeye göre yapacakları hizmet borçlanmalarına ait borçlanma tutarı, 
sigortalılıkları  nedeniyle ödedikleri prime esas kazançları dikkate alınmadan, “Borçlanma 
Talep Dilekçesi” ile beyanda bulundukları prime esas kazanç üzerinden, prime esas kazanç 
beyanında bulunulmaması halinde ise borçlanma tutarı, asgari günlük kazanç tutarı üzerinden 
hesaplanacaktır.

Prime esas kazancın;

Ø	Alt sınırı, asgari ücretin brüt tutarının otuzda biri (1/30), 

Ø	Üst sınırı ise, günlük kazanç alt sınırının altı buçuk (6,5) katıdır. 

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında değerlendirilen 1/10/2008 tarihinden 
önceki yurt dışı borçlanma sürelerine göre tespit edilen basamaklar, 2008 yılı Eylül ayında 
yürürlükte bulunan gelir tablosunda, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin beşinci fıkrası 
hükmüne göre belirlenen prime esas aylık kazanca yakın gelire karşılık gelen basamağı 
geçemez.52

Borçlanma tutarının formül gösterimi şu şekildedir;

Borçlanma Tutarı = Günlük Kazanç  x  (% 32)  x  Borçlandırılacak Gün Sayısı

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince, sigortalılar ya da hak sahipleri 
borçlanılan sürelerin tamamını ödeyebilecekleri gibi bir kısmını da borçlanabilirler. Bu 
durumda borçlanılan hizmetin prime esas kazanç olarak değerlendirilmesinde hizmet 
süresinin sonundan başa doğru değerlendirilme yapılır.53 

52 6111 sayılı Kanunun 48 inci  maddesi gereğince eklenmiştir.
53 SGK, 2010/106 sayılı Genelgesi
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SGK’ya yazılı olarak başvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri bulunmayanlardan 
bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hizmet borçlanma tutarları, belgenin 
SGK kayıtlarına ibraz edildiği tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlarına 
göre hesaplanır. Her borçlanma için ayrı borçlanma talep dilekçesi alınır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin tahakkuk ettirilen prim borcunu tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödemeleri şarttır. Borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT 
alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Bir ay içinde ödenen tutara 
isabet eden süre geçerli sayılır. Tebliğ edilen borcunu, süresi içinde ödemeyenler ile kısmi 
ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.  

14.7.1. 2008/Ekim (dahil) Tarihinden Sonraki Sürelerin Borçlanılması

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıları için aynı Kanunun 
yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı 
borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki 
prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu 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. 

Ø	5510 sayılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki 
süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan 
gün sayısı kadar geriye götürülür.

Ø	Yapılan hizmet borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, 
sigortalı ve hak sahiplerine borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
aylık bağlanır.

14.7.2.  2008/Ekim (hariç) Tarihinden Önceki Sürelerin Borçlanılması

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelerin, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
sonra borçlanılması halinde, borçlanılan sürelerin emeklilik işlemlerinde değerlendirilmesi 
4/1(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıları için farklılık göstermektedir.

4/1(a) sigortalıları için, 2008/Ekim öncesi dönemlere ilişkin borçlanılan hizmetlerin 
aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilmesi 5510 sayılı Kanunun 41 nci madde hükümlerine 
göre yapılır. 

4/1(b) sigortalıları için, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelerin 
borçlanılması halinde, borçlanılan hizmetlerin aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilmesi 
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borçlanılan sürelere ait kazançları 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan mülga kanun 
hükümlerine göre değerlendirilir. 

1479 sayılı Kanunun mülga 51 inci maddesinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi 
çalıştıktan sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına girenlerin çalıştıkları bu sürelerinin dikkate 
alınarak basamaklarının yeniden belirleneceği öngörülmekte iken, borçlanılan sürelerin 
basamak intibakında dikkate alınacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
4/1(b) kapsamındakilerin (Bağ-Kur’luların) basamak intibakından dolayı prim borcuyla 
karşılaşmalarının önüne geçilmek amacıyla, 6385 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 
sayılı Kanuna ek 8 inci madde eklenerek düzenlemeye gidilmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle 
esnaf ve tarım 4/1(b) kapsamındakilerin (Bağ-Kur’luların) SGK’ya (Bağ-Kur’a (Devredilen)) 
ilk defa kayıt oldukları tarihteki basamaklarının esas alınması sağlanmıştır. Bunların, SGK’ya 
(Bağ-Kur’a (Devredilen)) ilk kayıttan önce 4/1(a) veya (c) kapsamında (SSK veya Emekli 
Sandığı (Devredilen)) çalışmaları olsa dahi başlangıç basamağı değişmeyecektir. Böylece 
bu sigortalılara emeklilik aşamasında prim borcu çıkması önlenmiş olacaktır. Bu düzenleme 
1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

4/1(c) sigortalıları için, ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden 
önceki sürelerin, bu Kanunun 41 inci ve 46 ıncı maddeleri gereğince borçlandırılması 
halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Bunlar hakkında 5510 sayılı 
Kanunun geçici madde hükümleri uygulanmaz. 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi 
uyarınca bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar ve 
hak sahiplerinin, sigortalının diğer statülere tabi olduğu süre için ve bu statüler kapsamında 
yapacakları borçlanma hakları saklı kalmak kaydıyla, borçlandırılan sürelerinin hizmet 
olarak değerlendirilmesinde 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 
sayılı Kanunun mülga hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

2008 yılı Ekim ayı başından önce kamu idarelerindeki görevlerinden ayrılanlardan, 
ayrıldıkları tarihte 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre malullük veya emekli aylığı 
bağlanabilmesi için yeterli hizmet süresi bulunmayan ve görevden ayrıldıktan sonra herhangi 
bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 
ölenlerin 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, yeterli hizmet süresi bulunmadığı için aylık 
bağlanamamış olan dul ve yetimlerinin borçlanacakları hizmetleri ile birlikte prim ödeme 
gün sayısı bakımından 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanmaları ve 
müracaatları halinde, borçlanma işlemleri bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de 
dahil 5434 sayılı Kanuna göre hesap edilerek, kendilerine ödemenin yapıldığı tarihi takip 
eden ay başından itibaren 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanır.
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14.8. 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) Bendine Tabi Olanların 5434 Sayılı Kanun 
  Hükümlerine Göre Yapacakları Borçlanmalar

14.8.1. 5510 Sayılı Kanunun 46 ncı  Maddesine Göre Yapılacak Borçlanmalar

5510 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına 
okuduktan sonra subay veya astsubaylığa naspedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben 
subaylığa geçirilenler, fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser 
yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri ile fakülte veya 
yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet 
Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına 
okudukları normal okul sürelerinin borçlandırılmasına imkân sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeden 2008 yılı Ekim ayı başından sonra, ilk defa Kanunun 4/1(c) 
bendine tabi olan sigortalılar yararlanacaklardır.

Borç tutarı, borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, 
astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancının 
%32’si üzerinden hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde 
sigortalı tarafından ödenir. Ancak, borçlanma için başvuran ve işlemi yapıldıktan sonra ölen 
sigortalıların dul ve yetimleri de hesaplanan borçlanma tutarını ödeyebileceklerdir. Borç 
tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden 
tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır.

14.8.2. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesine Göre Yapılacak   
   Borçlanmalar

14.8.2.1. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddenin Onuncu Fıkrasına  
   Göre Yapılacak Borçlanmalar

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle;

Ø	Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında 
Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışacak olanların,

Ø	Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda (Polis Akademisi ile 
fakülte ve yüksek okullarda) geçen, başarılı eğitim süreleri,
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Ø	5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, 
yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan 
sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı 
eğitim süreleri, 

istekleri halinde borçlandırılacaktır.

Borçlanma tutarı, borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya 
komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu 
sürelere ait kesenek ve karşılık tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren iki yıl 
içinde kendileri tarafından ödenecektir.

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı 
ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır. 

14.8.2.2. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Onyedinci   
                    Fıkrasına Göre Yapılacak Borçlanmalar

Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 
14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 5525 sayılı Kanun uyarınca 
haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlardan halen 5510 
sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı olanların, 2008 yılı Ekim ayı başından 
itibaren 15/04/2009 (aylıkları her ayın 1’inde ödenenler için 01/04/2009) tarihine kadar 
SGK’ya müracaatları halinde borçlandırılmışlardır.

Geçici 4 üncü maddesinin 17 nci fıkrasına göre yapılacak borçlanmalarda, sigortalıların 
görevlerinden ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya 
borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve 
öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki 
yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek 
göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının 
müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, 
yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle borç tutarının tamamı 
borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde eşit taksitlerle veya defaten kendileri 
tarafından ödenmiştir.

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı 
ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılmaktadır.
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15. Yurtdışı Borçlanması

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak 
ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde 
Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bu güne kadar iki 
borçlanma kanunu yürürlüğe girmiştir. Bunlardan ilki 07/06/1978 tarihinde yürürlüğe giren 
30/05/1978 tarihli “2147 sayılı Kanun”,  ikincisi ise 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 
08/05/1985 tarihli “3201 sayılı Kanun”dur. Ayrıca, 3201 sayılı Kanunun bazı maddeleri 
4958 ve 5754 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir. 

3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” gereğince, 18 
yaşından sonraki süreler T.C. vatandaşı olarak geçmiş olması ve borçlanma tarihinde 
T.C. vatandaşı olunması şartlarıyla borçlanılabilir. Maddeye göre; “Türk vatandaşlarının 
yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen 
sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan 
işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal 
güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine 
göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Ülkemizin; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Gürcistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, K.K.T.C., 
Kanada, Kebek, Libya, Lüksemburg, Makedonya, Norveç ve Romanya arasında sosyal 
güvenlik sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu ülkelerden gelen yabancılarla ilgili sosyal güvenlik 
konularında ikili sözleşmelerimiz hükümleri yönünde işlem yapılmaktadır.

15.1. Borçlanmanın Şartları

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için; Türk vatandaşı olmak, belirli 
nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak, hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak 
şartları aranmaktadır.

Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce 
veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını 
olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir. Diğer bir deyişle, “Türk vatandaşı 
olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması 
istenen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen 
süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibari 
ile Türk vatandaşı olmasıdır.
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Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm  sigortaları kapsamında  geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri ile ikili sosyal 
güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen 
sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik sürelerinin de 
3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

15.2. Borçlanma Süreleri

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler 
arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak 
geçen sürelerdir.

 “Sigortalılık süresi” deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke 
mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış yada çalışılmış süre olarak kabul edilen 
süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen 
çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve 
aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

 “İşsizlik süresi” ibaresi, ilgili  ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma 
sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin 
tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından sigortalılık 
süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında 
geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda 
değerlendirilir.

 “Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın 
kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu 
süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma 
talebinde bulunanların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı 
borçlandırılmaktadır.

Yurtdışı borçlanma yapılacak durum en son bağlı olunan durumdur. Türkiye’de sosyal 
güvenliğe tabi çalışması olmayanlar için ise borçlanılacak durum 4/1(b) sigortalılığıdır.

Türkiye’de geçmiş yıllarda sosyal güvenliği bulunan kişiler borçlanma formunda 
borçlanacağı tarihleri de belirleyebilirler. Bahsedilen formda borçlanma tarihleri belirtilmezse, 
borçlanma ödeme tarihinden geriye doğru olan sürelere sayılır.

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmelidir. 
Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilir. 
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Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenler 
için yeniden başvuru şartı aranır.

Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması 
için gerekli şartları yerine getiremeyenlere ve bunların hak sahiplerine talepleri üzerine 
yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak iade edilir.

Yurtdışı borçlanması yapanların, borçlanma yaptıkları süreler Türkiye’deki işe 
girişlerinden önce ise bu işe giriş borçlandıkları süre kadar geriye gider. Prim ödeme gün 
sayıları da ödenen gün kadar artar.

Türkiye’de hiç hizmeti olmayanlar için ise, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten 
borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarih işe giriş tarihi kabul edilir.

SGK, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış ülkelerdeki işe giriş tarihini, ilgili 
mevzuatlar gereğince yurtdışı borçlanması yapanlar için başlangıç olarak saymamaktadır 
ancak “İş Mahkemeleri” nin kararı doğrultusunda başlangıç sayılabilmektedir.

Yurtdışı borçlanmasını isteyen kişi dilediği zaman yapabilmektedir. Türk vatandaşlığı 
ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu kanun ile getirilen 
düzenlemeden yararlanabilmektedirler. Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı 
aranmadığından yurtdışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma 
hakkından 3201 sayılı Kanunun öngördüğü şartlarla yararlanabilirler. Ancak, yurtdışı 
borçlanması ile emeklilik için yurda kesin dönüş şartı aranmaktadır. Kesin dönüş için üç 
şart mevcuttur bunlar; yurtdışında çalışmamak, yurtdışı işsizlik parası almamak ve ikamete 
dayalı sosyal yardım almamak şeklinde olup bu şartları gerçekleştirenler kesin dönüş yapmış 
kabul edilirler. 

15.3. Borçlanma İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışı borçlanmalarda belgelendirme şartına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesini 
sağlayan belgeler; sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen veya akdedilmeyen ülkelere 
ve ülke ayrımı yapılmadan ev kadını olarak geçen sürelere ilişkin olmak üzere farklılık 
göstermektedir.

 Buna göre, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde (Tablo 16) geçen 
sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için;

Ø	Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya 
sigorta kartlarından,
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Ø	Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi 
kuruluşlarca yada kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi 
halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin 
ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan 
sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen 
sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya 
diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden,

Ø	Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, 
ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden,

Ø	Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik 
müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı 
borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,

 durumlarına uygun olan belgenin SGK’ya ibraz edilmesi gerekir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik 
sürelerinin borçlanılabilmesi için;

Ø	Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik 
müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı 
borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,

Ø	Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir 
bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin 
tercümelerinden,

Ø	Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk 
konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi 
temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen 
hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir 
bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan 
çalışma izinlerinin tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen 
giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örneklerinden,

 durumlarına uygun olan belgenin SGK’ya ibraz edilmesi gerekir.
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Tablo xV. Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkeler

Ülke Adı İmza Tarihi Yürürlük Tarihi

Kapsamı
(Sigorta Kolu)

Uzun Vade Kısa Vade
1-İngiltere 09.09.1959 01.06.1961 + -

2-F. Almanya 30.04.1964 01.11.1965 + +

3-Hollanda 05.04.1966 01.02.1968 + +

4-Belçika 04.07.1966 01.05.1968 + +

5-Avusturya 12.10.1966 01.10.1969 + +

6-İsviçre 01.05.1969 01.01.1972 + -

7-Fransa 20.01.1972 01.08.1973 + +

8-Danimarka 22.01.1976 01.02.1978 + -

9-İsveç 30.06.1978 01.05.1981 + -

10-Norveç 20.07.1978 01.06.1981 + -

11-Libya 13.09.1984 01.09.1985 + -

12-K.K.T.C 09.03.1987 01.12.1988 + +

13-Makedonya 06.07.1998 01.07.2000 + +

14-Azerbaycan 17.07.1998 09.08.2001 + +

15-Romanya 06.07.1999 01.03.2003 + +

16-Gürcistan 11.12.1998 20.11.2003 + -

17-Bosna-Hersek 27.05.2003 01.09.2004 + +

18-Kanada 19.06.1998 01.01.2005 + -

19-Kebek 15.10.1998 01.01.2005 + -

20-Çek Cumhuriyeti 28.06.2001 01.01.2005 + +

21-Arnavutluk 15.07.1998 01.02.2005 + +

22-Lüksemburg 08.12.2004 01.06.2006 + +
23-Hırvatistan      12.06.2006 01.06.2012 + +

24-Slovakya*      25.01.2007 - + +

25-Güney Kore*      01.08.2012 - + -

  *Onay aşamasındadır

15.4. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

İmzalanan sosyal güvenlik sözleşmeleri ile Türk Vatandaşları, karşı ülkenin mevzuatından 
kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de 
kullanmak imkânına sahip olmuşlardır. Bu haktan vatandaşların kendisi ve çalıştıkları ülkede 
yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi, Türkiye’de bıraktıkları aile bireyleri 
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de faydalanabilmektedir. Bugün itibari ile yürürlükte bulunan 22 sosyal güvenlik sözleşmenin 
9’u yalnızca uzun vadeli, 13’ü ise hem uzun vadeli hem de kısa vadeli sigorta kollarına ait 
düzenlemeleri kapsamaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden 
sadece F.Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan, 
Romanya, Çek, Bosna - Hersek, Arnavutluk ve Lüksemburg ile yapılan sözleşmelerle, uzun 
vadeli  (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta kollarından vatandaşlarımıza sağlanan sosyal 
güvenlik hakları ile birlikte, bu ülkelerin mevzuatlarından kaynaklanan kısa vadeli (hastalık, 
analık, iş kazası ve meslek hastalıkları) sigorta kollarından tanınan sağlık ve para yardımı 
haklarından Türkiye’de de kullanılmasına imkan sağlanmıştır.  

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 13 ülke sözleşmelerinde yalnızca hizmet akdi ile 
çalışanlar ve bunların aile bireyleri kısa vadeli sigorta kolları kapsamına alınmıştır. Ancak, 
Azerbaycan ile “hastalık sigortasına” ilişkin uygulamanın yürürlüğe girmesi için çalışmalar 
sürdürülmektedir.

15.5. Başvuru Dilekçesinde Olması Gereken Belgeler

Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında örneği Ek 20’de yer alan “Yurtdışı Borçlanma 
Talep Dilekçesi” ekinde verilmesi gereken belgeler sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen 
veya akdedilmeyen ülkelere ve ülke ayrımı yapılmadan ev kadını olarak geçen sürelere 
ilişkin olmak üzere farklılık göstermektedir.

15.5.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilen Ülkelerde Geçen Sürelerin   
                 Borçlandırılabilmesi İçin İbrazı Gereken Belgeler

Ø	Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya 
sigorta kartlarından,

Ø	Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi 
kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi 
halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin 
ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan 
sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen 
sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya 
diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden,

Ø	Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, 
ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden,
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Ø	Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik 
müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve 
yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,  
durumlarına uygun olan belgenin SGK’ya ibraz edilmesi gerekir. 

15.5.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmemiş Ülkelerde Geçen   
   Sürelerin Borçlandırılabilmesi İçin İbrazı Gerekli Belgeler

Ø	Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik 
müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı 
borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,

Ø	Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir 
bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin 
tercümelerinden,

Ø	Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk 
konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi 
temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen 
hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir 
bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan 
çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen 
giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örneklerinden, 

      durumlarına uygun olan belgenin SGK’ya ibraz edilmesi gerekir. 

15.5.3. Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerin Borçlanmasında, İbrazı Zorunlu  
    Belgeler

Ø	Ev kadını olarak geçen süreler, ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair 
alacakları ikamet belgesinin;

Ø	Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk 
temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe 
onaylanmış tercümesinden,

Ø	Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk 
temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden,

Ø	Yukarıdaki belirtilen ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve 
yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport 
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sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-
çıkış çizelgesinden,

biri ile belgelenmesi gerekmektedir.

15.6. Yurtdışı Sürelerine Ait Borçlanma Miktarının Belirlenmesi

Daha önce borçlanılacak her bir gün için 3,5 dolar üzerinden tahakkuk ettirilen borç 
tutarı, 8/5/2008 tarihinden sonra yapılan veya yapılacak olan başvurular için geçerli olmak 
üzere değiştirilmiştir. Buna göre, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde 
belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın 
% 32’si, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilen borç tutarıdır. 3201 sayılı Kanun, 
uygulaması yönüyle 8/5/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddenin 
birinci fıkrasında günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından 
büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük 
kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir. Yurtdışı sürelerinin borç tutarının hesabında 
kullanılması ile sınırlı olmak üzere buradaki alt sınırı yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmıştır. 

Bu durumda, SGK’ya ödenecek olan borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan 
günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince 
seçilen kazancın % 32’sinin borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpımı kadardır.

Başvuru tarihi, borçlanma talebine ilişkin dilekçenin SGK kayıtlarına geçtiği tarihtir. 
Ancak, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma 
taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

15.7. Sağlık Yardımlarından Faydalanma

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerden ülkemize gelenler sağlık 

yardımlarından yararlanmak için; ülkemizde bulunan akit imzalanmış ülke adına sağlık 

yardımlarından faydalanmaya hak kazanan kişilerin, öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüğü/

sosyal güvenlik merkezlerinde bulunan yurtdışı işlemleri servislerine müracaat etmeleri 

gerekmektedir. İlgililer muayene ve tedavilerini, sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık 

yardım belgesinde kayıtlı yardım hakkı süresi içerisinde yaptırabilirler ve SGK’nın sözleşme 

yapmış olduğu sağlık kuruluşlarından sağlık yardımı alabilirler. Sağlık yardım hakkı süresinin 

bitiminden sonra tedaviye devam edilmesi gerekiyorsa veya yeni bir tedavi talebi varsa, sosyal 

güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinde bulunan yurtdışı işlemleri servislerine 
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müracaat edilmelidir. Ülkemizde bulundukları sırada sigortalıların, bağlı bulundukları sigorta 

kurumundan alarak yanlarında getirmeleri gereken sağlık yardım hakkı belgeleri (formülerleri) 

aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir.

Tablo xVI. Sağlık Yardım Hakkı Belgeleri (Formülerleri)

Ülke Adı Formüler Adı

Almanya A/T 11, A/T 12, A/T 23

Avusturya A/TR 3,  A/TR3-A,  TR/A6

Hollanda N/TUR 106,  N/TUR 111,  N/TUR 112

Belçika BT.8,  BT.10

Fransa
SE 208-01 FT, SE 208-02 FT, SE 208-04 FT,  SE 208-05 TF, 
SE 208-06 AFT, SE 208-06 CFT,  SE 208-17 FT,   SE 208-18 

TF, SE 208-19 FT,    SE 208-28 FT,     SE 208-30 FT
K.K.T.C. K.K.T.C. / T.C. 3,  K.K.T.C. / T.C. 5

Makedonya MC/TR 4,  TR/MC 10

Romanya R/TR 3

Arnavutluk AL/TR 4, AL/TR 10

Bosna Hersek BH/TR4, BH/TR5,

Çek Cumhuriyeti CZ/TR 111, CZ/TR 112

Azerbaycan Uygulama yok

Lüksemburg L/TR 3

Türkiye Cumhuriyeti ile sözleşmesi bulunan ülkeler dışında başka bir ülkeden Türkiye’ye 

gelen ve bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışan yabancılar, 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin ikinci fırkasının (c) bendi gereği, aynı Kanunun 4/1(a) bendine tabi olmakta 

ve Türkiye’de sigortalı kabul edilmektedirler. Yabancı ülkedeki işyeri tarafından işyeri adına 

ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilenler ve geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi 

olduğunu belgeleyenler, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Yabancıların sağlık sigortası açısından ise, 5510 sayılı Kanun’un “Genel sağlık sigortalısı 

sayılanlar”  başlıklı 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi “Mütekabiliyet esası da 

dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke 

mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, genel sağlık sigortalısı sayılır” hükmüne 

tabidir. Buna göre; Türkiye’de oturma iznine sahip olan ve yabancı bir ülkede de sigortalı 

olmayan kişiler, Türkiye’de 5510 sayılı Kanun kapsamında “genel sağlık sigortalısı” olarak 

kabul edilmektedir. Ancak; bu kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında olabilmeleri için 

Türkiye de bir yıldan fazla ikamet şartı bulunmaktadır. Bir yıldan fazla ikamet eden yabancılar,  

genel sağlık sigortası primini ödedikleri takdirde sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.
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KISIM III

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(5510, Madde 50-52)

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta 
kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. 5510 sayılı Kanunun 
50, 51 ve 52 inci maddelerinde isteğe bağlı sigortalılığın şartları, başlangıcı, sona ermesi, 
primleri ve ödenmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. 5510 sayılı Kanunda yer alan 
isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak ise “Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği” 12/10/2010 tarihli ve 25579 sayılı, “İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında 
Tebliğ”  ise  1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu 
Yönetmeliğin isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi ve yeniden başlamasına ilişkin 95 inci 
maddesinde yapılan düzenleme ile sigortalılara 12 aylık sorgulama süresini beklemeksizin 
prim ödemelerine göre hizmet süresi tespiti imkanı sağlanmıştır. 

1. Sigortalı Sayılanlar

1. 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan 
veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da 
tam gün çalışmayanlar,

2. Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre 
malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 

3. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, isteğe 
bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan Türkiye’de ikamet etmekte iken 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşları,

4. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında ülkemiz ile 
uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen 
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,

5. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin (6) ncı fıkrasında belirtilen 
işleri yapan kadın sigortalılar,

6. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin;

√ (a) bendine tabi olarak ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve 
benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

√ (b) bendine tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören 
öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri 
sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,
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√ (e) bendine tabi Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme 
ve geliştirme kurslarına katılan kursiyerler,

7. 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kamu 
idarelerinde çalışmakta iken iş sözleşmesi askıda kalanlar,

8. İşsizlik ödeneği almakta olanlar, iş sözleşmesi sona ermemiş olmakla beraber 
grev, ücretsiz izin ve işçinin mevsim ya da kampanya sonu bıraktığı işine yeni 
mevsim ya da kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş sözleşmesi askıda 
kalanlar,

9. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca 
isteğe bağlı iştirakçilik şartlarını taşımayanlar,

10. Harp malulleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi   
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü aylığı 
bağlanmış maluller,

5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmaya ilişkin şartları taşımaları ve talepte 
bulunmaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabilecektir.

 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci, 1479 
sayılı Kanunun mülga 79 uncu, 2926 sayılı Kanunun mülga 60 ıncı, maddesine göre isteğe 
bağlı sigortalı olarak prim ödeyenler yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye’de ikamet şartı 
aranmaksızın isteğe bağlı sigortaya devam edebileceklerdir. 

2. İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartları

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden 
doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de 
ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk 
vatandaşlarından;

a. 18 yaşını doldurmuş olmak,

b. 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak 
veya aynı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, 
ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

c. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

d. “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”yle SGK’ya başvuruda bulunmak,

şartları aranmaktadır.
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2.1. Türkiye’de İkamet Etmek

01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme 
şartı aranacaktır. Örneği Ek 12 ve 13’de yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”nde 
belirtilen ikamet adresi Türkiye’de ikamet etme şartı için yeterli sayılmaktadır.

Türkiye’de İkamet Şartına Gerek Olmayan Durumlar:

01/07/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İsteğe Bağlı Sigorta 
İşlemleri Hakkında Tebliğ”in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre ülkemiz ile uluslararası 
sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya 
devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır. 5510 sayılı Kanunun 
5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olan sigortalılık hali isteğe bağlı sigortalılık 
için engel teşkil etmemektedir.

2.2. 18 Yaşını Doldurmuş Olmak

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için SGK’ya müracaat tarihinde 18 yaşın doldurulmuş 
olması gerekmektedir.

18 yaşın tespiti isteğe bağlı sigortalılık müracaat tarihinden doğum tarihinin çıkartılması 
suretiyle belirlenmektedir.

2.3.  Zorunlu Sigortalı Olmamak veya 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) Bendi  
        Kapsamında Ay İçinde 30 Günden Az Çalışmak

İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin, sigortalılıklarının başlayacağı tarihte 5510 
sayılı Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine 
tabi sandıklarda sigortalı olarak çalışmamaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 50 inci maddesine göre 4/1(a) kapsamında sigortalı olarak 
çalışanlardan ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmaması nedeniyle ay 
içindeki gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek noksan 
sürelerini 30 güne tamamlayabilmektedirler. 

25/02/2011 tarihinden itibaren getirilen yeni yasa uygulamasına göre, ay içinde 30 
günden az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılıkları 5510 
sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Buna göre;
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Ø	Ay içinde 30 günden az çalışan ve isteğe bağlı sigortalı sayılanların 01/10/2008 
ila 24/02/2011 tarihleri arasındaki sigortalılıkları; 4/1(b) bendi kapsamında,

Ø	25/02/2011 tarihi ve sonrasındaki sigortalılıkları ise; 4/1(a) bendi kapsamında, 

sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılardaki 
uygulama da şu şekilde düzenlemiştir; 

• 4447 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle ay içindeki 
çalışması 30 günün altında olanlar ile 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle çalışanlardan ay içindeki çalışmasını 30 güne tamamlayanlar 4447 
sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” kapsamında sigortalı olarak sayılmışlardır.

Kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışanların aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik 
günlerinin sebebi olarak; 

√ 06 (Kısmi istihdam), 

√ 07 (Puantaj kayıtları), 

√ 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma), 

√ 12 (Birden fazla), 

√ 13 (Diğer) 

 olarak belirtenler yararlandırılacaktır.

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa tabi olarak çalışmak isteyenlere %1 
sigortalı + %2 işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini de 
ödeyebilme imkânı sağlanmıştır. İşsizlik sigortası priminin, ait olduğu ayı takip 
eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası primini 
ödeyemeyeceklerdir.

• 25/02/2011 tarihli düzenlemeyle 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli çalışıp 
ayrıca isteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerden % 32 prim oranı ile sigortalı 
+ işveren hissesi dahil % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam      
% 35 oranında prim ödemeleri şartı getirilmiştir.

2.4. Kendi Sigortalılıkları Nedeniyle Aylık Almamak

Ø	506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlar ve 5510 sayılı Kanun gereğince 
malullük, yaşlılık aylığı almayanlar,
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Ø	Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile ölen sigortalıdan dolayı ölüm geliri/aylığı 
alanlar,

diğer koşulları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir. 

3.  İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İsteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna   
          Başvuruları 

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile 
ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine 
başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep 
dilekçesi ile müracaatları yeterli olmaktadır. Söz konusu belgelerin adi posta veya kargo ile 
gönderilmesi halinde SGK kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta 
ile yapılan bildirimlerde ise postaya veriliş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine tabi sigortalıların isteğe bağlı sigorta 
başvuruları işverenler tarafından da yapılabilir.

Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan 
hükümlülerden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talepleri mahkemece tayin edilecek 
vasileri tarafından yapılmaktadır.

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler için sicil dosyası açılarak isteğe bağlı 
sigorta giriş bildirgesi bu dosyalara, tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talep 
dilekçeleri ise önceden açılmış olan sicil dosyalarında muhafaza edilmektedir.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan sigortalılardan isteğe bağlı 
sigortalı olmak isteyenlerin ay içerisinde zorunlu sigortalı olacağı gün sayısını beyan etmeleri 
zorunludur. Ancak, ay içindeki zorunlu çalışma gün sayısının değişmesi halinde sigortalıların 
yeniden beyanda bulunmaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunan yabancı uyruklulardan, Türkiye’de 
yerleşik olma halini belgelendirmeleri istenmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan diğer sosyal güvenlik il 
müdürlüklerinde/sosyal güvenlik merkezlerinde isteğe bağlı sigorta dosyası olduğu tespit 
edilenlerin tescil işlemleri geciktirilmeden sonuçlandırılacak bilahare bu dosyaları istenerek 
birleştirilecektir.

01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında zorunlu 
sigortalılıkları sona erenlerden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmadan prim ödemeye 
devam edenler isteğe bağlı sigortalılık başvuru şartını yerine getirmiş sayılmazlar.
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İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden 
günden itibaren başlar (SSİY md. 92/1).  İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde 
bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden, aylık talebinde bulunanların, aylığa 
hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona 
erecektir (SSİY md. 93/1). İlk defa isteğe bağlı sigortaya bildirim işlemi, Ek 12 ve 13’te 
bulunan “İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi” nin, başvuru sahibinin ikametini görev 
bölgesi içine alan SGK ünitesine verilmesi ile gerçekleşir. Tekrar isteğe bağlı sigortalılık 
talebinde bulunacaklar ise talep dilekçesi ile SGK’ya başvururlar.

4.  İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlangıcı

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalı giriş bildirgesinin veya tekrar isteğe bağlı 
sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden 
günden itibaren başlatılmaktadır.

Söz konusu belgelerin adi posta veya kargo ile gönderilmesi yada SGK’ya doğrudan 
verilmesi halinde isteğe bağlı sigortalılık bildirge veya dilekçenin SGK kayıtlarına intikal 
ettiği tarihi takip eden günden, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak 
gönderilmesi halinde ise postaya verildiği tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 
prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre 
belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı 
ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu 
sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen 
söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere, 5510 sayılı 
Kanunun 4/1(a)54 bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Ancak, ay içinde 30 günden az çalışanlar hariç, zorunlu sigortalılıkları devam ederken 
isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunan sigortalıların bu talepleri kabul edilmeyecektir.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihler arasında başlayıp biten zorunlu 
sigortalılık sürelerinin bulunduğu tespit edilen sigortalıların, zorunlu sigortalılık süreleri 
ile çakışan isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilecektir. Sigortalının talebi halinde, iptal 
edilen isteğe bağlı sigortalılık süresine ait primleri iade veya doğacak borçlarına mahsup 
edilecektir.

54 6111 sayılı Kanuna göre (b) bendi yerine “söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı 
olmak üzere, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi” ibaresi eklenmiştir.
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 6111 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına şu ifade 
eklenmiştir; “İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 
sigortalı ve % 2 işveren payı alınır.” Yani hem isteğe bağlı sigortalı olup hem de işsizlik 
primi ödeyenlerden 4/1(a) bendi kapsamındakilere uygulanan oranda işsizlik primi alınmaya 
başlanmıştır.

5. İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi (SSİY, Md. 95)

5.1. Yazılı Talepte Bulunmak

İsteğe bağlı sigortalının sona erdiği tarihten sonra ödenen primler talepleri halinde iade 
edilir. İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların dilekçelerinin; 

Ø	SGK kayıtlarına intikal ettiği aya ait prim borcu bulunmaması halinde talep 
tarihinden, 

Ø	Talepte bulunulan aya ait prim borcu bulunması halinde ise talep tarihinden önceki 
primi ödenmiş ayın sonundan (Eklenmiş: Resmi Gazete-16/06/2011-27966),

itibaren sona erer.

5.2. Aylık Talebinde Bulunmak

İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken aylık talebinde bulunanların sigortalılıkları, 
talep tarihinden aylığa veya toptan ödemeye hak kazanılmış olmak koşulu ile talep tarihinden 
itibaren sona erdirilecektir.

Yeterli prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirdikleri gerekçesiyle, aylık talebinde 
bulunanlardan, aylık bağlama koşullarını yerine getirmedikleri tespit edilenlerin, yeniden 
talepleri alınmaksızın isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken aylık talebinde bulunan ve talep tarihi 
itibariyle yaşlılık aylığı için belirlenen prim ödeme gün sayısı hariç yaş ve sigortalılık süresi 
şartlarından birini yerine getirememiş olan sigortalının aylık talep tarihinden itibaren bir ay 
içinde bu şartları yerine getirmesi halinde şartın yerine getirildiği tarihe kadar isteğe bağlı 
sigortalılık devam ettirilecektir.

5.3. İkameti Yurt Dışına Taşımak

İsteğe bağlı sigortalılık, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde 
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iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk işçileri hariç, 
uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak şartıyla ikametin 
yurt dışına taşındığı tarihten itibaren sona erecektir. 

Sigortalıların ikametlerinin yurt dışına taşıdıklarının tespiti, sigortalıların beyanı ya da 
SGK’ca yapılabilir. 

Türkiye’de ikamet etmekte iken isteğe bağlı sigortalı olanlardan, uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede bulunanların isteğe bağlı sigortalılıkları 
sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir. 

5.4. Zorunlu Sigortalılığa Tabi Olma

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükmü saklı kalmak kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b) veya (c) bentleri kapsamına tabi çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona 
erdirilecektir.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans 
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerde 
çalışmaya başlayanların isteğe bağlı sigortalılıkları da çalışmaya başladığı tarihten bir gün 
önce sona erdirilecektir.

Ancak, isteğe bağlı sigortalılığın sona erdirilmesinde, 5510 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi çalışmalar zorunlu sigortalılık olarak değerlendirilmez.

5.5. Sigortalının Ölümü

Sigortalının ölümü hâlinde:

•	 Prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden,

•	 Prim borcu varsa borcun hak sahiplerince 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesi 
hükümleri saklı kalmak şartıyla 12 ay içinde ödenmesi hâlinde ölüm tarihinden,

•	 Prim borcunun 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin prim borcunu 
ödemeden aylık talebi hâlinde en son primi ödenmiş ayın sonundan,

itibaren sona erer.

Mahkemece gaipliğine karar verilen isteğe bağlı sigortalı hakkında, sigortalının ölümüne 
ilişkin hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.
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5.6. Yurtdışındaki Çalışmanın Sona Ermesi

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında sigortalı olanlardan aynı 
zamanda isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesi 
halinde isteğe bağlı sigortalılıkları da aynı tarih itibariyle sona erdirilecektir. Bunlardan 
isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir.             

6. 01/10/2008 Tarihinden Önce İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar Hakkında   
         Yapılacak İşlemler

6.1. 506 sayılı Kanunun Mülga 85 inci Maddesi Gereğince İsteğe Bağlı   
            Sigortaya Devam Edenler

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi olarak prim ödeyen sigortalıların isteğe 
bağlı sigortalılıkları, 01/10/2008 tarihinden sonra yeni bir yazılı talep ve Türkiye’de ikamet 
şartı aranmaksızın 5510 sayılı Kanunla getirilen isteğe bağlı sigortalılık hükümlerine göre 
devam ettirilecektir.

506 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlardan, 01/10/2008 tarihinden 
önce sigortalılığı sonra erenlerin, 01/10/2008 tarihinden sonra yeniden isteğe bağlı sigortalı 
olmak istemeleri halinde, bunlardan “İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi” alınacaktır.

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi gereğince 2008 yılı Temmuz, Ağustos ve 
Eylül ayı primini ödemeyen sigortalılar için 01/10/2008 tarihi itibariyle üç ay art arda prim 
ödememe şartı aranmayacak, isteğe bağlı sigorta prim borcu bulanan sigortalılar hakkında 
01/10/2008 tarihinden önceki sürelerin ödenmesinde 12 aylık süre de aranmayacaktır.

6.2. 1479 sayılı Kanunun Mülga 79 uncu ve 2926 sayılı Kanunun Mülga
       60 ıncı Maddeleri Gereğince İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler

6.2.1. 01/10/2008 Öncesi İsteğe Bağlı Sigortalılığın Devamı

1479 sayılı Kanunun mülga 79 uncu ve 2926 sayılı Kanunun mülga 60 ıncı maddelerine 
tabi isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, 01/10/2008 
tarihinden sonra yeni bir yazılı talep ve Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın 5510 sayılı 
Kanunla getirilen isteğe bağlı sigortalılık hükümlerine göre devam ettirilecektir.

Bu sigortalılardan, 01/10/2008 tarihinden önce düzensiz prim ödemesi nedeniyle 
sigortalılığı sona erenler dahil isteğe bağlı sigortalılıkları sona erenlerin, 01/10/2008 
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tarihinden sonra yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak istemeleri halinde bunlardan “İsteğe 
Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi” alınacak, ancak, daha önce Bağ-Kur sicil numarası 
bulunanlar için bildirgeye bilgisayar ortamında yeniden numara verilmeyecektir.

6.2.2. 01/10/2008 Öncesi İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Tahsili 

30/09/2008 tarihi itibariyle 1479 sayılı Kanunun mülga 79 uncu maddesine göre toplam 
borcu üç aylık prim ve ceza tutarından az olan, 2926 sayılı Kanunun mülga 60 ıncı maddesine 
göre ise toplam borcu iki dönem ard arda (altı aylık) prim borcu ile gecikme zammı ve 
gecikme cezası tutarından az olan sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra ödedikleri 
tutarlar eski borçlarına mahsup edilecektir. 

6.2.3. 01/10/2008 Öncesi 1479 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Primlerin Değerlendirilmesi 

1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalılıkları sona erenlerin isteğe bağlı 
sigortalılık talebinde bulunmadan prim ödemeye devam etmeleri halinde primlerinin 
karşıladığı süre ile sınırlı kalmak kaydıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi 
işlemleri 30/09/2008 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

Ancak, 2009/37 no’lu SGK Genelgesinin yayımı tarihine kadar yapılan değerlendirme 
talepleri geçerli sayılarak isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecek, bu Genelgenin yayım 
tarihinden sonra yapılan talepler doğrultusundaki değerlendirme işlemleri ise 30/09/2008 
tarihine kadar yapılacak, bu tarihten sonra yapılan prim ödemeleri ilgililere iade edilecektir.

Yapılan değerlendirme neticesinde sigortalılığı sona erdirilenler, isteğe bağlı sigortalı 
olmak istemeleri halinde yazılı talepte bulanma şartı aranacaktır.       

6.2.4. 01/10/2008 Öncesi Yurtdışında Bulunanlardan İsteğe Bağlı Sigortalı  
   Olanların Durumu

1479 sayılı Kanunun Mülga Ek 3 üncü maddesi kapsamında yurt dışında bulunan 
vatandaşların herhangi bir işte çalışmayan eşlerinden isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden, 
sigortalılıklarının sona ermesi için talepte bulunanların veya düzensiz prim ödemeleri 
nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerin, 01/10/2008 tarihinden sonra yurt dışında ikamet 
ettikleri sürece taleple veya prim ödemek suretiyle yeniden isteğe bağlı sigortalılıklarının 
başlatılması mümkün olmayacaktır. Bu durumdaki sigortalılardan, yeniden isteğe bağlı 
sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye de ikamet şartı aranacaktır. Türkiye’de ikamet 
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ederek sigortalılıklarını başlatanların sigortalılık işlemleri ikametinin bağlı bulunduğu sosyal 
güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecektir.

7. Gelir Vergisinden Muaf Olan Kadınlar

5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri 
hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte 
01/10/2008 tarihinden önce yaptıklarını ve 01/10/2008 tarihinden sonra da yapmaya devam 
ettiklerini vergi dairelerinden alacakları yazı ile belgeleyen kadınlar 5510 sayılı Kanunun 
82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden 
başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. 2009 
yılında gün sayısı 16, 2010 yılında 17, 2011 yılı 18 ve 2012 yılı 19 olarak alınacak her yıl 
birer puan artırılacak 2023 ve sonraki yıllarda 30 olarak alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile getirilen uygulamadan;

Ø	506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre sigortalı/iştirakçi olarak 
tescilleri yapılmış olup zorunlu sigortalıkları ya da isteğe bağlı sigortalılıkları 
sona eren,

Ø	01/10/2008 tarihinden önce 506 ve 1479 sayılı kanunlara tabi olarak isteğe bağlı 
sigortaya prim ödeyen, 

kadın sigortalılar yararlanacaktır.

Gelir vergisinden muaf olmaları nedeniyle asgari kazanç üzerinden prim ödemek isteyen 
kadın sigortalıların vergi dairelerinden alacakları yazılarda 193 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin (6) ncı fıkrası kapsamında sayılan işleri 01/10/2008 tarihinden önce yapmaya 
başladıklarının ve 01/10/2008 tarihinden sonra da yapmaya devam ettiklerinin açıkça 
belirtilmesi gerekmektedir.

Gelir vergisinden muaf olmaları nedeniyle isteğe bağlı sigortaya devam eden kadın 
sigortalıların bu durumlarının devam edip etmediği hususu SGK denetmenleri tarafından 
araştırılır.

8. İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi

8.1. 01/10/2008 Tarihinden Sonra İsteğe Bağlı Sigortalılık

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince 01/10/2008 tarihinden itibaren ilk 
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defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı 
sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi 
ödenmiş süreleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin 
uygulamasında 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak 
kabul edilecektir.

9. İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Hesabı ve Ödenmesi

9.1. Prim Oranları

İsteğe bağlı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime 
esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından yazılı olarak beyan edilen 
prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun;

Ø	% 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, 

Ø	% 12’si genel sağlık sigortası,

 primidir.

9.2. Prime Esas Kazancın Beyanı

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendine tabi olan isteğe bağlı sigortalılar 01/10/2008 tarihinden 
itibaren ödeyecekleri primlerini yazılı beyanda bulunmak suretiyle belirleyeceklerdir.

Sigortalıların beyanda bulunmamaları halinde ödeyecekleri prim tutarı prime esas günlük 
kazancın alt sınırının 30 katı olarak belirlenecektir. Sigortalıların ödeyecekleri primleri 
artırmaya ya da azaltmaya ilişkin beyanları, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak 
dikkate alınacak ve yapılmış olan beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış 
sayılacaktır. 12 aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması halinde, 12 aylık sürenin 
sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkacaktır. Beyanda bulunmayan, beyanının 
geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının altında olan sigortalıların aylık 
prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı olarak dikkate alınacaktır.

01/10/2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanunun mülga 79 uncu ve 2926 sayılı Kanunun 
mülga 60 ıncı maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olup, bu tarihten itibaren de isteğe bağlı 
sigortalılıkları devam edenlerin ödeyecekleri prim tutarları prime esas kazancın alt sınırı 
üzerinden tahakkuk ettirilmiştir.
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Ancak, 01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalının beyanı olmaksızın alt sınır dışında 
tahsil edilen tutarlar doğacak borçlara mahsup edilecektir.

9.3. Primlerin Ödenmesi ve Hizmetlerin Belirlenmesi

5510 sayılı Kanunda belirtilen sigorta primleri, SGK’ca çıkarılacak tebliğde belirtilecek 
süre içinde SGK’ya ödenir. Şöyle ki55, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar ile bu kapsamda sayılan 
kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 5510 
sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılanlar her aya 
ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya öderler. (SSİY, Md. 108)

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından 
gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, hizmet olarak 
değerlendirilmeyecektir.

İsteğe bağlı sigortalılardan ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 5510 sayılı Kanunun 80 
inci madde gereğince prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı 
İş Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan 
sigortalıların yaptıkları ödemeler hariç isteğe bağlı sigortalıların her ay için 30 tam gün prim 
ödemeleri zorunludur. Beyan edilen prim tutarından daha az miktarda prim ödenmiş olması 
halinde ilgili ay isteğe bağlı hizmet olarak değerlendirilmeyecektir. Eksik ödenen tutarların 
toplamı beyan edilen prim tutarı ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammını 
karşılaması halinde en eski aydan başlamak üzere prim borçlarına mahsup edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında zorunlu sigortalılıkları sona erenlerden 
isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanların, zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun 
bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık 
nedeniyle SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecektir.

506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere ait primleri 5510 sayılı Kanuna göre, 5434 sayılı 
Kanuna tabi olanların ise 5434 sayılı Kanuna göre tahsil edilecektir. Ancak, 506 sayılı Kanun 
gereğince isteğe bağlı sigorta prim borçlarını yapılandıranların bu borçlarının tahsili, isteğe 
bağlı sigortalılıklarının devamı hakkında 4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) 
fıkrası, 5458 sayılı Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 23, 24 ve 25 
maddesi hükümleri uygulanacaktır.

55 (Değişik ibare:Resmi Gazete-12/10/2010-27727)
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KISIM IV

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, “genel sağlık sigortası” 
kapsamında önemli sağlık uygulamalarını beraberinde getirmiştir. Bu bölümde, bu 
uygulamaların ve tüm sigortalılar için genel sağlık sigortası açısından hak ve yükümlülüklerin 
neler olduğu, nasıl uygulanacağı gibi önemli hususlar hakkında bilgi verilmektedir. 

1. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılma Şartları (5510 s.K., Madde 60)

Öncelikle genel sağlık sigortalısının, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde detaylı 
olarak tanımlanmış olan kapsamını belirtmek uygun olacaktır.

İkametgâhı Türkiye’de olan kişilerden;

a. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 

1. (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 

2. (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler, 

b. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

c. Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;

1. Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate 
alınarak, SGK’ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte 
birinden az olan vatandaşlar,

2. Vatansızlar ve sığınmacılar,

3. 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre aylık alan kişiler,

4. 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

5. 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

6. 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
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7. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 
ücretsiz faydalanan kişiler,

8. Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık 
alanlar, 

9. 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine 
göre aylık alan kişiler,

10. 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

d. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke 
vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, 

e. 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili 
kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

f. 5510 sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik 
kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, 

g. Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,

genel sağlık sigortalısı sayılır.

5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı) ve 
(k) bentlerinde sayılanların öncelikle, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 
kişi olup olmadığına bakılır. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ise 
tescili yapılmaz. Aksi takdirde yukarıda belirtilen hükümlerden durumuna uyan bende göre 
genel sağlık sigortalısı sayılır. Yukarıda belirtilen genel sağlık sigortalısı sayılanlardan (f) 
bendi kapsamında gelir alması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar, aynı zamanda 
diğer bentler gereği de genel sağlık sigortalısı sayılması halinde (f) bendi dışındaki bentler 
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (l) bentleri kapsamında 
olanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 
birinci fıkranın (d) bendi kapsamına girenlerden Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik 
olanlar, (f) bendi kapsamında olup mülga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sayılı ve 8/5/1985 tarihli 
ve 3201 sayılı kanunlara göre borçlanarak aylık bağlanan kişilerden ise Türkiye’de ikamet 
etmeyenler genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 
kişi sayılmazlar.
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1.1. Evli Olanlar İçin Genel Sağlık Sigortalısı Olma Durumu

Ø	Genel sağlık sigortalısı olma şartlarından (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında 
evli olanlar için, eşlerden hangisinin bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı, 
hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağının tespiti kişilerin kendi 
tercihlerine bırakılır. 

Ø	Diğer bentler gereği eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık şartlarının 
oluşması halinde her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır.

Ø	4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince bir 
yıldan fazla aylıksız izin kullanan eşler, Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla 
yükümlü olduğu kişi sayılır.

5510 sayılı Kanuna göre aile; aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, 
büyük ana ve büyük babadan oluşur.

1.2. 4/11/1981 Tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Göre   
   Üniversitelerde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin  
   Genel Sağlık Sigortası Durumu

Ø	Yüksek öğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak genel sağlık sigortalısı 
olma şartlarında belirtilen (d) bendindeki ve 5510 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 5510 sayılı 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 
30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek 
suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla 
kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı 
Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine 
konulacak ödenekten karşılanır.56

Ø	Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Durumu: 60 ıncı maddenin yedinci fıkrası 
kapsamında sayılanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde 
yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler) yüksek öğrenimlerinin 
başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve yüksek 
öğrenimlerinin devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. 

56 6111 sayılı Kanunun 34 üncü  md. uyarınca eklenmiştir (13/02/2011) .
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Bu kapsamdaki öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir 
ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirilir.

1.3. Avukatlık Stajı Yapanların Genel Sağlık Sigortası Durumu

Ø	19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı 
yapmakta olanlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı 
olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Ø	Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası primleri 
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç 
alt sınırının üçte birinin57 30 günlük tutarının % 6’ sıdır. Bu primler Türkiye 
Barolar Birliği tarafından ödenir.58

1.4. 6111 Sayılı Kanunla Genel Sağlık Sigortalısı Kapsamı Genişletilen Kişiler

1. Sadece “zorunlu staja” tabi tutulanlar değil, zorunlu olmasa dahi staj yapan kişiler 
de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır.

2. Ayrıca;

a. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı 
çalışan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı asgari ücret düzeyinin altında 
olanlar,

b. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak ve işletmelerde 
mesleki eğitim gören öğrenciler,

c. Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi 
tutulan öğrenciler,

d. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 
değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 

bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda değillerse kendileri üzerinden 
genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır.

57 6270 sayılı Kanunun 6ıncı maddesi uyarınca eklenmiştir.
58 6111 sayılı Kanunun 34 üncü  md. uyarınca eklenmiştir.
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2. Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı 
alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı 
sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a. Eşi,

b. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî 
Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde 
meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 
25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu 
Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,59 

c. Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı SGK tarafından belirlenen kriterlere 
göre tespit edilen ana ve babası,

genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir.

3. Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bulunmayan Genel Sağlık Sigortalıları

i. 5510 s.K., 60/c-1’ye Göre: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan 
hakları da dikkate alınarak, SGK’ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan 
vatandaşlar ile,

ii. 5510 s.K., 60/c-2’ye Göre: Vatansızlar ve sığınmacılardır.

4. Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri (5510 s.K., G.Md. 12)

Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten 
kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler SGK 
tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci 1/1/2012 tarihine kadar 60 
tamamlanır.

59 6385 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanununun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına şu 
cümle eklenmiştir:“Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak 
sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıy-
la bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerin-
den yararlanmaya devam ederler.” Bu madde  01/06/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 19/01/2013 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girer. Bu madde ile, lise ve dengi okul öğrencileri liseyi bitirip üniversiteyi kazanmaları 
halinde liseyi bitirme ve üniversiteye kayıt yaptırma arasında kalan sürede Genel Sağlık Sigortası primi öde-
me yükümlülüğü kaldırılarak bu süreçte yaşanan mağduriyetler giderilmiştir. 
60 6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tarih belirlenmiştir.
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Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, 
5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar 
yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre SGK tarafından sağlanmaya devam edilir. 
5510 sayılı Kanunun 67 nci madde gereği hesaplanan 30 günün hesabında kişilerin lehine 
olan durum uygulanır. 

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 5510 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra faturalandırılan tedavi giderleri SGK tarafından karşılanır. 

4.1.  18 Yaşından Küçük Çocuğu Bulunanların Genel Sağlık Sigortalısı
        Olma Durumu

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin genel sağlık sigortalısı olma şartlarında belirtilen 
(d) ve (g) bentleri gereğince sigortalı sayılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç 1/1/2012 tarihine61 kadar bildirimlerini yapmak zorundadır. Bu süre içinde, 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince genel 
sağlık sigortalısı sayılanlardan; tescil talebi olmayanların 18 yaşından küçük çocuklarının 
sağlık hizmetlerinden yararlandırılması halinde bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet 
sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır. Ancak, aile hekimliği uygulamasına başlanan 
illerde, bu kişiler bu süreye bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişi olarak kapsama alınır. 

4.2. Katılım Payı Aile Hekimliği Uygulaması

Aile hekimleri tarafından başlatılan sevk zincirine uygun olarak alınan sağlık hizmetlerinde 
5510 sayılı Kanunun 68 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katılım payları, 5510 sayılı 
Kanun yürürlük tarihi itibariyle 3 yıl süreyle % 50 oranında azaltılarak uygulanabilir.

4.3.  Bakmakla Yükümlü Olunan Kız Çocuklarının Genel Sağlık 
       Sigortası Durumu

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü 
olunan kız çocukları 5510 Sayılı Kanunun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. 
Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 

61 6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tarih belirlenmiştir.
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sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. Kız çocuklarının durum değişikliklerinin 
ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü 
olunan kişi sayılır.62 Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere 
ilişkin bilgileri ilgili kurumlar tarafından 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en 
geç 3 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

• 6111 sayılı Kanunla, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
sigortalılar ile bunların bu Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları kimselere, 
genel sağlık sigortası hükümlerine göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer 
haklardan yararlanma hakkı getirilmiştir.63

4.4. Kısmi Süreli Çalışanlar ve Ev Hizmetlerinde Çalışanlar

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az 
çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama 
yükümlülüğü 1/1/2012 tarihinde başlar.64

4.5. 1479 Ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Aylık Almakta Olanlar ve 4/1(b)   
            Bendi Kapsamında Çalışmaları Nedeniyle 5510 Sayılı Kanunun

       Geçici 2 nci Maddesine Göre Aylık Bağlanacaklar

Aylık bağlamaya esas tüm hizmetleri süresince 10 yıl süreyle hastalık sigortası veya 
sağlık sigortası veya genel sağlık sigortası primi ödememiş olanlardan, hastalık sigortası, 
sağlık sigortası ve genel sağlık sigortası primi kesilmiş olan süreler düşülmek kaydıyla, 
aylıklarının % 10’u oranında ve 10 yılı tamamlayacak süreyle genel sağlık sigortası primi 
kesilir. Ancak, 6111 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin yürürlük tarihinden önce yapılan 
kesintiler iade edilmez.65

5. Genel Sağlık Sigortası Başlangıcı, Bildirim ve Tescili (5510 s.K., Md.61)

Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere göre 
yürütülür. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında genel sağlık sigortalısı 
olma şartlarında belirtilenlerden;

62  6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca kız çocuklarına ilişkin düzenleme eklenmiştir.
63 6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
64 6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca değiştirilmiştir.
65 6111 sayılı Kanun Md. 50 ile eklenmiştir.
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a. (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil 
edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime 
gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır.

b. (c) bendinde sayılanlardan; (1) numaralı alt bentte belirtilenler SGK’ca tescil 
edildiği, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerde belirtilenler ise 
aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Yukarıdaki 
alt bentler kapsamı dışında kalanlar ise vatansız ve sığınmacı sayıldıkları, 
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya 
başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca 
kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirilir. (1) numaralı 
alt bentte belirtilenlerin taleplerinin SGK’ca değerlendirilmesi sonucu talep 
tarihi itibariyle müstahak olduğu anlaşılanların talep tarihi; daha sonra müstahak 
olanların ise müstahak oldukları tarih, SGK’ca tescil edildikleri tarih olarak kabul 
edilir.

c. (d) bendinde sayılanlar; Türkiye’deki  yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde 
verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler.

d. (e) bendinde sayılanlar, işsizlik veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya 
başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Kurumu 
tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya 
bildirilir.

e. (f) bendinde sayılanlar; gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın 
tescil edilmiş sayılır.

f. (g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları 
veya diğer bentlere göre genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona 
erdiği tarihten itibaren bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 
SGK’ca resen tescil edilirler.66  

60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, 
aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına 
giren kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde SGK’ya 
başvurmak zorundadır. Bu kişilerin 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendi kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde, durumlarında değişiklik 
olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. 

66 6111 sayılı Kanun 35 inci maddesiyle değiştirilmiştir.
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Genel sağlık sigortalılığı, yerleşim yerinin Türkiye olmadığı veya 60 ıncı maddenin 
üçüncü fıkrası gereği genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıkılan tarihten itibaren sona erer. 

Bu maddede belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler 
hakkında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır.

6.  Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tâbi Olanlar Bakımından Prime Esas  
 Aylık Kazancın Tespiti

5510 sayılı Kanunun; 

Ø	60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82 
nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 2 katının 
otuz günlük tutarı, 

Ø	60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgari 
ücret, 

Ø	60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişiler için ise prime 
esas asgari kazanç tutarı esas alınır. 

Ancak, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 
genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte, SGK’ca belirlenecek test 
yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen “Aile İçindeki Gelirin Kişi Başına Düşen 
Aylık Tutarı”; 

Ø	Asgari ücretin (AÜ) üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen 
kişiler için, 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas 
günlük kazanç (PEGK) alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri,

Ø	Asgari ücretten asgari ücretin 2 katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için, 
5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç 
alt sınırının otuz günlük tutarı, 

Ø	Asgari ücretin 2 katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için, 5510 Sayılı 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 
otuz günlük tutarının iki katı prime esas asgari kazanç tutarı, 

olarak esas alınır. Bu tespit hükmü, aşağıdaki tabloda daha açık olarak yer almaktadır.
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Tablo xVII. Genel Sağlık Sigortalısı Aile İçindeki Gelirin Kişi Başına Düşen Aylık 
Tutarı Tespiti Aralıkları

AÜ Alt Sınır AÜ Üst Sınır 5510 S.K./Md.82’ye Göre PEGK

(1/3) x Asgari Ücret Asgari Ücret (1/3) x (PEGK Alt Sınırı x 30)

Asgari Ücret (2) x Asgari Ücret (PEGK Alt Sınırı x 30)

(2) x Asgari Ücret (2)x AÜ’den büyükse (2) x (PEGK Alt Sınırı x 30)

7. Yeşil Kart Verilmesindeki Gelir Sınırı

Bu hesaplamalarda brüt asgari ücret esas alınmaktadır. Aile içindeki kişi başına düşen 
aylık geliri;

• Brüt asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında olanlar;
      (Brüt Asgari Ücret) x  (1/3) x  % 12  tutarındaki,  

• Brüt asgari ücret ile brüt asgari ücretin 2 katı arasında olanlar, 

      (Brüt Asgari Ücret)  x  % 12 tutarındaki, 

• Brüt asgari ücretin 2 katından fazla olanlar,
      (Brüt Asgari Ücret) x  (2) x  % 12  tutarındaki,

primlerini kendileri ödeyeceklerdir. Genel sağlık sigortası kapsamında olmayıp kendini 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına tescil ettirmeyen kişiler SGK tarafından re’sen 
tescil edileceklerdir.

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri için brüt asgari ücret 940,50 TL ise, kişilerin ödeyecekleri 
genel sağlık sigortası primi miktarı hesaplaması örneği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo xVIII. 2012 Yılı 2. Dönem Genel Sağlık Sigortası Prim Miktarı Hesaplaması

Asgari Ücret Alt Sınır Asgari Ücret Üst Sınır Ödenecek GSS Primi

0 313,5 TL Devlet tarafından karşılanır.

313,5 TL 940,5 TL 37,62 TL

940,5 TL 1.881 TL 112,86 TL

1.881 TL ‘den büyük ise 225,72 TL
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8. Gelir Testi

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel 
sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri SGK tarafından sonuçlandırılıncaya kadar 5510 
sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 
günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile 
içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir 
testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir 
faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.67Gelir testiyle ilgili “Genel Sağlık Sigortası 
Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazetede 2011/2512 karar sayısıyla 
yayımlanmıştır. Buna istinaden gelir testiyle ilgili tüm iş ve işlemler bu yönetmeliğe göre 
yapılacaktır. 

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.68 
Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, yabancı 
bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları 
karşılananlar, SGK’ya devir alınacakları tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesi kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar 
ile bunların bakmakla yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de kesintisiz 
olarak bir yıldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet 
edenler, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu 
Yönetmeliğin önemli kısımlarına yer verilmiştir.

“Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması” nedeniyle genel 
sağlık sigortası primini ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primleri Devlet tarafından 
karşılanacaktır.

8.1. Re’sen Tescil ve Gelir Tespiti Başvurusu

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 

67 6111 sayılı Kanun 37 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine eklenmiştir.
68 6385 Sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 45 inci madde eklenerek, yersiz yapılan 
sağlık giderleri nedeniyle SGK tarafından ilgililere çıkarılan borcun terkini yani silinmesi imkânı getirilmiş-
tir. Buna göre; normalde 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan 
kişi kapsamına girmekle ve dolayısıyla bu kapsamda genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkı 
bulunmakla birlikte, zorunlu genel sağlık sigortasına geçiş sürecinde, bu kapsamda sağlık hizmeti almayıp 
asli olarak hak etmediği bir kapsamda (anne - baba veya eşi üzerinden) sağlık hizmeti alanlara 31/1/2012 
tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin SGK’ca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa il-
gililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecektir. Bu borçlara ilişkin açılmış 
olan dava ve icra takiplerinden de SGK’ca vazgeçilecektir. Bu madde 19/01/2013 tarihi itibari ile yürürlüğe 
girer. 
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statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla 
yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler 
için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç 
tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere 
bir ay içinde vakıflara69 başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere 
bildirilir.

Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili 
vakıf tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak vakıf tarafından sonuçlandırılır.

Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin 
yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması 
yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilir.

Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı 
başvurusu esastır. Ancak, kişiye kanunî temsilci atanması durumunda, bu kişi adına 
başvuru işlemi kanunî temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda 
bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılır.

Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form 
ile başvuru yapılır.

Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede 
yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.

Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin 
iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir 
esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler 
ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri70 her yıl yenilenir. 
Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere 
ait veriler Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP)71’nde otomatik olarak 
güncellenir. Güncelleme sonucu durumunda değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, 

69 Vakıf: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını ifade eder.
70 Hane ziyareti: Vakıf personeli tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş kişinin 
hane ziyaret bilgi formu kullanılarak genel durumunun mahallinde incelenmesidir.
71 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP): Bakanlık tarafından geliştirilen, vatandaşların 
sosyal yardım için başvurularından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine 
kadar bütün süreçlerini içeren ve online olarak çalışan e-devlet uygulamasıdır.
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tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı 
yeniden belirlenir ve buna göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

8.2. Gelir Tespitinde Esas Alınacak Aile Bireyleri

 Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük 
babadan oluşan aile esas alınır.

Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla 
yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak 
gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez.

Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile 
içinde değerlendirilir.

 Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış 
evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.

Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.

Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla 
yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.

Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli 
olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Burada belirtilen eş, evli olmayan 
çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir 
tespitinde değerlendirilmez.

8.3. Genel Sağlık Sigortası Statüsü 

Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte 
birinin altında olduğu tespit edilenler için, aile içinde genel sağlık sigortalısı veya bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan birey sayısı kadar 5510 sayılı Kanunun 
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel 
sağlık sigortası tescili yapılır.

Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı; asgarî ücretin 
üçte birine eşit veya üçte biri üzerinde olduğu tespit edilenlerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesinin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılır ve bunların bakmakla 
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yükümlü olduğu kişiler, tescili yapılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel 
sağlık sigortası kapsamına alınmış sayılır.

5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, altmış günden 
fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunan ve bu borcu 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve 
taksitlendirmeyen sigortalıların, 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere, bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için talepte bulunmaları hâlinde, yapılacak gelir 
tespiti sonrasında bu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınır.

8.4. Gelir Tespitinin Yenilenmesi

Gelir tespiti sonucu 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (1) numaralı alt bendi ve (g) bendine göre genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, 
gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi hâlinde bir ay 
içinde vakfa başvurmak zorundadır. Vakıf da BSYHP üzerinden tespit ettiği değişiklikler 
üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler.

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının 
değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler 
ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki 
bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir. Güncelleme sonucu durumunda 
değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen 
gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı yeniden belirlenir ve buna göre genel 
sağlık sigortası tescili yapılır.

Kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma yönünde bir gelir değişikliği olduğunu 
bildirmesi veya bu değişikliğin vakıf tarafından tespit edilmesi hâlinde, bildirim veya tespit 
tarihinden itibaren ya da SGK’nın gelir tespitinin yeniden yapılmasını talep etmesi hâlinde 
gerekli iş ve işlemlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur.

Aynı hanede birlikte yaşama ve hanede meydana gelen değişikliklerde “Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi” kayıtları esas alınır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı 
alt bendi ile (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalıları, gelir tespitlerinin yapıldığı tarihten 
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itibaren, bu maddede belirtilen durumlar hariç olmak üzere, altı ay içinde gelir tespitinin 
yenilenmesi talebinde bulunamaz.

8.5. Gelir Tespitine Esas Veriler

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan 
hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.

Gelir tespit yönteminde, BSYHP üzerinden puanlama formülü72 esasına göre belirlenecek 
hane geliri ve kişi başına düşen gelir kullanılır. Puanlama formülünde kullanılacak haneye 
ilişkin veriler, BSYHP’den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşur.

Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün 
gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılır. 
Puanlama formülünde ekonomik ve sosyal şartların değişmesi nedeniyle Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve SGK’nın önerisi ve “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fon Kurulu”nun kararı ile güncellemeler yapılabilir.

Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak olan puanlama sisteminde ayrıca aşağıdaki 
unsurlar dikkate alınır:

a. Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar,

b. Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm 
hesaplarına ilişkin bilgiler,

c. Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK tarafından aile bireylerine ilişkin, aile 
içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirlenmesi hâlinde, bu unsurlara 
göre vakıf personeli tarafından yapılacak tespitler sonucu elde edilen bilgiler de kişilerin 
gelir tespitinde dikkate alınır.

9. Genel Sağlık Sigortası Yararlanma Şartları

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaya Başlama Süresi: 

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, sağlık sigortasından faydalanmak isteyen 

72 Puanlama formülü: Bakanlık tarafından TÜBİTAK ile işbirliği içinde geliştirilen, kişilerin harcamaları, 
gelirleri ve servetleri dikkate alınarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formüldür.
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farklı kanunlar kapsamındaki sigortalılar için, aşağıda belirtilen çeşitli sigortalılık sürelerine 
göre başlatılan sağlık sigortası hakları, genel sağlık sigortası olarak gerçekleştirilen reformla 
eşitlenmiş ve adil bir düzeye getirilmiştir. 

1) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için daha önce SSK’lı sigortalı için 90 gün, 
aile fertleri için 120 gün,

2) Bağ-Kur’da ilk tescilde 240 gün, sonraki tescillerde 120 gün,

3) Emekli Sandığında göreve başlangıç tarihinden sonra başlayan hastalık 
sigortasında prim ödeme şartı,

uygulamaları mevcut idi.

• Sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilen sağlık reformuyla, tüm SGK kapsamındaki 
sigortalılar için sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlama süresi 30 gün olarak 
düzenlenmiştir.

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, 
trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu 
bulaşıcı hastalıklar, 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, aynı Kanunun 75 inci maddede sayılan afet 
ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan 
yararlanabilmek için;

a) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri 
hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde 
toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

b) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) 
numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü 
borcunun bulunmaması, 

c) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine 
tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki 
bentlerde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 
prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

d) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına göre genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar, (c) bendinde sayılan şartlarla birlikte, bir öğretim 
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dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri 
üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri73,

şarttır. 

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel 
sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini 
yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılırlar. 74

5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 
56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde 
ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen 
ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder.75

10. Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetleri ve Süresi (5510 s.K., Md. 63)

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin;

Ø	Sağlıklı kalmalarını,

Ø	Hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, 

Ø	İş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen 
sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, 

Ø	İş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını

temin etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı sağlanacak sağlık 
hizmetleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a. Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,

b. Hastalanma Durumunda Ayaktan veya Yatarak Tetkik ve Tedavi: Kişilerin 
hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin 

73 6111 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesine göre (d) bendi eklenmiştir.
74 6111 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesine göre “zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılık-
larından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın” ibaresi 5510 sayılı Kanunun 67 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasındaki metninden çıkarılmıştır.
75 6111 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesine göre bu fıkra eklenmiştir.
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göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri 
ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, 
hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre 
tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 
meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler,

c. Analık Sebebiyle Ayaktan veya Yatarak Tetkik ve Tedavi: Analık sebebiyle 
ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine 
teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı 
yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, 
rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 
meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler,

d. Ağız ve Diş Muayene ve Tedavisi: Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta 
veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş 
hastalıklarının teşhisi için gereken klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer 
tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, diş 
çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, diş protez uygulamaları, ağız 
ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik 
diş tedavilerinin 5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre belirlenen tutarı,

e. Yardımcı Üreme Uygulaması (Tüp Bebek-IVF76): Evli olmakla birlikte 
eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soy bağı kurulmuş sağ çocuğunun 
olmaması koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla 
yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan 
IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde 
SGK’ca karşılanır:

  1. 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olması,

2. Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi 
olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine 
dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

3. Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Sosyal 
Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları 
tarafından belgelenmesi,

76 İnvitro fertilizasyon işlemleri (IVF), 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan “yardımcı 
üreme yöntemi” olarak kabul edilir. Ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi 
bu kapsamda değerlendirilmez. 
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4. Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması, 

5. En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi 
olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel 
sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin 
gerekli koşulları sağlaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir 
hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve SGK’ca yetkilendirilen 
sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde 
yardımcı üreme yöntemi tedavileri, 

f. İlaç, Ortez, Protez vb. Sağlanması ve Onarılması: Yukarıdaki bentler gereğince 
sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan 
ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus 
tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, 
garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri,

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının 
yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin 
iyileşmesine kadar sürer.

11. Finansmanı Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri (GSSİY, Md. 24)

Sosyal Güvenlik Kurumunca;

a. Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, 
kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan 
durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü 
sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavilerinin,

b. Sağlık Bakanlığınca insan sağlığı bakımından kullanılmasına veya uygulanmasına 
izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetlerinin,

c. Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık 
hizmetlerinin,

d. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri 
kapsamına giren yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce var 
olan kronik hastalığa ilişkin sağlık hizmetlerinin,

finansmanı sağlanmaz.
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12. Özel Tedavi Uygulamaları

12.1. İşitme Cihazı (GSSİY, Md.27)

Ø	İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğunun Sosyal Güvenlik 
Kurumuyla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu “Sağlık Kurulu Raporu” ile 
belgelenmesi kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. 

Ø	Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu 
raporunda işitme cihazı kullanılması gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Ø	İşitme cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Ancak, işitme durumunda değişiklik 
olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi durumunda bu durumun, Sosyal 
Güvenlik Kurumuyla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu raporu 
ile belgelenmesi hâlinde veya ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında 
cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuyla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu tarafından sağlık kurulu raporuyla 
belgelenmesi ve onarımının yapılamaması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi 
mümkündür.

12.2. Gözlük Cam ve Çerçeveleri (GSSİY, Md.28)

Ø	Göz hastalıkları uzmanları ile bu dalda ihtisas yapmakta olan hekimler tarafından 
düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçeve bedelleri 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Ø	Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir 
çerçeve bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir.

Ø	Gözlük camı ve çerçeve 3 yılı geçmeden yenilenmez. Bu süre öncesinde temin 
edilen cam bedellerinin ödenmesine ilişkin kriterler Tebliğle belirlenir. 

12.3. Konuşma Cihazı (GSSİY, Md.29)

Ø	SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu “Sağlık Kurulu Raporu” ile 
belgelenmek kaydıyla konuşma cihazı bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanır. 

Ø	Konuşma cihazının yenilenme süresi 5 yıl olup, bu süre dolmadan onarılmaz ve 
yenilenmez. Ancak, temin edilen konuşma cihazının ilgililerin kusuru olmaksızın 
garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin 
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Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu tarafından sağlık 
kurulu raporuyla belgelenmesi ve onarımının yapılamaması hâlinde, süresinden 
önce yenilenmesi mümkündür.

12.4. Ağız Protezleri ve Diş Tedavileri (GSSİY, Md.30)

Ø	Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal 
gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi 
bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez. 

Ø	Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofasiyal 
travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi 
deformiteleri olan hastalar ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-
üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4 implant ile sınırlı kalmak koşuluyla) 
klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin zorunlu olduğunun 
üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim 
dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak sağlık kurulu 
tarafından karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının sağlık kurulu raporunda 
belirtilmesi şartıyla, kemik içi dental implant ve tedavi bedeli “Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonunca” belirlenen bedel üzerinden Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanır.

Ø	Hareketli ve sabit protezler, 4 yıldan önce yenilenmez. 

13. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliği, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmakta ve güncellenmekte olup, 
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen;

a. Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin neler 
olduğu,

b. Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve 
tedavi yöntemleri ile ödeme usul ve esasları, 

c. Protez, ortez, iyileştirme araç ve gereçleri, ilaç, aşı gibi Sosyal Güvenlik 
Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin ödenmesine ilişkin usul ve 
esasları,
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d. Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve 
esasları, 

hususunda ödenecek bedellerin bildirilmesidir. 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu: Sağlık hizmetleri ile gündelik, yol, 
yatak ve yemek giderlerinin SGK’ca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. Komisyon; 

Ø	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Ø	Maliye Bakanlığı, 
Ø	Sağlık Bakanlığı, 
Ø	Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, 
Ø	Hazine Müsteşarlığı,
Ø	Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen iki üye,

 olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır, kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 

14. Sağlık Hizmeti Sunucuları (SHS)

5510 sayılı Kanun gereği sağlık hizmeti sunucuları; Sağlık Bakanlığı tarafından 
basamaklandırılmaktadır. 5510 sayılı Kanuna istinaden, Sağlık Bakanlığınca belirlenen 
sağlık hizmeti sunucuları aşağıdaki şekilde basamaklandırılmıştır: 

14.1. Sağlık Kuruluşları

i. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, 
ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 acil sağlık 
hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci 
basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler.

ii. Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu

İş yeri hekimleri, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti 
veren özel sağlık kuruluşları. 
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iii. Serbest Eczaneler

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren 
ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri.

14.2. Sağlık Kurumları

a. İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu

 Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu 
hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız 
ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan 
hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal 
merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.  

b. İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu

“Özel Hastaneler Yönetmeliği” ne göre ruhsat almış hastaneler, “Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp merkezleri ile 
bu yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve 
dal merkezleri. 

c. Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere 
bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin 
diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim 
ve araştırma hastaneleri, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi. 

Ø	Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık 
Kurumları/ Kuruluşları 

i. Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi 
merkezleri,

ii. Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuvarları,

iii. Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuvarlar.

Ø	Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık 
Hizmet Sunucuları; 
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i. Optisyenlik müesseseleri,

ii. Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,

iii. Kaplıcalar.

15. Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri (5510 s.K., Md.64)

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin finansmanı 
sağlanmayacak sağlık hizmetleri;

1. Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, 
kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan 
durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü 
sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri,

2. Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık 
Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri,

3. Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık 
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan 
kronik hastalıkları,

4. 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre yöntem, tür, miktar ve kullanım 
sürelerinin belirlenmesi sonucunda SGK’ca finansmanı sağlanacak sağlık 
hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleridir.77

16. Tedavi Hizmetleri Temini ve Ödeme Esasları (SUT, Md. 4)

A. Ayaktan Tedavi

SUT’un 4.1.2 numaralı maddesinde açıklanan durumlar dışında kalan ve hastaların 
sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin 
sağlanması, ayaktan tedavi olarak kabul edilir.

A.1. Evde Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ve 1 Şubat 2010 tarihli ve 3895 sayılı Makam Onayı ile 
yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönerge” doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları 
bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan birimlerce verilen 
sağlık hizmetleridir.

77 (d) bendi  6270 sayılı Kanunun 7 inci maddesine istinaden eklenmiştir.
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B.Yatarak Tedaviler

i. Yatan Hasta Tedavisi 

Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavi-
ler yatan hasta tedavisi olarak işlem görmektedir.

ii. Günübirlik Tedavi 

Ø	Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu 
işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen 
işlemlerdir;

a. Kemoterapi tedavisi,

b. Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç),

c. Genel anestezi, bölgesel/ lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile 
sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,

d. Diyaliz tedavileri, 

e. Kan, kan bileşeni, kan ürünü, SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı 
Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/B) yer alan ilaçların 
intravenöz infüzyonu, palivizumab uygulaması,

f. 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığımca 
yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek 
Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler, 

Ø	Diş hekimliği uygulamaları günübirlik tedavi kapsamında değerlendirilmez.

Ø	Günübirlik tedavilerde kullanılan SGK’ya faturalandırılabilir ilaçlar için SUT 
hükümleri geçerlidir. 

16.1. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri 
        ve Ödeme Kuralları (SUT, Md. 4.2.)

1. SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi 
yöntemleri SUT ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan 
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teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin SGK’ca karşılanabilmesi için, SGK 
tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonu tarafından SGK tarafından ödenecek bedellerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

2. SGK, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT’ta belirtilen teşhis ve 
tedavi yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık 
hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının 
görüşünü alarak belirleyebilir ve bu amaçla ihtisas komisyonları kurabilir. 

3. Estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri SGK‘ya fatura edilemez. Estetik amaçlı 
yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetine ilişkin giderler SGK‘ca ödenmez.

4. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, SGK‘yla sağlık hizmeti sunucuları 
arasında sağlık hizmeti satın alımı sözleşmeleri yapılması veya acil hallerde 
kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık 
hizmetleri giderlerinin kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır. 

5. Ancak, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya 
kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri 
SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmesi suretiyle, serbest 
diş hekimlikleri ile SGK’yla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya 
kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti 
sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SGK mevzuatı (SUT’ta 
düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle 
karşılanır.

6. SGK’ca verilen yetki çerçevesinde işyeri hekimleri veya birden fazla işyerine 
hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık 
hizmetleri için SGK’dan herhangi bir ücret talep edilemez. İşyeri hekimleri 
veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili 
oldukları işyerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanlara, bu işyerlerinin kamu kurumu 
niteliğinde olması halinde ise o iş yerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar ile birlikte 
5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde 
yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri SGK’ca karşılanır. 
Özel polikliniklerin SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde 
reçete edilmiş ilaç bedelleri, aile hekimliği uygulamasına geçilen iller haricindeki 
yerlerde SGK’ca karşılanacak olup aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde 
karşılanmayacaktır.

7. Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak sağlık kuruluşları ile kamu idareleri 
bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için 
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SGK’dan herhangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler 
tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş 
ilaç ve görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri SGK’ca karşılanır.

8. Altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen işyeri hekimleri veya birden fazla işyerine 
hizmet veren ortak sağlık birimleri, yetkilendirildikleri kişiler haricindeki kişilere 
reçete düzenlemeleri halinde kurumca ödenen reçete bedelleri bu reçeteyi 
düzenleyenlerden tahsil edilir.

9. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, ayaktan ve yatarak tedaviler ile ilgili 
olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlilleri bünyelerinde veya başka 
bir sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlamak zorundadırlar. Hizmet 
alımı yoluyla sağlanan ve SGK’ya fatura edilebilir tetkik ve/ veya tahlil bedelleri, 
sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden 
ayrımı yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından 
SGK’ya fatura edilir ve SUT hükümleri doğrultusunda ödenir. Sağlık kurum ve 
kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin bilgi ve belgeler istenildiğinde SGK‘ya 
ibraz edilecektir.

10. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavileri ile ilgili olarak kişilerce 
SGK‘ya ibraz edilen tetkik ve/ veya tahlile ilişkin fatura bedelleri sevk belgesine/ 
istem belgesine dayanılarak kişilere ödenir ve sevk belgesini/ istem belgesini 
düzenleyen sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşunun alacağından mahsup edilir. 
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global 
ödemeden mahsup edilir.

11. SGK‘yla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, bir başka sağlık kurum ve 
kuruluşundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları tetkik ve/ veya tahlil dışındaki 
tedavilere ait giderleri SGK‘ya fatura edemezler. Hekim veya diş hekimleri, sağlık 
hizmeti sunucusu bünyesinde çalışmakla birlikte bu hekimler tarafından fatura 
düzenlenerek alınan/sunulan sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmez.

12. Başka bir sağlık kurum veya kuruluşundan laboratuar hizmeti alınması 
durumunda, hasta hastane dışına numune almak için gönderilmez veya alınan 
numunenin transferi veya sonucu hasta veya yakını aracılığı ile istenilemez. 
Görüntüleme hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde acil ve yatan 
hastaların hasta transferi sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılacaktır. 

13. SGK‘yla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, tetkik, tahlil ve tedaviye ait 
her türlü bilgi, belge ve raporu, istenildiğinde SGK‘ya ibraz edeceklerdir. İbraz 
edilememesi durumunda SGK‘ya fatura edilen ilgili tetkik, tahlil ve/veya tedavi 
bedelleri SGK‘ca ödenmez. 
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14. Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, 
SUT eki EK-8 Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet 
olarak faturalandırılır. Ancak SGK birimlerince sevk belgesi düzenlenmek 
suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti 
sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi 
malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları 
dışında kalan; özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (özürlülük 
raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama 
amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem 
bedelleri SGK’ca ödenmez.

15. Kişilere sağlanan sağlık hizmetleri (tıbbi malzeme, ilaç, tedavi vb) için SUT 
gereği düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporu ile ilgili olarak sadece bir 
adet muayene bedeli faturalandırılabilir. Ancak SGK birimlerince sevk belgesi 
düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) 
sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık kurulu 
raporları ile ilgili olarak, kurula katılan her bir branş için muayene bedeli 
faturalandırılabilir. 

16. SGK‘ca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen SGK‘ca ödenecek bedeller SUT 
ve eki listelerde yer almaktadır. Ancak Komisyonca SUT eki EK-7, EK-8 ve 
EK-9 Listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar ile katsayı (0,593) 
belirlenmiş olup işlem bedeli, ilgili puan ile katsayının çarpımı sonucu bulunacak 
tutardır.

17. SUT’tan önce sözleşme veya protokol yapmak suretiyle sağlık hizmet bedelleri 
karşılanan kurum/kuruluşlardan, SUT hükümleri çerçevesinde sundukları sağlık 
hizmetlerinin karşılanmayacağı belirtilenlerle daha önce yapılmış olan sözleşme 
veya protokoller, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç 15/6/2010 tarihi 
itibariyle sona ermiştir.

18. Sağlık hizmeti sunucularınca gerçekleştirilecek check-up, kampanya ya da tarama 
kapsamında yapılan işlemler SGK’ya fatura edilemez.

19. SUT eki EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerin laparoskopik, perkütan, 
endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle 
yapılması halinde yapılan işlem, SUT’ta yer alan işlem puanı esas alınarak 
SGK’ca karşılanır. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, 
endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler 
kendi puanı esas alınarak SGK’ca karşılanır. Ayrıca P618.690, P621.410, 
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P619.490, P618.680, P618.840, P618.550, P618.560, P601.930, P601.940, 
P602.410, 605.070, P604.710, P604.690, P605.000, P604.940, P604.990, 
P604.930 kodlu işlemlerin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda 
işlem puanlarına %50 ilave edilerek SGK’ya fatura edilir.

3713 sayılı Kanun için Özel Durum78: 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 
5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar 
sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı 
ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan 
vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez 
ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK’ca karşılanır. 
5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan 
bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca yönelik yeni ürün talepleri 
SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır.

Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanunun 
21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar, tedavileri 
sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık 
hizmetleri ve diğer haklardan aynı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılırlar.

16.2. Yatarak Tedavilerde Ödeme Yöntemleri

Yatarak tedavilerde ödeme iki şekilde yapılmaktadır:

1. Hizmet Başına Ödeme Yöntemi: Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti 
bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan SUT eki EK-8 ve EK-7 Listesi 
esas alınarak faturalandırılır.

2. Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme Yöntemi: Tanıya dayalı işlem üzerinden 
ödeme yönteminde, sağlık hizmeti bedelleri SUT eki EK-9 listesi esas alınarak faturalandırılır. 
Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemine dâhil olmayan faturalandırılabilir sağlık 
hizmeti bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır

Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına; 

a. Yatak bedeli,

78 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun 723 üncü maddesine eklenmiştir.
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b. Yatış dönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar,

c. Operasyon ve girişimler,

d. Anestezi ilaçları,

e. İlaç (kan ürünleri hariç),

f. Kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), 

g. Sarf malzemesi,

h. Anestezi bedeli,

i. Laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri,

j. Refakatçi bedeli 

gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dâhildir. Ancak puanlar, her tanıya dayalı 
işlem puanı için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada 
gösterilerek faturalandırılır.

İşlem tarihinden sonra aşağıda belirtilen süreler içerisinde verilen sağlık hizmetleri tanıya 
dayalı işlem kapsamında değerlendirilecek olup, bu süreler içerisinde aynı branşta bu işleme 
ilişkin yapılan işlemler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

√ A Grubu ameliyatlarda; 15 gün

√ B Grubu ameliyatlarda; 10 gün

√ C Grubu ameliyatlarda;  8 gün

√ D Grubu ameliyatlarda;  5 gün

√ E Grubu ameliyatlarda;  3 gün

Yukarıda belirtilen bu sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, 
hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilir.

Tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin hastalara temin 
ettirildiğinin tespiti halinde: İlaç ve/veya tıbbi malzemeler için SGK’ca ödenen tutar ilgili 
sağlık kurumundan mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için 
Bakanlığa yapılan global ödemeden mahsup edilir. 

16.3. Provizyon İşlemleri

1. SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardım-
larından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, SGK bilgi işlem sistemi (ME-
DULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile 
hasta takip numarası/ provizyon alacaklardır.
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2. Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası ile SGK bilgi işlem sistemi üzerin-
den yapılan sorgulama sonucunda; 

a) SGK bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmesi 
halinde sağlık hizmeti verilebilecektir. 

b) SGK bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi 
halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 
67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller 
nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir.

ð	Acil hal79 , 
ð	İş kazası ile meslek hastalığı hali,
ð	Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
ð	Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
ð	Analık hali 80,
ð	Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
ð	18 yaş altı çocuklar,
ð	Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler 81.

3. Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise; bu kişiler için sağlık hizmeti 
sunucularınca örneği Ek 14 ‘te yer alan “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (SUT eki:EK-
4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kişiler için 
SGK bilgi işlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon 
numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. 
Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kişilerin başvurusunu takip eden 2 
iş günü içerisinde ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne 
gönderilecektir. 

4. Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olmayan kişilere sunulan sağlık 
hizmetleri bedelleri SGK tarafından ödenmez.  

79 Acil hal; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden 
ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka 
bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul 
edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.
80 Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halin-
de ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.
81 Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi;  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu 
vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen 
kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya 
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.
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5. Kişilerin müstehaklığının belirlenmesi konusunda, SGK bilgi işlem sitemine eklenmemiş 
olmakla birlikte mevzuat düzenlemelerinde başka kontrollerin de yapılması belirtiliyorsa, bu 
konuda gerekli araştırma sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

17.  Yol Gündelikleri ve Refakatçi

Tedavi Edilen Yerleşim Yerinin Dışındaki Yerlere Sevklerde; 

a. Ayaktan Tedavide; kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve 
dönüş  yol gideri ve gündelikleri, 

b. Yatarak Tedavide ise; gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri SGK’ca 
karşılanır. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri 
sırasında, hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan 
refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere, 

Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. 

SGK, gerekli gördüğü hallerde belirtilen hüküm gereğince kişilerin ulaşım hizmetlerini, 
hizmet satın alma ve kiralama gibi usullerle temin etmeye yetkilidir.82

18. Katılım Payı

5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı 
alınacak olanlar şunlardır:

a. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi,

b. Vücut dışı protez ve ortezler,

c. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

d. SGK tarafından belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı 
sağlanan sağlık hizmetleri.

18.1. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle Birinci 
basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım 
payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi

82 6270 sayılı Kanunun 8 inci maddesine istinaden eklenmiştir.
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muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları 2012 yılı itibariyle;83

İkinci ve Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumları 583 TL

Özel Sağlık Kurumları 12 TL

Ø	İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler 
için öngörülen katılım payı;

a. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 
gelir ve aylıklarından,

b. Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.

Ø	Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım 
payı;

a. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 
gelir ve aylıklarından,

b. Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden,

c. Diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı 
eczanelerce kişilerden,

       tahsil edilir.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce 
kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım 
payları kişilerin reçete ile ilk eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilir.

SUT’un 3.1.3.A numaralı maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil 
edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım 
payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık 
kuruluşları muayeneleri, SGK’ca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak 
üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda 
bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 
5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; SGK’dan gelir ve aylık alanlar 
ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise 
eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

83 Bu tutarı vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan 
üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya SGK yetkilidir. 
(Ek: 29/09/2012-28426/ 1-a md. Yürürlük:29/09/2012)
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Katılım payına ilişkin kutu hesabında enjektable formlar, serum ve beslenme ürünleri ile 
SGK tarafından belirlenecek ilaçlar dikkate alınmamaktadır. SGK, ayakta tedavide hekim 
ve diş hekimi muayenesi için belirlediği katılım payını; birinci basamak sağlık hizmeti 
sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye 
veya tekrar ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için belirlenen tutara getirmeye, 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat 
edilen sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi 
ve özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli 
olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak 10 katına kadar 
artırmaya ve sağlık hizmeti sunucuları için farklı belirlemeye yetkilidir. 

SGK tarafından belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı 
sağlanan sağlık hizmetleri bedelinin % 1’ine kadar katılım payı alınabilir. % 1’ine kadar 
tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye SGK yetkilidir. SGK, burada 
belirtilen 1 TL, 2 TL ve 3 TL’yi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranına kadar her yıl artırmaya yetkilidir.84

18.2. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı

SGK, ayakta tedavide sağlanan ilaçların temini hizmetinde, aile hekimlerince yazılan 
reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan;

Ø	3 kaleme/3 kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 TL, 

Ø	İlave her bir kalem/kutu ilaç için 1 TL

olmak üzere katılım payı uygulamaya yetkilidir.85 

1. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin SGK’dan gelir ve aylık alanlar 
ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si 
oranında katılım payı alınır. Ancak sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla 
SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (SUT Eki:EK-2) nde 
yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlara katılım payı uygulanmaz ve kutu/
kalem hesabında dikkate alınmaz. 

2. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı;

a) SGK’dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir 
ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,  

84 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer ala, belirtilen bu ve bundan önceki 2 parag-
raf, 6270 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 
85 Bu hüküm, 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasına 6270 sayılı Kanunla eklenmiştir.
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b) Diğer kişiler için ise SGK’yla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden, 

c) Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından 
kişilerden, şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından 
kişilerden,

      tahsil edilir. 

18.3. SGK Tarafından Alınan Katılım Payı Oranları

1. Ayaktan Tedavide İlaç Bedelinin: %10 - %20 

2. Ayaktan ve Yatarak Tedavide Ortez, Protez, İyileştirme Araç ve Gereçleri: %10 ve 
%20,

3. Tüp Bebek: İlk Denemede %30, İkinci Denemede %25’dir. Yardımcı üreme yöntemi 
katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.  

4. Katılım Payında Üst Limit: Sağlık hizmetinin alındığı tarihteki “Asgari Ücretin 
%75’ini” geçemez (Tüp bebek uygulaması hariç) .

5. Yeşil Kart Sahipleri, Vatansız ve Sığınmacılar ile 65 Yaş ve Özürlü Aylığı Alanlar: 
İsterlerse, ödemiş oldukları katılım payını sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan 
geri alabilirler. 

18.4. Katılım Payı Alınmayacak Durumlar

1. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları 
nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı 
maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. 

2. Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 
3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. 

3. 510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan 
sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan 
katılım payları alınmaz.

4. 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden 
SUT’un 3.2.1 numaralı maddede tanımlanan katılım payı alınmaz.

5. Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil 
Alan Muayenesi” adı altında SGK’ya fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak 
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üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta 
tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme 
yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 
2.3 numaralı maddesinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan 
sağlık hizmetlerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı 
alınmaz.

6. SGK’ca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT’un 
3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

7. Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; SGK’ca belirlenen SUT Eki “Ayakta 
Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik 
Hastalıklar Listesi”nde (EK-9/C) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları 
ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde 
tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede SGK’ca belirlenen katılım 
payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit 
edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un 3.2.1 
numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınır.

8. Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde 
kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SUT eki “Hasta 
Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-2) yer alan ilaçlardan SUT’un 3.2.2 
numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. 

9. Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un  3.2.3 numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında 
yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz. 

10. Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin 
sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan 
katılım payları alınmaz.

11. 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile 
bunların eşlerinden, SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde 
tanımlanan katılım payları alınmaz.

12. 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre aylık alan kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı 
maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

13. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu  kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
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14. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine 
göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden 
SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları 
alınmaz.

15. Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar 
ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 
numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

16. Vazife malûllerinden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde 
tanımlanan katılım payları alınmaz.

17. SGK’ca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

18. Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına okumaya devam eden öğrencilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı 
maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

19. Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına 
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek 
yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan 
adaylardan SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım 
payları alınmaz.

20. 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda 
yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için 
SUT’un 3.2.3 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

21. 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle 
yaralananların, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar 
sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz.86

18.5. Yeşil Alan Muayenesi

Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 27/01/2012 tarihinde 
B.10.0.THG.0.83.00.03- 211.99- 01.01/3931 sayılı ve “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan 
Uygulaması” konulu bir Genelge yayınlamıştır. Buna göre Yeşil alan muayenesi ile ilgili 
açıklama aşağıdaki şekildedir:

86 Bu bent, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunla eklenmiştir.
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“21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 
Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile acil servislerde yeşil 
alan uygulaması kapsamında değerlendirilecek sağlık hizmetleri için katılım payı alınacağı 
hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 520.021 Kodu ile tanımlanan “Yeşil Alan Muayenesi” 
uygulamasında birliğinin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına 
lüzum görülmüştür.

16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı 
Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde; 
“Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek 
basit sağlık sorunları bulunan hastalar (Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü 
ağrı, aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü, genel durumu ve hayati bulguları 
stabil olan hastada her türlü basit belirti, basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen 
basit kesiler, kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik 
bozukluklar)” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu itibarla, “520.021 Kodu ile tanımlanan; Yeşil alan muayenesi” ibaresinden;

1. Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,

2. Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,

3. Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,

4. Müşahede altına alınan vakalar,

5. Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet 
sunucusundan sevkli gelen vakalar,

 dışında kalan, “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ”de yeşil renk kodu adı altında tanımlanmış sağlık hizmetlerinin 
anlaşılması gerekmektedir.”

19. Kimlik Tespiti (GSSİY, Md.41)

1) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden acil hâller hariç olmak üzere (acil hâllerde ise acil hâlin sona 
ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya 
SGK tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin ibrazını istemek 
ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. 

2) 2828 sayılı Kanunla sağlanan yardımlardan ücretsiz faydalananlardan çocuk, özürlü, 
kadın ve yaşlıların sağlık hizmeti sunucularına birinci fıkrada belirtilen belgelerle 
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başvurmaları hâlinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında 
bulunduklarını gösterir belgeye göre gerekli işlemler yürütülerek sonrasında söz 
konusu belgelerin ibrazı anılan SGK’dan istenecektir. 

3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir 
başkasının sağlık hizmeti almasını veya SGK’dan haksız bir menfaat temin etmesini 
sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden SGK’nın uğradığı zararın 2 katı kanunî 
faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 

4) Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti 
sunulması nedeniyle SGK’nın zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti 
sunucularından yapılan yersiz ödemeler geri alınır.

20. İlave Ücret

20.1. İlave Ücret Alınması

1. SGK’yla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT 
ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden SGK’ca 
belirlenen oranı geçmemek kaydıyla SGK’ya fatura edilebilen tutarlar esas alınarak 
kişilerden ilave ücret alabilir. EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlemlerde 
kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan 
işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya 
bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca SGK’dan 
talep edilemez.

2. SGK’yla sözleşmeli eczaneler eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği 
eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik 
müesseseleri de kişinin talep ettiği görmeye yardımcı malzemenin bedeli ile SGK’ca 
ödenen görmeye yardımcı malzeme bedeli arasında oluşacak fark ücretini kişilerden 
talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarak değerlendirilmez.

3. Sağlık hizmeti sunucularınca, SGK’ca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için 
talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

4. Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete 
ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, 
işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

5. Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin 
sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi 
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olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin 
Taahhütname” (Ek-4/C)’nin kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi 
zorunludur.

6. SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı 
başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi 
aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli SGK’ca belirlenecek 
bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer 
tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın 
istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren 
bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler 
içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

20.2. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler

Ø	Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,

a. 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
şeref aylığı alan kişilerden,

b. 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

c. Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık 
alanlardan

ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık 
hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz. 

20.3. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

1. Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil 
alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç 
olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

2. Yoğun bakım hizmetleri,

3. Yanık tedavisi hizmetleri,

4. Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

5. Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,
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6. Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

7. Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

8. Diyaliz tedavileri,

9. Kardiyovasküler cerrahi işlemlerinden,

hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz. 

20.4. Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması

Sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda 
sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile yer alan 
“Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin bir buçuk, tek yataklı odalarda ise üç katını 
geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. 

Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise, en 
fazla SUT eki Ek-8 Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına 
kadar ilave ücret alınabilir.

21. Yurtdışında Tedavi

Ø	5510 sayılı Kanunun 4/1(a) ve 4/1(c) bendi kapsamında sayılan sigortalılardan 
özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak;

• Geçici görevle yurt dışına gönderilenlere acil hallerde sağlık hizmeti, 

• Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlere ve yanlarında bulunan aile 
fertlerine tüm kapsamdaki sağlık hizmetleri, 

• Yurt dışında tedavi için ödenecek tutar, yurt içindeki tutarı geçemez, farkı 
işveren öder, 

• Yol parası ve zaruri masraflar ödenir. 

Sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenler tarafından ödenir ve yurt dışında görevli 
olunduğuna dair belge ile birlikte (belgede geçici veya sürekli görevlendirme yapıldığının 
belirtilmesi gerekmektedir) mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere (fatura vb.) 
dayanılarak SGK’dan talep edilir. SGK’ca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır. Tedavi giderinin 
Kurumun ödediği tutarları aşması halinde aşan kısım, işverenlerce karşılanır. Uluslar arası 
sözleşme hükümleri saklıdır.
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Yurt dışında sağlanan tedaviye ilişkin sağlık hizmeti bedellerinin SUT ve eki listelerde yer 
almaması halinde Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen tutar üzerinden 
ödeme yapılır. 

Yurt dışına geçici veya sürekli görevle gönderilen kişilerin sağlık hizmetlerinin, SGK’ca 
ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle sağlanması halinde sağlık hizmeti giderleri 
ödenmez.

Yurt dışına geçici veya sürekli görevle gönderilen kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler için yol gideri, gündelik, refakatçi ve cenaze giderleri ödenmez.

22. Faturalandırma ve Ödeme

22.1. MEDULA Sistemi

1) MEDULA: Medikal Ulak’ın kısaltması olarak oluşturulmuştur. Sunulan sağlık 
hizmetlerine ilişkin bilgiler ile karşılığı ödeme işlemlerinin elektronik ortamda 
yürütülmesi MEDULA olarak isimlendirilen sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2) Genel olarak sistem, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi iç iş süreçlerine müdahale 
edilmeden, hastane yönetim sistemine entegre edilecek web servisleri ile bilgilerin 
aktarılması şeklinde çalışmaktadır.

3) MEDULA sistemi, bilgilerin elektronik ortamda aktarılması işlevinin yanı sıra, teknik 
imkanlar ölçüsünde, ödeme kurallarının da sisteme eklenmesi ile sağlık hizmeti 
sunucularının sağladıkları bu hizmetlerin kurallara uygunluğunu kontrol etmelerine 
katkı sağlama amacı da taşımaktadır.

4) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde 
olup, mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli 
sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde 
gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir. 

22.2. Fatura Düzenlenmesi

22.2.1. Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi

1. MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları, SGK sağlık yardımlarından 
yararlandırılan tüm kişiler için, her ayın başı ile sonu arasında verdikleri sağlık 
hizmetlerine ilişkin hem kendi sistemleri üzerinden SGK adına basılı olarak hem de 
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MEDULA sisteminden elektronik olarak; tek bir fatura düzenleyeceklerdir. Ancak 
herhangi bir nedenle döneminde faturalandırılamayan bir sağlık hizmeti olması 
halinde bu sağlık hizmetinin işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken 
dönemi takip eden en geç 2 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dâhil edilecektir. 
Ayrıca SGK’dan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda SGK’ya fatura 
edilemeyen sağlık hizmeti bedelleri ile provizyon alma süresi içerisinde vefat eden 
hastaların tedavi bedelleri manuel olarak fatura edilebilecektir.

2. Ancak, SGK’ca örneklemeye dâhil edilmeksizin tamamı inceleneceğinden;

a. Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında her hasta için 
ayrı ayrı, (a) bendinde sayılan haller hariç olmak üzere SUT’un 3.1.3(2)b bendinde 
(Provizyon İşlemleri; acil hal , iş kazası ile meslek hastalığı hali, bildirimi zorunlu 
bulaşıcı hastalık, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, analık hali, afet ve savaş 
ile grev ve lokavt hali, 18 yaş altı çocuklar, tıbben başkasının bakımına muhtaç 
kişiler) sayılan hallerdeki işlemler, kemik iliği, kök hücre nakilleri, ekstrakorporeal 
fotoferez tedavisi, hiperbarik oksijen tedavileri, tüp bebek tedavileri, plazmaferez 
tedavileri, ağız ve diş tedavileri ile ilgili olarak damak yarığı protezi, yeni doğanda 
preoperatif aparey, velum uzantılı konuşma apareyi, geçici opturatörler, basit çene 
defektlerinin protetik tedavileri, komplike çene defektlerinin protetik tedavileri, 
yüz protezlerine ait işlemlerin faturaları ayrı ve tek bir grup halinde,

b. Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK 
sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince 
düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım 
Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke ve bağlı 
olunan sosyal güvenlik il müdürlüğü bazında ayrı ayrı (MEDULA sisteminde 
gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel),

c. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak 
ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle 
hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında SGK sağlık yardımlarından 
yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek 
suretiyle müracaat eden kişilerden daha sonra yapılan sorgulama sonucu müstahak 
olmadığı tespit edilenlere ait faturaların ayrı tek grup halinde manuel,

d. Mücavir alan dışı ambulans ücretleri her hasta için ayrı ayrı (MEDULA sisteminde 
gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel),

düzenlenmesi gerekmektedir.

3. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol hükümlerinde faturalama ile ilgili hükümler 
saklıdır.
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4. İkinci fıkranın (a) bendinde sayılan durumlar nedeniyle verilen tedavi faturalarının ayrı 
ayrı olarak gönderilmediğinin tespiti halinde fatura bedelleri ilgili sağlık kurumuna 
ödenmez.

22.2.2. Eczane Faturalarının Düzenlenmesi

Eczaneler tarafından, her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın 
son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılır ve faturalandırılır.

a. Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum 
sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince 
düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım 
Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilerin reçetelerine ait faturalar 
ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere manuel,

b. Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/provizyon alınamamasına 
rağmen sağlık yardımları yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın ve/veya prim 
borcu olup olmadığına bakılmaksızın Kurumca karşılanacak olan;

1. İş kazasına uğrayan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı (sadece 
iş kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir) olmak üzere 
manuel,

2. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık 
kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu 
özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen tıbben başkasının bakımına 
muhtaç kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,

3. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tespit edilen kişilere ait faturalar her hasta 
için ayrı ayrı olmak üzere manuel,

4. Acil haller nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait 
faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,

5. Koruyucu sağlık hizmetleri nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan 
kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,

6. Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul 
gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık halini 
kapsayan analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti 
sağlanan kadınlara ait faturalar, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,

7. Meslek hastalığına uğrayan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı 
manuel,
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c.  İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçetelerine ait faturalar her 
hasta için ayrı ayrı olmak üzere,

d.  Yatan hasta reçeteleri, günübirlik tedavi reçeteleri ve sağlık raporu ile temin 
edilen ilaç/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

e.  Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

f.  İçeriğinde en az bir adet geçici karekod etiketli ilaç bulunan reçetelere ait faturalar,

g. Eczanelerden ilaç teminine ilişkin mevzuatta ayrı faturalandırılmasına dair 
düzenleme yapılmış reçetelere ait faturalar,

h. Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar,ayrı ayrı üçer nüshalı 
(bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar 
halinde düzenlenir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen reçeteler hariç olmak üzere; 
içeriğinde en az bir raporlu ilaç, kan ürünü veya hemofili ilacı bulunan reçeteler, ilgisine göre 
(d) veya (e) bentlerinde belirtilen reçete grubuna dâhil edilerek faturalandırılacaktır.

22.2.3. Optisyenlik Müesseseleri Faturalarının Düzenlenmesi

Optisyenlik müesseseleri, hem kendi sistemleri üzerinden SGK adına basılı olarak (üçer 
nüshalı), hem de MEDULA-optik sisteminden elektronik olarak; SGK sağlık yardımlarından 
yararlandırılan kişilerin tümünü kapsayan tek bir fatura düzenleyeceklerdir. 

Ancak; 

Ø	Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum sağlık 
yardımlarından yararlandırılan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş 
ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” (aslı 
veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı 
olmak üzere ve MEDULA-optik sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıncaya 
kadar manuel düzenlenecektir.

Ø	SUT’ta sağlık raporu ile temin edileceği belirtilen görmeye yardımcı tıbbi 
malzeme reçeteleri için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir. 

Ø	Trafik kazası nedeniyle SGK’ca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler 
için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.
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22.3. Geçici ve Sürekli Görevlendirmeyle Yurtdışında Bulunma
         (GSSİY, Md.44)

1. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı 
alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalılarından, işverenleri tarafından Sosyal 
Güvenlik Kurumunca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel 
mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak;

a) Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin, 5510 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesinde sayılan sağlık hizmetleri acil hâllerde,

b) Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde 
sayılan sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın,

yurt dışında sağlanır. 

2. 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle 
genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi olarak 6 aydan fazla süreyle yurt dışında 
görevlendirilmeleri durumu, GSSİY’nin uygulanmasında sürekli görevle yurt dışına 
gönderilme sayılır. Bu kişilerin görevlendirilmesine ilişkin usul, görevlendirilen 
ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde sözleşme hükümlerine göre 
yürütülür. Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin SGK’ya bildirimi, tedavi giderleri 
oluşması hâlinde bu giderin talep edildiği sırada da yapılabilir. Sürekli görevle yurt 
dışına gönderilenlerde ise yurt dışına çıkıştan önce SGK’ya bildirim yapılır.

3. 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle genel 
sağlık sigortalısı sayılanların, işverenleri tarafından geçici ya da sürekli görevle yurt 
dışına gönderilmeleri, kamu idarelerinin özel mevzuatlarında belirtilen usule göre yapılır. 

4. Yukarıda sayılan birinci fıkra kapsamında yurt dışında tedavi gören kişiler ile Bakanlar 
Kurulu kararıyla askerî birlik hâlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca 
yurt dışına askerî veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin sağlık hizmeti giderleri, 
öncelikle işverenleri tarafından ödendikten sonra, yurt dışında görevli olduklarına dair 
belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak 
SGK’dan talep edilir. SGK’ca karşılanacak tutar, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı geçemez. Aşan 
kısmı, işverenlerince karşılanır. SGK’ca ödemeler, ödeme tarihindeki T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır. Yurt dışında 
sağlanan tedaviye yönelik olarak yurt içi sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için 
SGK’ca ödenecek tutarların belirlenmemiş olması durumunda ödenecek tutar, Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenir.
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5. Sosyal Güvenlik Kurumu, birinci fıkra kapsamındaki kişilerin sağlık hizmetlerini, bu 
kişilerin geçici veya sürekli görev süresince genel sağlık sigortası için SGK’ya ödenen 
prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle 
sağlayabilir. Sigortalamaya ilişkin esaslar SGK tarafından belirlenir. Bu durumda, 
SGK’ca sağlık hizmeti giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.

6. Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını 
kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde, sağlık hizmetleri giderleri ile 
yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenir.

22.4. Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Dışında Yurt Dışında
        Bulunma (GSSİY md. 45/1)

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışında bulundukları 
sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenmesinde, bulundukları ülke ile 
Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde 
sözleşme hükümleri uygulanır. Sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesinin 
olmaması hâlinde, sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
SGK’ca ödenmez.

22.5. Türkiye’de Tedavinin Mümkün Olmaması Nedeniyle Yurt Dışında 
         Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (GSSİY,  Md.46)

1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Sosyal Güvenlik 
Kurumunca yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık 
kurulu raporlarının, SGK’ca belirlenecek sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu 
tarafından teyit edildikten sonra yurt içinde tedavisinin yapılamadığının Sağlık 
Bakanlığınca onaylanması hâlinde, 

• Bu hastalığın tedavisine ilişkin yurt dışında yapılacak sağlık hizmeti giderleri 
Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu kapsamında olanlar için Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve 
esaslar da geçerli kabul edilir.

2) Yurt dışında tedavi edilecek kişi, var ise yurt dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucusuna sevk edilir ve sağlık hizmeti giderinin tümü karşılanır.

• Yurt dışında sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun olmaması hâlinde de sevk 
edilen sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedavilere ait giderlerin tamamı Sosyal 
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Güvenlik Kurumunca ödenir. Ancak, kişinin tercihi doğrultusunda SGK’nın 
yurt dışında sözleşmeli olduğu sağlık hizmeti sunucusuna gitmemesi hâlinde, 
sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca 
ödeme yapılır, arada fark oluşması hâlinde fark kişi tarafından karşılanır. Sevke 
konu hastalığa bağlı olarak gelişen komplikasyon ve acil hâller hariç, yurt dışına 
sevke konu hastalık dışındaki tedavi giderleri ödenmez.

3) Kişilerin ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkeye gönderilmesi hâlinde; 
o ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde tedavi uygulaması öngörülmüş ise 
ve tedavi amacıyla gönderilen sigortalı da sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında 
bulunuyorsa bunlar hakkında sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanır.

4) Sosyal Güvenlik Kurumunca hastanın yurt dışına sevki, tedavi işlemleri, yurda dönüş 
işlemleri ile tedavi giderlerinin ödenmesinde, misyon şeflikleri ile gerektiğinde 
işbirliği yapılabilir. GSSİY’nin uygulanmasında misyon şefliği; genel sağlık 
sigortalısının geçici veya sürekli görevle bulunduğu ülkedeki büyükelçilik, daimi 
temsilcilik, başkonsolosluk ve konsolosluk şubesi olarak, aynı ülkede veya şehirde 
birden fazla temsilcilik bulunması hâlinde ise büyükelçilik tarafından bu işle yetkili 
kılınan temsilciliktir.

5) Yurt dışındaki tedavi süresi, 6 ayı geçmemek kaydı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca 
yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu 
raporunda belirtilir. Tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemez. Tıbbî nedenlerle 
yurt dışında tedavinin uzaması hâlinde, tıbbî gerekçeleri misyon şeflikleri vasıtasıyla 
Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Sevke esas sağlık kurulu raporunu teyit eden 
sağlık hizmeti sunucusunun görüşü ve SGK’nın onayı ile bu süre en çok iki yıla kadar 
uzatılabilir. Belirlenen ya da uzatılan sürenin aşılması hâlinde aşılan süreye ait tedavi 
giderleri ile gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez. 

6) Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmak 
koşuluyla yurt içinde yapılamayan tetkikler, numunenin gönderilmesi suretiyle yurt 
dışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılır ve bu işlemlere ait ücretler Sosyal Güvenlik 
Kurumunca ödenir. Ancak, numunenin yurt dışı sağlık hizmeti sunucusunca alınması 
gerektiğinin sağlık kurulu raporunda ayrıntılı gerekçeleri ile belirtilmesi kaydıyla, 
kişilerin tetkik için yurt dışına gönderilmesi mümkündür.

7) GSSİY’de belirtilen hükümler dışında kalan hâllerde genel sağlık sigortalısının ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışında sağlık hizmeti giderleri ile yol gideri, 
gündelik ve refakatçi giderleri SGK’ca ödenmez.

8) Yurt dışı tetkik ve tedavi için sevklere esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının 
düzenlenmesi, yurt dışına gönderilme ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar Sosyal 
Güvenlik Kurumunca belirlenir.
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23. Eski Hakların Devamı

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce hak sahibi olanlar, durumlarında değişiklik 
olana kadar sağlık yardımlarından yaralanmaya devam edecektir. Devlet memurlarının tedavi 
giderlerinin finansmanı, 15/01/2010 tarihi itibariyle SGK’ya devredilmiş olup, yeşil kartlıların 
tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanması ise 6111 sayılı Kanunla 01/01/2012 tarihine 
ertelenmiştir. 

23.1.  Sadece Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeyecekler

Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için aylık prim ve hizmet belgesi 
alınmamaktadır. Genel sağlık sigortası priminin alınmasına esas tahakkuk işlemi, Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulur. 

24. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmak İçin Son Bir Yılda 30 Gün
      Prim Ödeme Şartı (5510 s.K. md. 67/a)

5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/1(a), 4/1(b), isteğe bağlı sigortalılar, 15/01/2010 
tarihinde genel sağlık sigortası kapsamına alınan 4/1(c) sigortalılarının (memurların), 
yalnızca genel sağlık sigortalısı olanların gerek kendileri gerekse bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin genel sağlık sigortalısı hak sahipliği için son bir yıl içinde toplam 30 gün 
genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı bulunması gerekmektedir. Bu şart gerek şart 
olmakla beraber yeter şart değildir.

Genel sağlık sigortalısı sayılanlardan;

•	 Askerlikte geçen hizmet süresi, 

•	 Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 

•	 İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik 
ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 

•	 Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen 
süre, 

sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün 
genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.  

5510 sayılı Kanuna göre, genel sağlık sigortası sigortalıların genel sağlık sigortası 
primlerine ilişkin eksik günleri, ya “SGK tarafından tespit edilecek aile içindeki gelirin 
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kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olanlar” kapsamında veya 
“yalnızca GSS primi ödeyenler” kapsamında ödenebilmektedir.

25. Genel Sağlık Sigortalılığının Ermesi

Genel sağlık sigortalılarının bu sigortalılıkları; Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri 
saklı kalmak şartıyla yerleşim yerinin Türkiye dışına taşındığı tarihten veya genel sağlık 
sigortalısının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

Genel Sağlık Sigortalılarından;

1. Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate 
alınarak, SGK’ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte 
birinden az olan sigortalının aile içindeki gelirinin asgari ücretin üçte birinden 
fazla olduğu tarihten, 

2. Vatansızlar ve sığınmacılar, bu statülerini kaybettikleri tarihten, 

3. Çalışan olmayan sigortalılardan; 

• 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

• 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 

• 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

• 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

• Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık 
alanlar, 

• 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine 
göre aylık alan kişiler, 

• 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

aylık alma haklarını kaybettikleri tarihten,
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4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca korunma, bakım ve 
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler koruma, bakım ve 
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkının kaybedildiği veya 
anasız babasız çocukların 18 yaşını doldurdukları tarihten, 

5. Köy koruculuğu ve geçici köy koruculuğu görevinin sona erdiği tarihten, 

6. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 
kişiler oturma izinlerinin sona erdiği veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
sigortalı olduğu tarihten, 

7. 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince 
kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılanlar işsizlik ödeneği ve kısa çalışma 
ödeneğinin kesildiği tarihten, 

8. 5510 sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik 
kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler gelir ve aylık alanlar, gelir ve aylık 
alma haklarını kaybettikleri tarihten, 

9. Yalnızca genel sağlık sigortası primi ödeyenler doğrudan genel sağlık sigortalısı 
olmalarına neden olacak kapsama girdikleri tarihten, 

itibaren genel sağlık sigortalılıkları sona erer.

26. İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Yardımından Yararlanma Süresi

Çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/1(a), 4/1(b) ve 
4/1(c) sigortalısı olanların sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihi izleyen 10 uncu günden, 
diğer genel sağlık sigortalılarının ise sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 
genel sağlık sigortalılıkları sona ermektedir. Ancak işsizlik ödeneğine müstehak iseler 
işsizlik ödeneği aldıkları süre zarfında ücret ödemeden genel sağlık sigortasından istifade 
etmeye devam etmektedirler.

Eğer bu kişilerin, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 
günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 
90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı 
prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmaya devam etmektedirler.
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27. Trafik Kazası Halinde Genel Sağlık Sigortalılığı

Trafik kazalarına bağlı sağlık yardımlarındaki düzenleme 6111 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesiyle, 2918 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır:

Sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi:

“Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal 
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”

28.  Sağlık Hizmeti Sunucularına Uygulanacak İdarî Yaptırımlar ve Fesih   
    (GSSİY, Md. 60)

1) SGK tarafından yapılan inceleme neticesinde; 

a. Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,

b. Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak 
düzenlediği,

c. Kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi 
gösterdiği,

d. Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak SGK’ya 
fatura ettiği,

e. SGK’ca belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı,

f. Sağlık hizmeti satın alınmasına yönelik sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı,

tespit edilen sözleşmeli veya diğer sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere 
göre takip yapılır. 

2) Bu fiiller nedeniyle SGK’nın yersiz ödediği tutar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesine göre geri alınır. Ayrıca bu fiilleri işleyen sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucusunun SGK ile yaptıkları sözleşmeler feshedilebilir. 5510 sayılı Kanunda 
sayılan fiiller ve bu fiiller için getirilen yaptırımlar dışında, fesih gerektirecek fiiller 
ve süreler belirleyebilir. Sağlık hizmeti sunucusunun uyarılmasını veya sözleşmenin 
feshini gerektiren fiiller ile sözleşmenin feshedilmesi hâlinde sağlık hizmet sunucusu 
ile sözleşme yapılmayacak süreler, SGK ile sağlık hizmeti sunucusunun yaptığı 
sözleşmelerde belirtilir. Bu süreler sonunda sağlık hizmeti sunucusunun başvurusu 
hâlinde gerekli şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır.
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28.1. Diğer Yaptırımlar (GSSİY, Md. 61)

1. SGK, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını tespit 
amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir.

2. Genel sağlık sigortası ve sözleşme hükümlerine aykırı uygulama nedeniyle SGK’nın 
zarara uğramasına sebebiyet veren sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından uğranılan 
zarar geri alınır. SGK ayrıca bu fiilleri işleyen sağlık hizmeti sunucularına sözleşme 
hükümleri doğrultusunda cezai yaptırım uygulayabilir.

29. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin
      Ödenmesi (5510s.K. Md. 73) 

5510 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetleri, SGK ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık 
hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine 
uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz 
sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle 
sağlanır.

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli 
sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 
sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin 
maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına 
kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tavan 
dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları SGK’ca belirlenir. Ancak kamu idaresi sağlık 
hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerden ilave ücret alınamaz.87 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca 
belirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında 
oluşacak fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

87 6385 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçün-
cü cümlesinde şu şekilde düzenleme yapılmıştır:1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vata-
ni Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişi-
ler, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, burada belirtilenlerin 
bakmakla yükümlü oluğu kişiler, için yapılan düzenlemeyle sevk şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla yukarıda 
bahsedilen kişiler (İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ve eşleri; güvenlik ve asayiş görevleri nedeniyle 
vazife malulü olanlar, harp malulü olanlar ve bunların hak sahipleri), vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler 
ve özel hastanelere sevksiz olarak gitseler dahi artık kendilerinden ilave ücret alınamayacaktır. Bu madde 
19/01/2013 tarihi itibariyle yürülüğe girer.
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Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile dördüncü fıkrada belirtilen 
istisnai sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret talep edemez. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, SGK’ca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri 
karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin 
bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 
tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilâve ücret 
alabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, SGK’ca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin 
yayımlanmasını takiben otuz gün içinde ilâve ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar 
dahilinde belirledikleri sağlık hizmeti fiyatlarını SGK’ya bildirmek zorundadır. Sözleşmeli 
sağlık hizmeti sunucuları fiyat değişikliklerini 5 iş günü içinde SGK’ya bildirirler. Tavanlar 
dahilinde de olsa SGK’ca belirlenen süreden önce bu fiyatlarını artıramazlar.

SGK, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde 
provizyon merkezi açabilir ve personel çalıştırabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, 
bu amaçla SGK’ya uygun bağımsız mekân tahsis etmek zorundadır.

Acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce satın alınan sağlık 
hizmeti bedelleri SGK’ca ödenmez.

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, 
72 nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas 
alınarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı 
ödenir. Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözleşmeli sağlık 
hizmetleri sunucuları ise SGK’nın belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya SGK’dan herhangi bir ilave ücret talep edemez.

SGK, 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasında belirtilen yöntemler dışında, kamu 
idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle 
de sağlamaya yetkilidir. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, sözleşmede belirtilen götürü 
bedel karşılığında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sözleşme 
kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür ve sözleşmede 
belirtilen götürü bedel dışında SGK’dan veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel 
talep edemez. Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için 
SGK’ya ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenir.
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Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
sağlık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, SGKun elektronik veya diğer 
ortamlarda sağlayacağı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorundadır.

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi 
veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde 
sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 
sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için 
gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık 
kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler 
herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK’ca karşılanır. 72 nci maddede belirtilen usullere 
göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı 
amaca yönelik yeni ürün talepleri SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır.

Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanunun 
21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar, tedavileri 
sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık 
hizmetleri ve diğer haklardan aynı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılırlar.88

Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti 
giderlerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, SGK 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

88 Bu ve bir önceki 2 fıkra, 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenmiştir.
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5510 SAYILI KANUNDAKİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1. Prim Oranları

Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, 5510 sayılı Kanunda öngörülen 
her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu prim 
almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen genel sağlık sigortası primleri, tahsil 
edilmesini müteakip doğrudan SGK bütçesinin genel sağlık sigortası kalemine aktarılır.

Tablo 20’de özet gösterimine yer verilen, 5510 sayılı Kanuna göre sigorta prim oranları 
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

a. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas 
kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir. 

b. 5510 sayılı Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde aynı 
Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 
oranına; 40 ıncı maddeye göre; 

Ø	60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 

Ø	90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 

Ø	180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,

2) (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için ise uygulanacak malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen 
% 20 oranına; 40 ıncı maddeye göre;

Ø	 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan,

Ø	 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 

Ø	180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan,

eklenir ve bu şekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranı 
arasındaki farka ait primin tamamını işveren öder.
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Tablo xIx. Sigorta Kollarına Göre Prim Oranları89

Sigorta Kolu

Prim Oranları %

Sigortalı  İşveren Toplam

Uzun Vadeli (Malullük-Yaşlılık-Ölüm) 9 11(*) 20

Kısa Vadeli (İş Kazası ve Meslek Hastalığı) - 1 - 6,5 1 - 6,5

Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5

Sadece Genel Sağlık Sigortası Primi 12 - 12

İsteğe Bağlı Sigorta 32 - 32

SGDP Ödeyenler 7,5 23,5-29 31-36,5

Çırak ve Öğrenciler - 1 1

İşsizlik Sigortası83 1 2 3

Tarım ve Orman İşçileri (6111 s.K.) 34,5

Borçlanmalar 32

c. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı, (23 nolu dipnota bakınız) yapılan işin 
iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 
ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Sosyal Güvenlik 
Kurumunca belirlenir. Bu primin tamamını “işveren” öder.90

d. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler (5/6/1986 tarihli ve 
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde 
meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık 
sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında 
zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 
ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler) için prim oranı, 
prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta 
kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir. 

89  5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin MYÖ  
sigortaları primlerinden işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır. Ancak, işveren hisse-
sine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için  işverenlerin  çalıştırdıkları  sigortalılara ait prim ve hizmet 
belgelerinin yasal süresi içersinde SGK’ya vermeleri sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı 
hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri 
prim, İPC ve bunlara ilişkin gecikme cezası gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir.
90 Sigortalı ve işveren priminin yanı sıra devlet %1 oranında ilave prim öder.



267

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

•	 Aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kursiyerler (Türkiye 
İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme 
eğitimine katılan kursiyerler) için prim oranı, prime esas kazançlarının % 
13,5’idir. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 12,5’i 
genel sağlık sigortası primidir.91

Tablo xx. Sigorta Kollarına Göre Prim Oranları Karşılaştırması

Sigorta
Kolu Prim 
Oranları %

4/1(a) (SSK) 4/1(b) (Bağ-Kur) 4/1(c) (Emekli Sandığı)

5510 s.K. 
Öncesi 

5510 s.K. 
Sonrası

5510 
s.K. 

Öncesi 

5510 
s.K. 

Sonrası 

5510 s.K. 
Öncesi 

5510 s.K. 
Sonrası

İşçi İşveren İşçi İşveren İşçi İşveren İşçi İşveren

Uzun Vadeli 
(Malullük-
Yaşlılık-Ölüm) 9 11 9 11

20+20
=
40

33,5
 ila 
39 16 20 9 11

Kısa Vadeli  
(İş Kazası ve 
Meslek Has-
talığı) -

1,5
 ila 
7 -

1 
ila 
6,5 - - - - - -

Analık - 1 - - - - - - - -

Genel Sağlık 
Sigortası 5 6 5 7,5 20 12,5  5 7,5

Sadece Genel 
Sağlık 
Sigortası - - 12 - - - - - - -

İsteğe Bağlı 
Sigorta 25 - 32 - - - - - - -

SGDP Öde-
yenler 7,5 22,5 7,5

23,5 ila 
29 10 15 - - - -

Çırak ve 
Öğrenciler 2 2 - 1 - - - - - -

Tarım ve Or-
man İşçileri 
(6111 s.K.)   34,5       

Borçlanmalar

Gün 
başına 
3,5$

 
32

Gün 
başına 
3,5$ 32 36  32  

e. Genel Sağlık Sigortası Primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar 
için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan 
prime esas kazancın % 12,5’ idir. Bu primin;

91 6111 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesiyle bu bent değiştirilmiştir 
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√ % 5’i sigortalı, 

√ % 7,5’i ise işveren 

hissesidir. 

•	 Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar ile 5510 sayılı Kanunun 60 
ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanunun geçici 13 üncü 
maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın 
% 12’sidir.

f. 4/1(b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (e) bentlerindeki prim oranlarının 
toplamı üzerinden primlerini öderler.

g. Vazife Malüllüğü Aylıkları İçin Ek Karşılık: 4/1(c) bendi kapsamındaki 
sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları ile bunların hak 
sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki 
sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi ödeneklerinin % 20’si oranında ek karşılık primi alınır. 
Ayrılan ek karşılık priminin tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca 
onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başlarından itibaren 6 ay içinde 
ve aylık eşit taksitlerle ödenir. 

h. İşverene 5 Puan İndirim Teşviki: 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki 
sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, yukarıda belirtilen (a) bendine 
göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 
puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. 

Ø	Koşul: İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, 
işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun 
uyarınca;

•	 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna vermeleri, 

•	 Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet 
eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal 
süresinde ödemeleri, 

•	 Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması, 

        şarttır.

Ø	Öncelik Hakkı: Burada belirtilen ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta 
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prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek 
öncelikle uygulanır. 

Ø	Destek Unsurlarının Durdurulması: 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan 
kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit 
edilen işverenler bir yıl süreyle (h) bendiyle sağlanan destek unsurlarından 
yararlanamaz. Burada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun 
geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için 
de uygulanır. 

Devlet Katkısı: Devlet, SGK’nın ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin ¼’ü oranında SGK’ya katkı yapmaktadır. 
Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek durumundadır.

1.1. Prim Oranları Özet Tabloları

Tablo XXI-XXIV’te sigortalılık nevilerine göre bazı özel durumları içeren ayrıntılı prim 
oranlarını gösterir tablolara yer verilmiştir.

Tablo xxI. 4/1(c) Kapsamında Çalışan Memurların Prim Oranları (%)

4/1(c) Kapsamında Çalışan Memurların Prim Oranları (%) Sigortalı İşveren Toplam

Malullük, Yaşlılık, Ölüm 9 11 20

Malullük, Yaşlılık, Ölüm
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9 14,33 - 21 23,33 - 30

GSS 5 7,5 12,5
Toplam 14 18,5 – 28,5 32,5 – 42,5

Tablo xxII. İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları (%)

 İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları (%) Toplam 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 20

GSS 12

Toplam 32
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Tablo xxIII. 4/1(a) Kapsamında Aktif Çalışan Emeklilerin Emekli Aylıklarından 
Kesilecek SGDP Oranları (%)

4/1(a) Kapsamında Aktif Çalışan Emeklilerin Emekli Aylıklarından Kesilecek SGDP Oranları (%)

 Sigortalı İşveren Toplam

Kısa Vadeli Sigorta Kolları 
(İş Kazası ve Meslek Hastalık-
ları) - 1-6,5 1-6,5

SGDP 7,5 22,5 30

Toplam 7,5 23,5 - 29 31 – 36,5

Tablo xxIV. 4/1(b) Kapsamında Aktif Çalışan Emeklilerin Emekli Aylıklarından 
Kesilecek SGDP Oranları (%)92

4/1(b) Kapsamında Aktif Çalışan Emeklilerin Emekli Aylıklarından Kesilecek SGDP Oranları (%)92

2008 2009 2010 2011 ve Sonrası 

12 13 14 15

1.2.  Sosyal Güvenlik Kurumunun 6111 Sayılı Kanunla Yapılan 
        Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Genelgesi ile Belirttiği Sigorta 
        Prim Desteğine İlişkin Düzenlemeler (7/6/2011 tarihli ve 2011-45 sayılı)

Ø	6111 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri işyerleri 
ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında 
çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” cümlesi “Bu bent hükümleri; 21/4/2005 
tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren 
kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası 
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan 
istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine 
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” şeklinde, 

Ø	“Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca 
yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek 
unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak 

92 Ödenecek tutarlar dönemi itibariyle Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçemez.
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suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.” 
cümleleri “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı 
dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” 

şeklinde değiştirilmiştir.

1.2.1. 5510 Sayılı Kanunun 81 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) 
     Bendinde Düzenlenen Beş Puanlık Prim Desteğinde Yapılan Değişiklikler 

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) 
bendinde yapılan bu düzenlemeler sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan 
aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, 

1. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, 
belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan 
birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar 
ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve 
sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar çalıştırdıkları 
sigortalılardan dolayı,  

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki 
alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile 
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin 
işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin 
işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, 

5 puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri anılan Kanunun “İstisnalar” 
başlıklı 3 üncü maddesinde açıklanmış olup, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan 
alım ve yapım işleri her ne kadar 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmuş ise de 5510 sayılı 
Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda, 
bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı da, 1/3/2011 tarihinden itibaren beş puanlık prim 
desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının 6111 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi ile değişik (e) bendinde; 4603 sayılı Kanun 
kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerinin de 4734 
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sayılı Kanun kapsamında olduğu öngörülmüştür. 4603 sayılı Kanun ise, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
şirketi ile ilgili hususları düzenlemiş bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim şirketi 
ve Türkiye Emlak Bankası Anonim şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak 
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım 
ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim 
desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, T.C. Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası Anonim şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim şirketi tarafından 
ihale edilen yapım işleri ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce yapılan 
araştırma işlemleri sırasında, beş puanlık prim desteğinden yararlanılmış olup olmadığı 
hususuna da bakılacak ve yapım işleri ile ilgili olarak beş puanlık prim desteğinden yersiz 
yararlanıldığının tespiti halinde Hazine tarafından yersiz karşılanmış olan primler ilgililerden 
SGK’ca faizi ile birlikte geri alınacaktır. 

Buna karşın, söz konusu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun hizmet alımı olması 
halinde bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmaması nedeniyle, bu bankalardan 
konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan 
sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

1.2.2. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci ve Geçici 9 uncu Maddelerinde   
   Düzenlenen Prim Desteklerinde Yapılan Değişiklikler 

6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanunun, Geçici 7 nci maddesinin; 

Ø	İkinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bu maddeye göre işveren tarafından 
ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan 
gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” 

Ø	Beşinci fıkrasında yer alan, “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer 
ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve 
mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin 
tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece 
biriyle sınırlı olarak yapılır.” 

ve Geçici 9 uncu maddesinin; 

Ø	İkinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bu maddeye göre işveren tarafından 
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ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan 
gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” 

Ø	Beşinci fıkrasında yer alan, “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer 
ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve 
mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin 
tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece 
biriyle sınırlı olarak yapılır.“ 

hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve geçici 9 uncu maddelerinde yapılan bu değişiklikler 
sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, aylık 
prim ve hizmet belgelerini geçici 7 nci madde kapsamında 14447, 84447, 64447, 44447 veya 
24447 kanun numarasını ya da geçici 9 uncu madde kapsamında 05921 kanun numarasını 
seçmek suretiyle gönderen işverenler, kendileri tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını 
yasal süresi içinde ödemedikleri veya eksik ödedikleri takdirde, işveren hissesi sigorta prim 
desteğinden ilgili dönemde yararlanamayacaklardır.  Ancak SGK’ya olan prim, idari para 
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre 
tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı “Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile diğer 
taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu 
tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. 

1.2.3. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta
           Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir. Bu 
maddede yer alan hükümler çerçevesinde gerek işverenlerimizce, gerekse sosyal güvenlik 
il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacak işlemler ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

1.2.3.1.4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta 
     Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi 

4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi 
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desteğinden yararlanılabilmesi için, 

Sigortalı yönünden; 

a. 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

b. 18 yaşından büyük olması, 

c. İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim 
ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, 

d. Fiilen çalışması, 

İşyeri yönünden; 

a. Özel sektör işverenlerine ait olması, 

b. Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 

c. Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

d. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 

e. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi 

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 
öngörülen destekten yararlanılması için gerekli genel şartlar olup, sigortalının; 

a. Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 
yaşından büyük olup olmadığı, 

b. İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip 
olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip 
bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu 
bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki 
ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da 
alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 

c. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı, 

hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

 Destekten Yararlanılabilmesi İçin Gerekli Genel Şartlar:

a. Sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

b. Sigortalının 18 yaşından büyük olması,
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c. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş aylık 
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması

d. Sigortalının fiilen çalışması,

e. Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f. İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

g. Aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya yasal süresi içinde gönderilmesi,

h. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesidir.

1.2.3.2. Destekten Yararlanma Süresi İle İlgili Ortak Hükümler 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu 
destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. 

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 
yararlanılmış olan bir sigortalının destekten yararlanma süresini tamamladıktan sonra 
veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği 
işyeri işverenince 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 
yararlanılması mümkün olamayacaktır.

1.2.3.3. İşe Girdiği Tarih İtibariyle Veya Çalışmakta İken Mesleki Yeterlilik     
             Belgesi Sahibi Olanlar Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Orta 
             Veya Yüksek Öğretimi Bitirenler İle Türkiye İş Kurumunca 
             Düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurslarını  Bitirenlerden Dolayı
             Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılabilmesi İçin 
             Ortak Hükümler 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destek uygulamasından 
mesleki yeterlilik belgesine bağlı bir yararlanma olması için mesleki yeterlilik belgesinin 
Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması gerekmektedir. 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, mesleki yeterlilik 
belgesi sahibi olanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya 
da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı 
sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, söz konusu sigortalıların 
bu belgelerde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalıştırılmaları 
gerekmektedir. 
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Dolayısıyla, mesleki yeterlilik sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya 
yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş 
olan sigortalıların belgelerindeki meslek veya alanlarda değil de başka bir meslek veya alanda 
çalıştırılmak üzere işe alınmaları veya meslekleri ile ilgili alanlarda işe alınmalarına rağmen 
sonradan başka bir meslek veya alanda çalıştırılmaları halinde, bu sigortalılar, mesleki 
yeterlilik belgesi sahibi olmayan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek 
öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmemiş 
olan sigortalılar gibi değerlendirileceklerdir.

1.2.3.4. Sigorta Primlerinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından 
               Karşılanacak Kısımlarının Hesaplanması 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas 
kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı “İşsizlik 
Sigortası Fonundan” karşılanacaktır. 

Bu bağlamda, kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten 
yararlanılması sırasında, bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp 
aşmadığı üzerinde durulmayacaktır. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer 
alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem 
için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, 4447 
sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 
sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim 
desteğinden, ardından 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 
yararlanılacaktır. Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen 
destekten yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanılmış 
olan 5 puanlık kısım düşülerek, kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk eden primlerden 
dolayı yararlanılacaktır.

1.2.3.5. Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar 

Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, 
çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü 
aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik 
sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde 
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş 
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Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan 
kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmaz. 

Dolayısıyla, 6111 kanun numarası, özel nitelikteki işyeri işverenlerince, 2-7- 12-14-19-
20-21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92 no’lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek 
olan aylık prim ve hizmet belgeleri için seçilemeyecektir.

1.2.3.6. Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren 
hissesi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da 
yararlanılabilecektir. 

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmek için, 

Ø	Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin 
çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca 
kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 

Ø	Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısının 
ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması, 

gerekmektedir.

1.2.3.7. Çalıştırdığı Sigortalıları SGK’ya Bildirmeyen İşyerleri Hakkında        
              Yapılacak  İşlemler 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, 5510 sayılı 
Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları SGK’ya 
bildirmediği tespit edilen işverenler hakkında, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl 
süreyle uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Buna göre, çalıştırılan sigortalıların SGK’ya bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 
tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren, bir yıl süreyle 4447 sayılı 
Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılamayacaktır.
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1.2.3.8. 5510 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Madde Kapsamında Sandık 
              Statüsüne Tabi Çalışan Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanma
               Usul ve Esasları 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi 
desteğinden 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere, 506 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sandık statüsüne tabi personel istihdam 
eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerden 5335 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmayanları tarafından da istifade 
edilebilecektir. 

Dolayısıyla, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 
olmayan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerce 4447 sayılı 
Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten, 6111 Sayılı Kanunla düzenlenen 
“Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Genelgesi”nde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde 
yararlanabilecektir. 

Buna karşın, sandık statüsüne tabi olarak 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe 
alınan personelin, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde kayıtlı veya başka bir sandık tarafından çalıştırılmış olması halinde bu 
personelden dolayı söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

2. SGK Alacaklarında Zaman Aşımı

SGK’nın prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı 
başından başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tâbidir

Ø	506 sayılı Kanunun uygulandığı dönemde;

1/1/1994 tarihine kadar muacceliyet93 tarihinden itibaren 10 yıl,

1/1/1994 - 6/7/2004  arasında 5 yıl (6183 /102 nci md.), 

6/7/2004 - 1/10/2008 arası 10 yıldır.

Ø	5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden itibaren :  Muacceliyet 
tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir.

93 Muacceliyet: Borç-alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun 
borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir.
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SGK’nın prim ve diğer alacakları; 

1. Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, 

2. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise 
rapor tarihinden, 

3. Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve 
inceleme sonuçlarının SGK’ya intikal ettiği tarihten,

4. Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve 
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin SGK’ya intikal 
ettiği tarihten,

itibaren zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanır. 

3. İdari Para Cezaları (İPC) (5510 s.K., Md. 102)

İdari para cezaları daha önceki uygulamada 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesine göre 
düzenlenmiş olup, bu madde 14/05/1985 tarih ve 3203 sayılı Kanun 20/06/1987 tarih ve 
3395 sayılı Kanun 06/05/1993 tarih ve 3910 sayılı Kanun ve 29/07/2003 tarih ve 4958 sayılı 
Kanun ile tümden değiştirilmiş ve yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Bahsi geçen Kanunlarla idari para cezalarındaki düzenlemelerden, 3910 sayılı Kanuna 
göre yapılan değişiklikle SSK idari para cezaları asgari ücrete endekslenmiş olup, uygulamalar 
buna göre yapılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102 inci maddesine 
göre idari para cezaları yeniden düzenlemeye gidilmiş ve aşağıdaki tabloda özet uygulama 
hükümlerine yer verilmiştir. 
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Tablo xxV. 5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları (İPC) 94  

5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-a-1

1-5510 sayılı Ka-
nunun 8 inci mad-
desinde belirtilen 
sigortalı işe giriş 
bildirgesinin yasal 
süresi içerisinde 
verilmemesi, 
2- 5510 sayılı 
Kanunun 61 
inci maddesinde 
belirtilen genel 
sağlık sigortası 
giriş bildirgesinin 
yasal süresinde 
verilmemesi yada 
e-sigorta ortamın-
da bildirilmesi

1- 5510 sayılı 
Yasanın 8nci mad-
desinde belirtilen 
süreler içerisinde; 

2- 5510 sayılı 
Yasanın 61nci 

maddesi uyarın-
ca genel sağlık 
sigortası giriş 

bildirgesinin bir 
ay içerisinde;

Belgenin 
verilmesi
gereken 

sürenin son 
günü

Her bir sigor-
talı için Asgari 

Ücret Tutarı 
kadar

   886,5    940,5

102/1-a-2

Sigortalı işe giriş 
bildirgesinin veril-
mediğinin SGK’ca 

tespit edilmesi,

Belgenin 
verilmesi ge-
reken sürenin 

son günü

Her bir sigor-
talı için Asgari 
Ücret Tutarının 

2 katı kadar

1.773,0 1.881,0

102/1-a-3

Sigortalı işe 
giriş bildirgesinin 
verilmemesinin 
SGK’ca tespit 

edildiği yada kamu 
kurum ve kuru-

luşlarından alınan 
belgelerden tespit 
edilmesi halinde 

ilgili idarenin 
yazısının SGK’ya 
intikal ettiği tarihi 
takip eden bir yıl 
içersinde tekrar-

lanması

Belgenin 
verilmesi ge-
reken sürenin 

son günü

Her bir sigor-
talı için Asgari 
Ücret Tutarının 

5 katı kadar

4.432,5 4.702,5

94Kaynak : 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi ve SGK, Aylık İstatistik Bülteni
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-b

5510 sayılı Kanu-
nun 11 inci mad-

desinde öngörülen 
işyeri bildirgesinin 
verilmemesi yada 
e-sigorta üzerin-
den göndermekle 

yükümlü oldukları 
halde gönderil-

memesi

En geç sigortalı 
çalıştırmaya baş-

lanılan tarihte

Belgenin 
verilmesi ge-
reken sürenin 

son günü
2- Diğer def-
terleri tutan iş-
yerleri Asgari 
Ücretin 2 katı 
kadar

3- Defter 
tutmakla yü-
kümlü olma-
yan işyerleri 
Asgari Ücret 

kadar

1- Kamu idare-
leri ile Bilanço 

esasına göre 
defter tutan 

işyerleri Asgari 
Ücretin 3 katı 

kadar

2.659,5 2.821,5

1.773,0 1.881,0

886,5 940,5

102/1-c-1,2

Asıl veya ek nite-
likteki aylık prim 
ve hizmet belge-
lerinin,  SGK’ca 
belirlenen şekil 
ve usulde süresi 
içinde SGK’ya 

verilmemesi  
yada e-Sigorta 

yoluyla gönderil-
memesi

İlişkin olduğu ayı
takip eden ayın 

23’ü

Belgenin 
verilmesi
gereken 
sürenin

son günü
Her bir fiil 

için; 
- Belgenin EK 

olması
halinde Asgari 

Ücretin 2 
katını  geç-

memek üzere 
belgede

kayıtlı sigor-
talı başına 
Asgari Üc-
retin 1/8 ‘i 
tutarında

Her bir fiil için; 
- Belgenin asıl
olması halinde
Asgari Ücretin 

2 katını
geçmemek 

üzere belgede
kayıtlı sigortalı 

başına
Asgari Ücretin
1/5 tutarında

177,3 1.881,0

110,8 117,6

102/1-c-3

Sigortalıların otuz 
günden az çalış-
tığını gösteren 

bilgi ve belgele-
rin aylık prim ve 
hizmet belgesinin 

verilmesi gere-
ken süre içinde 

SGK’ya verilme-
mesi veya verilen 
bilgi ve belgelerin 

SGK’ca geçerli 
sayılmaması 
nedeniyle ek 

belgenin SGK’ca 
re’sen düzenlen-

mesi

İlişkin olduğu ayı 
takip eden ayın 23 

üne kadar

Belgenin 
verilmesi ge-
reken sürenin 

son günü

Asgari Ücretin 
2 katını geç-
memek üzere 

belgede kayıtlı 
sigortalı başına 
Asgari Ücretin 

1/2 si kadar

443,25 470,25
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-c-4

Aylık Prim ve 
Hizmet Belgeleri-
nin SGK’ya bildi-
rilmediğinin yada 
eksik bildirildiği-
nin (hizmet yada 
kazançlarının) 

Kamu kurum ve 
kuruluşlarından 

alınan bilgilerden 
veya SGK’nın 

kontrolle görevli 
memurlarınca 
tespit edilmesi

İlişkin olduğu ayı 
takip eden ayın 23 

üne kadar

Belgenin 
verilmesi ge-
reken sürenin 

son günü

Belgenin asıl 
yada ek nitelik-
te olup olma-
dığı işverence 
düzenlenip dü-
zenlenmediğine 
bakılmaksızın 
Asgari Ücretin 

2 katı kadar

1.773,0 1.881,0

102/1-d

Asgari işçilik 
incelemesinin 

SGK’nın denetim 
ve kontrolle gö-

revli memurların-
ca yada SMMM, 

YMM’ lerce 
yapıldığı durum-

larda belgenin 
SGK’ca re’sen 
düzenlemesi

ilişkin olduğu ayı 
takip eden ayın 23 

üne kadar

Belgenin 
verilmesi ge-
reken sürenin 

son günü

Asgari işçilik 
tutarının male-
dildiği her bir 
ay için Asagari 
Ücretin 2 katı 

kadar

1.773,0 1.881,0
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-e

1-İşyerine ait 
defter, kayıt 
ve belgelerin 

ibraz edilmesine 
ilişkin SGK’ca 

gönderilen 
yazının alındığı 
tarihten itibaren 

on beş gün 
içinde mücbir 

sebep olmaksızın 
SGK’ya ibraz 
edilmemesi,

2-Kullanılmaya 
başlanmadan 
önce tasdik 

ettirilmesi zorun-
lu olduğu halde 

tasdiksiz tutulmuş 
olan defterlerin 
geçerli sayılma-

ması,
3-Vergi Usul 

Kanunu gereğin-
ce bilanço esa-
sına göre defter 
tutulması gere-
kirken işletme 
hesabı esasına 
göre tutulmuş 

defterlerin geçerli 
sayılmaması

1- SGK’ca ya-
pılan tebligatın 
alındığı tarihten 

itibaren onbeş gün 
içinde

2-Vergi Usul Ka-
nununda belirtilen 
yasal defter tasdik 

süreleri,
3-Vergi Usul Ka-
nununda belirtilen 
yasal defter tasdik 

süreleri,

1-Tebligatın 
alındığı tarihi 
takip eden 15 

inci gün
2-Vergi Usul 
Kanununda 
belirtilen 

yasal defter 
tasdik süresi-
nin son günü,

2) Diğer 
defterleri 

tutmakla yü-
kümlü olanlar 

için Asgari 
Ücretin 6 katı 

kadar
3) Defter 
tutmakla 

yükümlü değil 
iseler, Asgari 
Ücretin 3 katı 

kadar

1) Bilânço 
esasına göre 

defter tutmakla 
yükümlü olan-
lar için, Asgari 
Ücreti 12 katı 

kadar

10.638 11.286

5.319 5.643

2.659,5 2.821,5
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-e-4

Defter ve bel-
gelerin tümünü 

verilen süre için-
de ibraz etmekle 
birlikte; kanunî 

tasdik süresi 
geçtikten sonra 
tasdik ettirilmiş 
olan defterlerin 

tasdik tarihinden 
önceki kısmının 
geçerli sayılma-

ması,

Yasal Süresi için-
de ibraz edilmiş 
olmasına rağmen 
SGK’ca geçerli 

sayılmaması

Vergi Usul 
Kanununda 
belirtilen 

yasal defter 
tasdik süresi-
nin son günü,

Tutmakla 
yükümlü 
olunan defter 
ve belgelerin 
ibraz edilme-
mesi nedeniyle 
verilen ceza 
tutarını (Asgari 
Ücretin12,6,3 
katını) geç-
memek üzere, 
geçersizlik 
halinin gerçek-
leştiği her bir 
ay için Asgari 
Ücretin 1/2 katı 
kadar

443,25 470,25

102/1-e-4

İşçilikle ilgili 
giderlerin 

işlenmemiş 
olduğu tespit 

edilen defterler 
ile sigorta 

primleri hesabına 
esas tutulan 
kazançların 
kesin olarak 

tespitine imkân 
vermeyecek 

şekilde usûlsüz 
veya noksan 

tutulmuş 
defterlerin geçerli 

sayılmaması,

Geçersizlik 
halinin ait 
olduğu ay

102/1-e-4

Herhangi bir 
ay için sigorta 

primleri hesabına 
esas tutulması 

gereken kazançla-
rın ve kazançlarla 
ilgili ödemelerin 
(sigorta primine 
esas kazancın 
ödemeye bağlı 

olduğu durumlar 
dahil) o ayın 

dahil bulunduğu 
hesap dönemine 

ait defterlere 
işlenmemiş 

olması,

Hesap dönemi 
sonu

102/1-e-5

İbraz edilen 
aylık ücret tediye 
bordrosunda yer 
alması gereken 
bilgilerin eksik 

olması nedeniyle 
SGK’ca geçersiz 

sayılması,

Ücret tediye 
bordrosunun 
ilişkin olduğu 
ayın son günü

Her bir geçer-
siz ücret tediye 
bordrosu için 

Asgari Ücretin 
1/2 katı kadar

443,25 470,25
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-f

Asgari işçilik 
uygulaması kap-
samında SGK’ca 
kamu kurum ve 
kuruluşlarından 

yada bankalardan 
istenilecek bilgi 

ve belgelerin Ka-
nunda belirtilen 
sürede gönderil-

memesi

SGK tarafından 
gönderilen yazının 

ilgili kamu ida-
resi ya da banka 

tarafından alındığı 
tarihten itibaren 1 

ay içersinde

Bir aylık 
sürenin son 

günü

Asgari Ücret 
Tutarının 2 katı 

kadar

1.773,0 1.881,0

102/1-g

Sigortalı işten ay-
rılış bildirgesinin 

verilmemesi
(Sadece 4/1-b 

sigortalıları için)

En geç on gün 
içersinde

On günlük 
sürenin son 

günü

Asgari Ücret 
Tutarı kadar

886,5 940,5

102/1-g

Kamu idarelerin-
ce vazife malullü-
ğüne sebep olan 
olayın SGK’ya 
bildirilmemesi

En geç onbeş 
işgünü içersinde

On beş günlük 
sürenin son 

günü

Asgari Ücret 
Tutarı kadar

886,5 940,5

102/1-g

90 ıncı mad-
desinin birinci 
fıkrasına istina-

den, ihale konusu 
işleri üstlenen-

lerin ve bunların 
adreslerinin ihale 

makamlarınca 
SGK’ya bildiril-

memesi

İhale 
sözleşmesinin 
imzalandığı 

tarihten itibaren 
onbeş gün içinde 

SGK’ya

Sözleşmenin 
imzalandığı  

tarihten 
itibaren 15 

inci gün

Asgari Ücret 
Tutarı kadar

886,5 940,5

102/1-g

Kamu idare-
lerinin yada 

bankaların işlem 
yaptığı kişilerle 
ilgili sigortalılık 
kontrolü netice-

sinde sigortalılığı 
bulunmayan 

kişilerin SGK’ya 
bildirilmemesi

Her bir sigorta-
lı başına Asgari 

Ücretin 1/10 
katı kadar

88,65 94,05
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-h

11 inci maddesi-
nin üçüncü fık-
rasına istinaden, 
şirket kuruluşu 

aşamasında çalış-
tırılacak sigortalı 
sayısını ve bun-
ların işe başlama 
tarihinin işveren 

tarafından Ticaret 
sicil memurlula-
rına bildirilmesi 
halinde anılan 

Kurum tarafından 
SGK’ya bildiril-

memesi

Ticaret Sicil 
Müdürlüğüne 
yapılan bildi-

rimlerin on gün 
içinde SGK’ya 
bildirilmemesi,

On günlük 
sürenin son 

günü

Her bir bildirim 
yükümlülüğü 
için Asgari 
Ücret Tutarı 

kadar

886,5 940,5

102/1-h

Valilikler, be-
lediyeler ve 

ruhsat vermeye 
yetkili kamu 

ve özel hukuk 
tüzel kişilerince 
ruhsat niteliği 

taşıyan işlemlere 
ilişkin belgeler ile 
istihdama ilişkin 

bilgilerin SGK’ya 
bildirilmemesi

İşverence verildiği 
tarihten itibaren 

1 ay içinde 
bildirilmesi

1 aylık süre-
nin son günü

Her bir bildirim 
yükümlülüğü 
için Asgari 
Ücret Tutarı 

kadar

886,5 940,5

102/1-ı-(1)

Bu Kanunun 
uygulanmasından 
doğan inceleme 
ve soruşturma 

görevlerini yerine 
getirmeleri sıra-
sında işverenler, 
sigortalılar, işyeri 

sahipleri ve bu 
işle ilgili diğer 

kişiler görevlerini 
yapmasına engel 

olanlar

Asgari ücretin 
5 katı tutarında

4.432,5 4.702,5
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-ı-(2)

Görevlerini 
yapmasını engel-
lemek amacıyla 
cebir ve tehdit 

kullanan işveren-
ler, sigortalılar, 
işyeri sahipleri 
ve bu işle ilgili 
diğer kişiler fiil 

daha ağır bir 
cezayı gerektiren 
ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde 
Türk Ceza Kanu-
nunun 265 inci 

maddesinin ikinci 
fıkrasına göre 

cezalandırılır. Bu 
suçu işleyenler 
hakkında ayrıca 
İPC uygulanır

Asgari ücretin 
10 katı tuta-

rında

8.865 9.405

102/1-i

SGK tarafından 
5510 sayılı 

Kanunun 100 
üncü maddesi 

kapsamında SGK 
tarafından istenen 
bilgi ve belgeleri 
belirlenen süre 
içinde mücbir 

sebep olmaksızın 
vermeyen kamu 
idareleri, banka-
lar, döner serma-
yeli kuruluşlar, 

kanunla kurulmuş 
kurum ve kuru-
luşlar ile diğer 
gerçek ve tüzel 
kişiler hakkında

Geç verilmesi

Hiç verilme-
mesi

Aylık asgari 
ücretin 5 katı 

tutarında

4.432,5 4.702,5

Geç verilmesi 
halinde ise 
aylık asgari 

ücretin 2 katı

1.773,0 1.881,0
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-i
(6111 s.K. 
göre eklen-

miştir)

5510 s.K. 100 
üncü maddesinin 
altıncı fıkrasına 

göre genel sağlık 
sigortalılarının 
bakmakla yü-

kümlü oldukları 
kişilere ait bilgi 
girişlerini süre-

sinde yapmayan-
lar ile bakmakla 
yükümlü olunan 
kişi olmayanlara 

ait bilgi girişi 
yapanlara

Asgari ücretin 
½’si  tutarında

443,25 470,25

102/1-j

5510 s.K. 9 uncu 
maddenin birinci 

fıkrasının (a) 
bendine göre 

sigortalılığı sona 
erenlere ilişkin 
bildirim ile 506 
sayılı Kanunun 
geçici 20 nci 

maddesinde yer 
alan sandıklara, 
sandık iştirakçi-
liğinin başlama 

veya sona ermesi-
ne ilişkin bildiri-
mi, süresi içinde 
ya da SGK’ca 

belirlenen şekle 
ve usule uygun 

olarak yapmayan-
lar veya SGK’ca 
internet, elektro-
nik veya benzeri 
ortamda gönder-
mekle zorunlu 
tutulduğu halde 
anılan ortamda 

göndermeyenler

Her bir sigorta-
lı veya sandık 
iştirakçisi için 

asgari ücret 
tutarında

886,5 940,5
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5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları                                                         Para Birimi: TL  

İPC KANUN 
HÜKMÜ

2012 1. Dönem ASGARİ ÜCRET= 886,50 TL         2012 2. Dönem ASGARİ ÜCRET= 940,50 TL

YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ
VERİLECEK 
İPC TUTARI 

AÇIKLAMASI
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.07.2012 - 
31.12.2012

102/1-k

4  (a) bendi 
kapsamındaki 
sigortalılara 

geçici iş göre-
mezlik ödeneği 
ödemelerinde 
5510 s. K. 100 
üncü maddeye 

istinaden SGK’ca 
işverenlerden 

istenilen 
bildirimlerin 

belirlenen 
süre içerisinde 
ve elektronik 

ortamda 
yapılmaması

Hiç yapılmaması 
halinde

Kısmen 
yapılması

Sigortalı başına 
aylık asgari 

ücretin 1/10’u 
tutarında

88,65 94,05

Sigortalı başı-
na aylık asgari 

ücretin ½’si 
tutarında

443,25 470,25

102/1-l
(6111 s.K. 
göre eklen-

miştir)

5510 s. Kanun 
6111 sayılı 

Kanunun 51 
inci maddesine 
göre eklenen Ek 
madde 6 95 isti-
naden yapılması 
gereken bildirim 

veya kontrol 
yükümlülüğünün 
yerine getirilme-

mesi halinde

Her bir fiil için 
asgari ücret 

tutarında

886,5 940,5

95

“İşe Giriş Bildirgesi ve İşyeri Bildirgesi”nin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce 
kendiliklerinden verilmesi halinde bu fiiller için öngörülen cezalar 2/3 oranında uygulanır.

İdari para cezaları, ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder ve 15 gün içinde SGK’ya yatırılması 
gerekir. 

İdari para cezalarının, SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan (yetkili 
idare mahkemesi) önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, 
bunun dörtte üçü ( ¾ ‘ü) tahsil edilir.

95 5510 s.K’na 6111 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 6, birinci fıkra: Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki 
şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya 
birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre 
hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları bu madde kapsamında kendileri 
tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.
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İdari para cezaları, fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Mahkeme kararına, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları 
gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan 
belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi 
geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların 
ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) 
bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.96

3.1. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı Süreleri

İdari para cezalarında zamanaşımı sürelerinin 1987’den beri 5 ya da 10 yıllık sürelere 
göre düzenlemeleri mevcut olup, aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmıştır.

√ 09/07/1987 -  11/05/1993    =    5 Yıl    (Yargı kararları neticesinde)

√ 12/05/1993  - 05/08/2003    =  10 Yıl    (3910 sayılı Kanuna göre)

√ 06/08/2003  - 05/07/2004    =    5 Yıl    (4958 sayılı Kanuna göre)

√ 06/07/2004  - 30/09/2008    =    5 Yıl    (5198 sayılı Kanuna göre)

√  01/10/2008 -  yürürlükte     =  10 Yıl    (5510 sayılı Kanuna göre)

4. Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  (5510 s. K., Md. 85)

4.1. Asgari İşçilik

İşverenin, 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, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik 
tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde 
çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate 
alınarak, SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından tespit edilir. 

SGK’ya yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitece araştırılmasında veya meslek 
mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden dolayı 
işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da SGK’nın denetim ve 

96 6270 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle düzenlenmiştir.
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kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının 
tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına 
ilişkin belirlenen oranlar, 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına 
Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” eki listede yayımlanmıştır.

i. İşverene Tebliğ: Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan 
kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan 
işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren 
tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı SGK tarafından araştırılır. 
Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik 
bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 5510 sayılı Kanunun 
89 uncu maddesi gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile 
birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim 
ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren 
tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. SGK’ya verilecek 
taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, 
işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca 
işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının 
ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya SGK’ca işyerinin denetlenmesine 
gerek görülmesi durumunda SGK’ca inceleme yapılır.

ii. İtiraz: Yukarıda belirtilen usûllerle SGK’ya bildirilmediği tespit edilen asgarî 
işçilik tutarı üzerinden SGK’ca re›sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 5510 
sayılı Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ 
edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde SGK’ya itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. SGK’ca itirazın 
reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş 
mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve 
tahsilini durdurmaz. 

iii. İPC: SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, SGK’ya 
asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 5510 
sayılı Kanunun 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) 
numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

iv. Belge ve Bilgi Verme: Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla 
kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, asgari işçilik uygulamasıyla ilgili 5510 
sayılı Kanunun 85 inci maddesinin uygulanmasıyla ilgili SGK’ca istenilecek 
bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. 
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v. Asgari İşçilik Tespit Komisyonu: SGK’ya yeterli işçilik tutarının bildirilmiş 
olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik 
tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve 
asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla 
SGK bünyesinde; 

Ø	SGK teknik elemanlarından 4 üye, 

Ø	Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca 
görevlendirilecek 2 üye, 

Ø	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 1 üye 

olmak üzere toplam 7 teknik elemandan oluşan, “Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu” 
kurulur. SGK‘ca gerek görüldüğünde, aynı esaslara göre birden fazla Asgarî İşçilik Tespit 
Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı 
yöndeki oyu ile alınır. 

4.2. Uzlaşma

Uzlaşma ilk defa, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu 
fıkrasında düzenlenen hükümlere göre 01/10/2008 tarihinden sonra uygulanmaya başlamıştır.  

Buna göre; SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı 
mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve 
sigortalılara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak 
idari para cezalarında, konuya ilişkin raporun SGK’nın ilgili birimine gönderilmesinden 
önce işverenle uzlaşma yapılabilir. Uzlaşmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit 
edilir. Uzlaşılan tutarlar kesin olup, uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava 
açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlaşılan prim ve idari para cezaları, 
uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İşveren, uzlaşılan 
idari para cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. Uzlaşılan 
tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulur ve uzlaşılan tutarlar 
kazanılmış hak teşkil etmez. Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde 
uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması hallerinde işveren, bu konuya 
ilişkin daha sonra uzlaşma talep edemez. Uzlaşma neticesinde indirim yapılması nedeniyle 
tahsil edilmemiş olan sigorta primlerinin daha sonra SGK’nın veya mahkeme kararıyla 
sigortalılara mal edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının 
çalıştığı süre ve sigorta primine esas kazancı dikkate alınarak gecikme cezası ve gecikme 
zammı ile birlikte tahsil olunur.
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4.3. Uzlaşmanın Yapılması 97

4.3.1.Komisyonların Teşkili

Müfettişlerce, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemelerine bağlı 
olarak kurulacak komisyon; SGK, Rehberlik ve Teftiş Başkanınca Müfettişler arasından 
belirlenecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyona kıdemli olan Müfettiş başkanlık 
eder.

Yıl içinde toplanacak olan komisyonlar için, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından 
yeterli sayıda müfettiş görevlendirilir. Aynı ilde on ve üzerinde müfettişin görevlendirilmesi 
halinde, komisyon bu müfettişler arasından birinci fıkradaki usule göre teşekkül eder ve o 
ilde yapılan asgarî işçilik incelemeleri sonucu düzenlenen raporlarla ilgili uzlaşma taleplerini 
görüşerek uzlaşma ile ilgili gerekli işlemleri yapar.

Uzlaşmaya konu olan incelemeyi yapan müfettişler bu maddeye göre teşekkül edecek 
komisyonlara üye olamazlar. Ancak gerek duyulması halinde, komisyon toplantısına 
açıklamalarda bulunmak üzere iştirak edebilirler.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında işveren veya işveren vekili isterse, bağlı olunan meslek 
odasından bir temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik 
ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu 
bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler 
sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.

4.3.2. Komisyonların Görev Yerleri ve Toplanma Zamanları

Komisyonlar, incelemenin yapılmış olduğu ilin bağlı bulunduğu Grup Başkanlığında 
toplanır. Ancak aynı ilde on ve üzerinde müfettişin görevlendirilmesi halinde, komisyon 
görevli olunan ilde toplanır.

Grup Başkanı toplanacak olan komisyonlar için gerekli olan yer ve diğer ihtiyaçları sağlar.

Komisyonlar her Grup Başkanlığında aylık periyotlar halinde toplanır. Ancak 
komisyonların toplanma periyotları, iş yoğunluğu ve benzeri kıstaslar dikkate alınarak SGK, 
Rehberlik ve Teftiş Başkanınca iki ay veya üzerine çıkartılabilir.

97 Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği- Resmi Gazete: 25/04/2009 tarihli ve 27210 sayılı 
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İşverenin talebi üzerine, SGK, Rehberlik ve Teftiş Başkanının uygun görmesi halinde, 
inceleme ile ilgili yapılacak uzlaşma başka Grup Başkanlığında toplanan uzlaşma 
komisyonunda da görüşülebilir.

4.3.3. Uzlaşma Talebi Başvurusu

Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan işverenin bizzat veya noterden alınmış 
vekâletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla; tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve 
cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların kanunî temsilcileri marifetiyle 
yazılı olarak SGK, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına başvurması esastır.

İncelemeyi yapan Müfettişe veya Müfettişin SGK’da sürekli görev yaptığı Grup 
Başkanlığına ya da ilgili İl Müdürlüğüne uzlaşma talep dilekçesi verilmesi veyahut uzlaşma 
talebinin inceleme tutanağında yer alması da ilgili mercie yapılmış yazılı başvuru yerine 
geçer. Söz konusu talep bu mercilerce derhal SGK, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

4.3.4. Uzlaşma Talep Süresi, Tebliğ ve İşverenin Uzlaşmadan Vazgeçmesi

Nezdinde inceleme yapılan işverenler, incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenme 
tarihinden, konuya ilişkin raporun SGK ilgili birimine gönderilmesine kadar geçen süre 
içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.

Müfettiş veya SGK, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca nezdinde inceleme yapılan 
işverene uzlaşmaya davet niteliğinde bir yazı gönderilmez. Şu kadar ki Müfettiş tarafından, 
işveren ile birlikte incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenmesi esnasında, işverene uzlaşma 
hakkının olduğu hatırlatılır ve bu durum da tutanakta belirtilir.

Uzlaşma gün ve saatinin bildirilmesi işleminde, “11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu” hükümleri uygulanır.

Uzlaşma talebinde bulunan işveren, tayin edilen uzlaşma gününden önce yazılı olarak 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya komisyona bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu 
durumda işveren uzlaşma talep etmemiş gibi işlem tesis edilir.

4.3.5. Uzlaşma Gününün, Prim Tutarının ve İdarî Para Cezasının Tespiti ve    
      Bildirilmesi 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, işverenin uzlaşma talebi üzerine, “Komisyonların Görev 
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Yerleri ve Toplanma Zamanları” başlıklı bölümün üçüncü bendinde belirtilen periyotlar 
dahilinde uzlaşma gününü belirler ve uzlaşma gününden en az bir ay önce durumu ilgili 
komisyon başkanına ve incelemeyi yapan Müfettişe bildirir.

Uzlaşma Tarihinin İşverene Bildirim Süresi: Kendisine uzlaşma günü bildirilen 
Müfettiş, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim tutarı ve uygulanması 
önerilen idarî para cezası miktarını içeren bir yazıyı üç gün içinde ilgili komisyon başkanına 
sunar. Komisyon başkanı ise, uzlaşma gün ve saati ile gecikme cezası ve gecikme zammı 
ile birlikte hesaplanan prim tutarı ve uygulanması önerilen idarî para cezasını bir yazı ile 
uzlaşma gününden en az onbeş gün önce işverene bildirir.

4.3.6. Komisyonun Toplanması ve Çalışma Usulü

Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılması ile toplanırlar ve çoğunlukla karar verirler.

“Uzlaşma Gününün, Prim Tutarının ve İdarî Para Cezasının Tespiti ve Bildirilmesi” 
başlıklı bir önceki bölümde belirtilen hükümlere göre belirlenmiş olan uzlaşma gün ve saatinde 
SGK, Rehberlik ve Teftiş Başkanınca belirlenmiş üyelerden birinin toplantıya katılmasının 
mümkün olmadığı hallerde, katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.

Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra işverenin veya işveren vekilinin; 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve 
tutukluluk, yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su 
basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, sahibinin 
iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi 
herhangi bir mücbir sebeple toplantıya katılamayacak olması halinde uzlaşma görüşmesi 
ya aynı gün belirlenen ya da sonradan belirlenerek işverene bildirilecek bir başka tarihe 
Komisyon başkanınca ertelenir.

4.3.7. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi ve Tutanak Üzerine Yapılacak  
      İşlemler

Belirlenen gün ve saatte işveren veya işveren vekilinin iştiraki ile toplanan Komisyon, 
uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder. Bu tutanak, Komisyon başkan 
ve üyeleri ile işveren veya işveren vekili tarafından imza olunur. İmzalanan tutanağın bir 
nüshası işveren veya işveren vekiline verilir. Bir nüshası da rapora eklenmek ve ilgili il 
müdürlüğüne gönderilmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir. İl müdürlüğü 
raporla birlikte intikal eden uzlaşma tutanağında belirtilen hususlara göre uzlaşılan gecikme 
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cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim ve idarî para cezaları üzerinden gerekli 
işlemleri yapar.

Uzlaşma tutanağında;

a. İşverenin adı soyadı/unvanı, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik numarası ve adresi, 
işyerinin bağlı olduğu il müdürlüğü ve işyeri sicil numarası,

b. İncelemenin konusu, dönemi, tespit edilen ve sigortalılara mal edilmeyen sigorta 
primine esas kazanç farkı, hesaplanan prim aslı tutarları ve önerilen idarî para 
cezalarının kanunî dayanakları ve miktarları,

c. Üzerinde uzlaşılan prim aslı miktarı, 

d. Uzlaşılan idarî para cezası miktarı,

e. İncelemeyi yapan Müfettişin adı ve soyadı

hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır.

4.3.8. Uzlaşma Sağlanamayan Haller ve Yapılacak İşlemler

Uzlaşmanın temin edilememesi halinde durum Komisyonca tutanak düzenlenmek 
suretiyle taraflarca imza altına alınır. İşverenin veya işveren vekilinin;

a. Komisyonun davetine icabet etmemesi,

b. Uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması,

c. Uzlaşma tutanağını ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi,

d. İşverenin veya işveren vekilinin bilinen en son adresine uzlaşma günü bildirme 
yazısının tebliğ edilememesi ya da tebliği yapılan yazıda belirtilen tarih ve yerde 
işveren veya işveren vekilinin uzlaşma toplantısına katılmaması,

hallerinde de uzlaşma sağlanamamış sayılır. Posta ile veya memur vasıtasıyla gönderilen 
yazının tebliğ edilemeyerek geri gelmesi, tebliğ edilememeyi ifade eder.

Komisyonca birinci fıkrada belirtilen uzlaşmanın sağlanamama nedenini belirtmek üzere 
düzenlenecek tutanağın bir nüshası hazır bulunan işverene veya işveren vekiline tebliğ 
olunur. İşverenin uzlaşmaya icabet etmemesi veya tebellüğden kaçınması halinde bu hususu 
belirten tutanağın bir örneği muhatabına posta ile gönderilir.

Uzlaşmanın temin edilemediğine dair tutanağın bir nüshası rapora eklenir.
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4.3.9. Kısmi Uzlaşma

İşveren veya işveren vekili tarafından uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma 
talebinde bulunulabilir.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tutanağın 
açıklama bölümünde raporda belirtilen sigortalılara mal edilmeyen sigorta primine esas 
kazanç matrahı üzerinden hesaplanacak prim aslı tutarı veya idarî para cezalarından hangileri 
için uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan gecikme cezası ve gecikme 
zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı ve idarî para cezası miktarı belirtilir.

4.3.10. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği Durumu

Komisyonların, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, 
gereği SGK, Grup Başkanlıkları ve il müdürlüklerince derhal yerine getirilir.

Uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işveren veya işveren vekilince dava açılamaz 
ve hiçbir mercie şikâyet ve itirazda bulunulamaz.

İşverenler “Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği”  uyarınca, üzerinde 
uzlaşılan idarî para cezaları için ayrıca 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz.

4.3.11. Ödeme Zamanı

Gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı tutarları ve idarî para 
cezalarının toplam tutarı uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde 
ödenir.

4.3.12. Uzlaşmaya Uymama ve Uzlaşmanın Bozulması

Uzlaşılan tutarların, uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde 
tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulur ve uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil 
etmez. Bu durumlarda, ilgili SGK, il müdürlüğü Müfettiş raporuna göre işlem yapar.

Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma görüşmesinde uzlaşmaya varılamamış 
olması veya uzlaşmanın bozulması hallerinde işveren veya işveren vekili, bu konuya ilişkin 
daha sonra tekrar uzlaşma talep edemez.
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4.3.13. Sigortalılara Mal Edilecek Fark Sigorta Primlerinin Ortaya Çıkması

İnceleme esnasında sigortalılara mal edilemeyecek olan fark sigorta primlerinin yanı sıra 
sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primlerinin de ortaya çıkması halinde sigortalılara 
mal edilecek olan fark sigorta primleri uzlaşma kapsamına alınamaz. Ayrıca sigortalılara mal 
edilecek olan fark sigorta primleri ve bu sigortalıların çalışmalarının bildirilmemesi veya 
eksik bildirimi nedeniyle uygulanacak olan idarî para cezaları da uzlaşma konusu yapılamaz.

Uzlaşma sağlandıktan sonra aynı inceleme dönemlerine ilişkin olarak SGK veya mahkeme 
kararıyla sigortalılara mal edilecek fark sigorta primlerinin ortaya çıkması halinde, daha 
önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının çalıştığı süre ve sigorta primine esas 
kazancı dikkate alınarak gecikme cezası, gecikme zammı ve ilgili idarî para cezası ile birlikte 
tahsil olunur.

4.4. Asgari İşçilik Oranları, Dosya İncelemesi, Değerlendirme ve Tespit98

4.4.1. Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları

Çeşitli işkollarına ait işlerin örneği Ek 15’te yer alan “Asgari İşçilik Oranları”, 
Komisyonca tespit edilerek tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

4.4.2. Asgari İşçilik Oranları Belirlenmemiş Olan İşkolları 

Asgari işçilik oranları belirlenmemiş olan işkolları ile ilgili olarak;

Ø	SGK’ya yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına veya SGK 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli 
olan asgari işçilik miktarının tespitine esas olmak üzere uygulanması gereken 
asgari işçilik oranının belirlenmesi amacıyla araştırma veya tespite konu işe ait 
son hak ediş raporunun,

Ø	 Hak ediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet 
suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen 
ve kabul edilen teklif, 

Ø	Teknik doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal 
listeleri ve benzeri ile işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, 

98 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit  Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında 
Yönetmelik, Resmi Gazete: 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı 
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Ø	Diğer teknik ve mali dokümanlarının, idarece işverene malzeme verilmiş olup 
olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı 
fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesinin, gerekiyorsa işin 
sözleşmesinin aslı veya idarece ya da aslı, 

görülmek suretiyle SGK’ca onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili SGK 
ünitesi tarafından Komisyona intikal ettirilmek üzere ilgili Daire Başkanlığına gönderilir.

4.4.3. Dosyanın Komisyona Teslimi 

Yukarıda belirtilen belgeler dosya halinde; 

a. Sıra numarasını, 

b. Gelen evrak giriş numarasını, 

c. İlgili SGK ünitesinin ismini,

d. İşverenin adı, soyadı veya ticari unvanını, 

e. İşyeri sicil numarasını, 

f. İşyerinde yapılan işin konusunu,

gösteren liste ekinde Başkana veya Başkan tarafından görevlendirilen personele zimmet 
defteri ile imza karşılığında teslim edilir.

4.4.4. Dosyaların Ön İncelemesi

Komisyona intikal eden dosya, Başkan tarafından işin ağırlığına ve uzmanlık konusuna 
göre üyelerden birine verilir.

Dosya, öncelikle ve ivedilikle asgari işçilik oranının tespiti için gerekli belgeleri ihtiva 
edip etmediği açısından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme süresi on günden fazla 
olamaz. 

Bu inceleme sonucunda ilave bilgi ve belgelerin teminine ihtiyaç duyulması halinde 
dosya, eksikliklerin giderilmesi için istenilen bilgi ve belgeler belirtilmek suretiyle Başkan ve 
bir üyenin imzasını taşıyan tutanak ekinde Daire Başkanlığına  iade edilir. Daire Başkanlığı 
tarafından söz konusu eksikliklerin giderilmesi hususu, oran tespitini isteyen üniteye yazılı 
olarak bildirilir.
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4.4.5. Değerlendirme ve Tespit 

Komisyona intikal eden dosyaya ilişkin değerlendirme ve oran tespiti, aşağıdaki hususlar 
göz önünde bulundurularak yapılır.

a. Dosya, ilgili üye tarafından yapılacak inceleme sonucunda düzenlenen ve 
Yönetmelik ekinde örneği Ek 16’da yer alan “Asgari İşçilik Oranının Tespitine 
İlişkin Hesap Cetveli” ile birlikte Komisyonda görüşülür. 

b. İlgili üyelerce, öncelikle işin, isim benzerliğinden ayrı olarak, yapılış şekli, 
kullanılan makine, teknoloji ve teçhizatın durumu dikkate alınarak inceleme 
yapılır. Bu inceleme neticesinde, değerlendirilmekte olan işin tebliğde aynen 
karşılığı mevcut ise bu oran uygulanır. Değerlendirme, işin sadece isim 
benzerliğine dayalı olarak  yapılamaz. Asgari işçilik oranının tespitinde, sözleşme 
yılı itibariyle hak ediş tutarı esas alınır. Tenzilat, fiyat farkı ve katma değer vergisi 
dikkate alınmaz.  

c. Asgari işçilik oranı, öncelikle sözleşme yılı fiyatları üzerinden, mümkün 
olmaması halinde ise; imalatların tamamı hangi yıl içerisinde yapılmış ise o yılın 
fiyatları üzerinden hesaplanır.

d. Yapılan işin içeriğine uygun asgari işçilik oranının tebliğdeki listede  bulunmaması 
durumunda ise, bu defa işin bütünü ana imalat kalemlerine ayrıştırılarak, ana 
imalatların tebliğdeki asgari işçilik oranları tespit edilir ve ana imalatların işin 
bütünü içindeki ağırlığı da dikkate alınarak işin tümüne ait asgari işçilik oranı 
bulunur. İşin bütününün ana imalatlara bölünmesine rağmen, ana imalatların 
bir bölümüne veya tümüne ait asgari işçilik oranlarının aynısının tebliğde 
bulunmaması durumunda, ana imalatların benzerine ait asgari işçilik oranları 
tebliğden bulunarak verilir. Bunun da mümkün olmaması halinde ana imalatlar, 
alt imalatlara bölünerek yapılan işe ait asgari işçilik oranı bulunur. 

e. İdarece malzeme verilmesi durumunda, asgari işçilik oranı, idare malı 
malzemesinin kullanıldığı hakedişteki imalat pozunun tutarına göre, işin 
yapımında makine ve işçi kullanılma oranı dikkate alınarak Komisyonca tespit 
edilir. Geri kalan iş, ilgili tebliğlerde ve genelgelerdeki oranlar dikkate alınarak 
değerlendirilir.

f. Malzemenin tamamı idarece verilmekle birlikte, yapılan işte  bir kısım giderlerin 
veya imalat sırasında kullanılan alet ve edevatın işverence karşılanması halinde, 
tebliğdeki benzer işler, yoksa fiyat analizleri dikkate alınır.

g. Yapılan işin hak ediş raporunun olmaması ve fatura mukabili veya tek kalem 
şeklinde ödeme yapılmış olması halinde, o işte çalışan işçi sayısı, çalışma süresi 
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gibi unsurlar, bunların da bilinememesi durumunda tebliğdeki benzer işe ait 
oranlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

h. Yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile yapılan işlerde işçilik oranı, yüklenici 
tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet 
bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri dokümanlar 
ile işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dokümanlardan 
yararlanılmak suretiyle bu işe ait maliyetler dikkate alınarak belirlenir.

i. Hak edişte belirtilmiş olması halinde, depolanan, muhafaza altına alınan yedek 
ekipman, parça veya imalatta kullanılmayan malzemelerin bedeline % 4 asgari 
işçilik oranı uygulanır.

j. Yurtiçi veya yurtdışından temin edilen teknolojik malzemenin montajının 
yapılması durumunda, montaj işçiliğinin tespitinde, fiyat analizleri, montaj 
sırasında sarf edilen yardımcı montaj malzemeleri ve montajda kullanılan makine 
ve ekipmanlar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

k. İşin yapımında kullanılacak makinelerin, idare tarafından işverene verilmesi 
halinde;

i. Makineler için işverence idareye kira ödeniyorsa, yapılan işin makinelerinin  
müteahhitçe karşılandığı dikkate alınarak değerlendirme yapılır. 

ii. Makineler için idareye kira ödenmeyip, işverence makinelerin bakımı ve 
genel giderlerinin karşılanması halinde, işin asgari işçilik oranı, tebliğdeki 
benzer oranlar, bunun mümkün olmaması halinde fiyat analizleri esas alınarak 
tespit edilir. 

iii.Makineler için kira ödenmeyip, makinelerin bakım ve onarımını gerektirecek 
herhangi bir gider de yapılmaması halinde, işin asgari işçilik oranı, kullanılan 
malzemeler dikkate alınarak veya salt işçilik olup olmadığına bakılarak tespit 
edilir. 

l. Yapılan işin bünyesinde nakliye ayrı bir kalem olarak gösterilmiş ise bu durum 
ayrıca değerlendirilir ve başka bir kalem bünyesine dahil edilmez.

m. Yapılan iş, birden fazla işkolunu içeriyorsa, her bir işin ağırlığı ve tebliğdeki 
asgari işçilik oranları ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

n. Komisyonca yapılan hesaplama sonucunda asgari işçilik oranının küsuratlı 
çıkması halinde, tam sayıdan sonra gelen küsuratın iki rakamı da dikkate alınır.

o. Hak edişte olmayan bir iş kalemi oluşturulamaz, olan bir kalem yok sayılamaz 
veya başka bir kalem bünyesine dahil edilemez.
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p. Paket veya bir bütün olarak getirilip, yalnızca montajı yapılan makine, ekipman ve 
gruplarda, varsa idarenin analizleri veya teklif sırasında verilen analizler, montaj 
sırasında sarf edilen yardımcı montaj malzemeleri ve montajda kullanılan makine 
ve ekipmanlar, yok ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizleri esas alınarak 
montaj işçilik oranları bulunur.

4.4.6. Yerinde Tespit 

Devam etmekte olan veya tamamlanmış işlerle ilgili olarak asgari işçilik oranı hakkında 
karar verilebilmesi için, işin yapıldığı yerin görülmesi gerektiği durumlarda, Komisyonca 
alınacak karar gereğince gerekçesi yazılı olarak belirtilmek suretiyle belirlenen üyeler Daire 
Başkanlığı oluru ile işyerine giderek yerinde tespit yaparlar.

Devam etmekte olan işlerle ilgili yerinde tespit, işverenin talep etmesi halinde de 
yapılabilir. 

Bu inceleme sırasında yapılacak tespitler, varsa işveren veya vekili ile idarenin yetkili 
personelinin imzası da alınarak tutanağa kaydedilir. 

4.4.7. Tespit Süresi ve Kararlar

Asgari işçilik oranının tespit işlemi, dosyanın eksiksiz olarak Komisyona tesliminden 
itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır. 

Asgari  işçilik  oranının  tespitine ilişkin olarak Komisyon kararı düzenlenir ve bu karar 
üyelerce imzalanır.  

Komisyon kararları en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır. Üyeler, kararlarında 
çekimser oy kullanamaz. Komisyon kararına karşı olan üye, karşı oy gerekçelerini karara 
yazarak imzalar. 

Komisyon kararları; iki nüsha olarak düzenlenerek, her yıl birden başlanmak ve teselsül 
ettirilmek suretiyle numara verilir. Kararın aslı, liste ekinde asgari işçilik oranının tespitine 
ilişkin hesap cetveli ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına teslim edilir. Kararın diğer nüshası 
ise, Komisyonca seri dosyada saklanır. 

Daire Başkanlığı, teslim edilen asgari işçilik oranına ilişkin kararı, tespiti isteyen üniteye 
beş iş günü içinde bildirir. Komisyonca belirlenen asgari işçilik oranı üzerinden yeterli 
işçilik bildirilmiş olup olmadığı, ilgili ünitece araştırılır. Yapılan araştırma işlemi sonucunda, 
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SGK’ya yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, eksik bildirilen işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanan prim aslı  faaliyetin son ayı veya SGK’nın  denetim ve kontrolle 
görevli memurlarınca düzenlenen raporlarda  tespit edilen aylar ile ilişkilendirilerek gecikme 
cezası, gecikme zammı ve hesap cetveli ile birlikte asgari işçilik oranı ünitece işverene tebliğ 
edilir. 

4.4.8. İtiraz

İşveren, kendisine tebliğ edilen borca veya asgari işçilik oranına, tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde nedenleri ile birlikte yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek ilgili üniteye bir kez 
yazılı olarak itiraz eder. Dilekçenin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya Acele Posta Servisi 
yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih SGK’ya verildiği tarih olarak kabul 
edilir.

Asgari işçilik oranına yapılan itirazlar, Komisyonca incelenmek üzere ilgili Daire 
Başkanlığına gönderilir. 

Bu tür itirazlar Komisyonca en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

Daire Başkanlığı, asgari işçilik oranına yapılan itiraz üzerine Komisyonca alınan kararı, 
en geç üç iş günü içinde ünitesine gönderir. 

Ünitece;

• Asgari işçilik oranında bir değişiklik olmaması halinde işverenin talebinin reddine 
dair karar işverene tebliğ edilir.

• İtiraz üzerine Komisyonca yeni bir asgari işçilik oranı belirlenmesi halinde, bu 
Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince işlem yapılır. 

Maddi hatalar hariç birden fazla yapılan itirazlar Komisyonca dikkate alınmaz.

İtirazdan Vazgeçme: İşveren itirazı hakkında komisyonca karar verilinceye kadar 
itirazından vazgeçebilir. Vazgeçme işverenin ilgili üniteye vereceği bir dilekçe ile veya bu 
husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle yapılır. Vazgeçme beyanı açık olmalıdır. 
Vazgeçme halinde itiraz eden kendisine tebliğ olunan karara münhasır olmak üzere itiraz 
hakkını kaybetmiş sayılır.
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4.5.  Sosyal Güvenlik Kurumuna Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına 
         İlişkin Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler (SSİY, Md. 110-112)

4.5.1. İhale Konulu İşlerde Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar 
tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin 
kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene 
ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil 
toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. 

İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların kişi/
gün sayısı üzerinden SGK’ya bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda 
SGK’ya bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli 
bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde bu 
belgeler ünitece re’sen düzenlenir. Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı 
hâllerde ise birinci fıkrada öngörüldüğü gibi işlem yapılır. İşin sözleşmesi ile SGK’ya yapılan 
bildirimler arasında bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu eksikliğin ihale makamınca 
doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde durulmaz.

Asgari işçilik oranları, SGK bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca 
belirlenir ve bu oranlar tebliğ ile yayımlanır.

İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik 
oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak 
tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları 
dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde 
ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik 
oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının 
uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit 
Komisyonu tarafından belirlenir.

İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin 
yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına 
çevrilerek işlem yapılır.

Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, işverence resmî makamlardan alınacak 
belgelerle kanıtlanması istenebilir. Bu tarihlerin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, 
ihale makamının bildirmiş olduğu tarihlere itibar edilerek işlem yapılır. 
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4.5.2. Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine 
SGK’ca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak 
suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş 
olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek 
yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca tespit edilerek SGK’ca çıkarılacak bir genelge ile açıklanır.

İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun 
anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya grubu, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece belirlenerek işlem 
yapılır. Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara 
bağlanmak üzere Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya 
grubunun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yayımlanan listede daha alt bir yapı sınıfı veya 
grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi 
sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınır. 

Genelgede belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, genelgede kayıtlı benzeri 
bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit 
edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği 
yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

Yeterli İşçiliğin İnşaat Bitmeden Yapılması Durumu Araştırma: 

Bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve 
zorunlu hâllerde, inşaat, örneği Tablo 27’de yer alan “İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina 
Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel”de99 gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde 
bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak 
bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

99 SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, EK 11-İnşaatın İkmal Bedeli; Resmi Gazete:12/05/2010 tarihli 
ve 27579 sayılı 



306

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan 
alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmî belge ile 
kanıtlanamaması hâlinde, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir.

Tablo xxVI. İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir 
Cetvel

Sıra No İŞLER ORAN

I BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR

A) Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil) % 5

B) Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak, % 26

C) Çatı, % 12

D) Doğrama (Komple) ve Sıvalar, % 14

E) Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) % 18

F) Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya, % 7

G) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün 
Bakiye İşlerin İkmalinde, % 18

Toplam % 100

II (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR

A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına 
Kadar) % 7

B) Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) % 15

C) Birinci Katın İkmalinde, % 17

D) Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil) % 8

E) Bütün Doğramaların İkmalinde, % 14

F) İç Sıvaların İkmalinde, % 6

G) Tesisatın İkmalinde, % 15

H) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, % 9

İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve 
Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, % 9

Toplam % 100

III BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR

A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar) % 6

B) Zemin Katın İkmalinde, % 15

C) Birinci Katın İkmalinde, % 12

D) İkinci Katın İkmalinde, % 12

E) Çatının İkmalinde, % 7

F) Doğramaların İkmalinde, % 13

G) İç Sıvaların İkmalinde, % 5
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Sıra No İŞLER ORAN

H) Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde, % 14

İ) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, % 8

J) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye 
Bütün İşler Tamamlandığında, % 8

Toplam % 100

IV BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR

A) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, 
Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, % 22

B) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların 
İkmalinde, % 15

C) Betonarme Tavan ve Saçaklar, % 14

D) Çatı, % 8

E) Doğrama, (Komple) % 11

F) İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat % 13

G) Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar, % 6

H) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün 
Bakiye İşler, % 11

Toplam % 100

V BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR

A) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Ta-
van Dahil) % 20

B) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve 
Betonarme Tavan Dahil) % 12

C) Birinci Katın İkmalinde, % 14

D) Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil) % 6

E) Bütün Doğramaların İkmalinde, % 13

F) İç Sıvıların İkmalinde, % 5

G) Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde, % 14

H) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında, % 8

İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fos-
septik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, % 8

Toplam % 100

VI BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA

A) Bodrum İkmalinde, % 15

B) Zemin Katın İkmalinde, % 9

C) Birinci Katın İkmalinde, % 9

D) İkinci Katın İkmalinde, % 10

E) Çatı İkmalinde, % 5
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Sıra No İŞLER ORAN

F) Doğramaların İkmalinde, % 14

G) İç Sıvaların İkmalinde, % 5

H) Tesisat ve Teçhizat İkmalinde, % 15

İ) Şap, Mozaik ve Yağlı Boya, % 8

J) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve 
Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında % 10

Toplam %100

VII FAZLA KATLI BİNALAR

A) Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarme-
ler, (Kaba İnşaat) % 45

B) Çatı, (Oluklar Dahil) % 5

C) Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) % 15

D) Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar, % 25

E) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların 
İkmalinde, % 10

Toplam % 100

4.5.3. Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemlerde Ortak Hükümler

Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız 
yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar SGK’ya 
bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden 
sonra SGK’ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma 
işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

SGK’da tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik bildirilmemiş 
işyerlerinde ya da gerekli görülen hâllerde işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik 
miktarı, SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit olunabilir. İhale 
konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde hangi hallerde ünitece araştırma işlemi yapılacağı 
SGK’ca belirlenir. 

Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda önceki “İhale Konulu İşlerde 
Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler” bölümünde bahsedilen hükümlere göre tespit 
edilen ve SGK’ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat 
işyerlerinde ise bir önceki bölüm hükümlerine göre hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit 
olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle 
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gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. 
İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra SGK’nın 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılması istenilmeyeceğinin 
bir dilekçe ile bildirilmesi hâlinde, borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır. 

Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya 
tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, SGK’nın denetim ve 
kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır. 

SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına 
başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole 
başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı başvurusu üzerine, 
ünitenin bu isteği ön kabulü, SGK denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun 
bulması koşuluyla inceleme durdurulur. En geç 15 gün içinde borcun ödendiğine ilişkin 
yazının SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına ulaşması üzerine, 
kontrol ve inceleme işleminden vazgeçilmiş sayılır ve yasal kayıt ve belgeleri işverene iade 
edilir. İşverenin borcu ödememesi durumunda ise incelemeye devam edilir. 

İşyerleri hakkında ünitece araştırma yapılmış olması, gerektiğinde SGK’nın denetim 
ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik 
miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. SGK’nın denetim ve 
kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca sonradan inceleme yapılması durumunda, daha 
önce ödenmiş prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için 
gerekli olan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan ve SGK’ya ödenmediği anlaşılan 
prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammından mahsup edilir. 

SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan incelemede işin 
yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgari işçilik miktarının SGK’ya bildirilmediğinin 
veya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen tutar, hangi aylara ait olduğu 
hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve 
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) 
numaralı alt bendi de dikkate alınarak gerekli işlem yapılır. 

İşyerlerinde;

i. Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu 
idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen 
belge veya bilgilerden, çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları SGK’ya 
bildirilmeyen veya eksik bildirilen,

ii. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine 
dair belgeleri SGK’ya verilmeyen veya verilen bu belgeler SGK’ca geçerli 
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sayılmayan, sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş 
bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat 
ile ilgili işveren veya alt işverenden istenir.

Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde ünitece re’sen 
düzenlenir.

4.5.4. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşlerde Ortak Hususlar 100 

İhale konusu işlerde ve özel bina inşaatı işlerinde inceleme yapılırken aşağıda belirtilen 
hususlar dikkate alınır.

a. İnceleme yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün 
noksansız yapıldığı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise inşaatın bitirildiği tarihe 
kadar SGK’ya bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

b. İhale konusu işlerde işverene ödenen toplam istihkak tutarına, özel bina 
inşaatlarında ise binanın toplam maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranı 
uygulanmak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı, işin bitirildiği tarihe kadar 
SGK’ya bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile kıyaslanır. Bu kıyaslama 
sonucunda, işin faaliyet süresi için SGK’ya bildirilmiş olan sigorta primine 
esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya daha 
fazla tutarda olduğunun tespiti hâlinde, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi 
verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenir.

c. SGK’ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme 
sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren 
kayıtlarında yer alan;

1) Alt işverenler tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, ünitesi ve işyeri 
sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Kanun 
kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan 
malzemeli işçilik ödemeleri,

2) 5510 sayılı Kanunun 4/1(b) bendi kapsamında sigortalı olanların bu 
durumları, T.C. Kimlik Numarası/Sosyal Güvenlik Sicil Numarası belirtilmek 
kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan 
iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan 
malzemeli işçilik ödemeleri,

100 Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hak-
kında Yönetmelik, Md.6; Resmi Gazete: 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı
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3) Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar 
birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı,

4) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde 
belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemeleri,

5) SGK’ya mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, hafriyat 
ve nakliyat işleri için diğer firma veya şahıslardan alınmış faturalı ödemeler 
dikkate alınmamak kaydıyla, SGK’da tescilli bir işyerinden sevk ve idare 
edilen makine parkına sahip işverenlerin, bu parktaki araçlarında çalışanların 
incelemesi yapılmakta olan ihale konusu işe ilişkin işyerinden SGK’ya 
bildirilmemiş olduğu saptanmak ve bu durum işyeri kayıtlarıyla doğrulanmak 
şartıyla, düzenlenecek raporda açıkça ve ayrıntılı olarak ortaya konulan, 
faturaya dayanmayan, hakediş raporlarından tespit olunan hafriyat ve 
nakliyat bedelleri, işverene ödenen toplam istihkak tutarından veya maliyet 
bedelinden düşülerek SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı 
yeniden hesaplanır.

d. İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi 
uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret 
ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile 
üst sınır arasındaki fark ve salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgari 
işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülerek 
inceleme yapılır.

e. Fatura ve gider belgelerinde kayıtlı tutarların, bu belgelerden yapıldığı anlaşılan 
işlere karşılık alınan hakediş raporu ile ödenen tutarlardan fazla olması durumunda, 
aşan kısım incelemede dikkate alınmaz.

f. İncelemede, yapılan ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarları esas alınır.

g. İnceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının SGK’ya bildirilmiş olan 
prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun anlaşılması 
durumunda, işverene, “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî 
Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik” ekindeki 
belgeler ile birlikte ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenir. 
Hesaplanan asgari işçilik miktarının SGK’ya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde 
ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu aylara, 
tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve 5510 sayılı Kanunun 
88 inci ve 89 uncu maddeleri ile 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) 
bentleri uyarınca işlem yapılması gerektiği raporda önerilir. Yapılan inceleme 
sırasında SGK mevzuatına aykırı bir durumun tespiti hâlinde düzenlenecek 
raporda bu hususlara da yer verilir.
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5.Yasal Kayıtların Denetim Elemanına İbraz Etme 

5.1. Yasal Kayıt ve Belgelerin Saklam

5510 Sayılı  Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında göre  işveren, işyeri sahipleri; 
işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on 
yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri 
süresince, saklamak ve SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca 
istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. Buna göre işverenlerin kayıt ve 
belgelerini inceleme yapılmak üzere denetim elemanına sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Saklama Süresi: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin 107 inci maddesinin birinci fıkrası 
gereği,  İşyeri kayıt belgelerini saklama yönünden; İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren 
işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlarına göstermek üzere, ilgili bulundukları 
yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle, Kamu idareleri 30 yıl süreyle, 
tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadırlar. 5510 sayılı 
Kanunun 86 ıncı maddesinde sayılan prim belgelerinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılan 
tüm defter ve belgeler bu kapsama girmektedir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
beş yıllık saklama yükümlülüğü dolan yasal kayıt ve belgeler için zamanaşımı süresi 10 
yıl olarak uygulanmayacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklama 
süresi beş yıl geçmemiş yani bir önceki mevzuat hükümlerine göre zamanaşımına uğramamış 
yasal kayıt ve belgelerin saklama süresi 10 yıl olarak uygulanacaktır.
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KISIM VI

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
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SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi 
amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda yasa tasarıları hazırlanmış, hazırlanan yasa 
tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu yasa tasarılarına 
göre, işverenler için sigorta prim teşvikleri hazırlanmış ve çalışanların sigorta primlerinin 
işveren paylarının tamamının veya büyük bir kısmının hazine veya işsizlik sigortası fonu 
tarafından karşılanması sağlanmıştır. 

Şu an uygulanmakta olan 7 ayrı teşvik düzenlemesi bulunmaktadır. Bunlar; 

1. 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde,

2. 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde,

3. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

4. 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasında,

5. 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin 5 inci fıkrasında,

6. 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 3üncü fıkrasında,

7. 5225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, 

belirtilen teşviklerdir. 

Söz konusu teşviklere ek olarak 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 
10 uncu madde düzenlemesi bulunmaktadır. 

Uygulanan veya uygulanmakta olan teşviklere diğer bölümlerde “kapsam, başlangıç ve 
bitiş tarihleri, finansman kaynağı, yararlanma şartları ve uygulama şekli” biçiminde özet 
tablolar ve kısa açıklamalar halinde yer verilmiştir.

1. Kalkınmada Öncelikli İllerde Yatırım ve İstihdam Teşviki 

Kapsama Giren İller:

5084 sayılı Kanuna göre teşvik kapsamına sadece Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, 
Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, 
Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, 
Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat 
illeri girerken, 5350 sayılı Kanunla 01/04/2005 tarihinden geçerli olmak üzere Kilis, Tunceli, 
Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, 
Karaman ve Nevşehir olmak üzere 13 il daha teşvik uygulaması kapsamına alınmış en son 
olarak 5568 sayılı Kanunla da Çanakkale İlinin Gökçeada ve Bozcaada’daki işletmeler de 
kapsama dahil edilmiştir.
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a. 06/02/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5084 sayılı Kanunla;

Kapsam TÜİK tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tuta-
rı, 1500$ veya daha az olan iller (36 il)

Başlama Tarihi 01/03/2004

Bitiş Tarihi 31/12/2008

Finansmanı Hazine Müsteşarlığı

Yararlanma Şartı 01/10/2003 tarihinden itibaren çalıştırılanlara ilave alımlar

Uygulama Şekli
İşçilerin, brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesinin; organize 
sanayi bölgelerinde kurulu işyerleri için %100’ü, diğer yerlerdeki iş yerleri için 
%80’i Hazine tarafından karşılanmaktadır.

b. 18/05/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5350 sayılı Kanunla;

Kapsam

TÜİK tarafından  2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi 
hâsıla tutarı, 1500$ veya daha az olan iller (36 il)
DPT Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik geliş-
mişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller  (13 il)

Başlama Tarihi 01/04/2005

Bitiş Tarihi 31/03/2007

Yararlanma Şartı

Ø	 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, en az 30 işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde 
çalıştırdıkları işçilerin, 

Ø	 1/4/2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, 1/1/2005 tarihinden önce SGK’ya vermiş oldukları en 
son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az %20 oranında 
artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye ulaşması 
halinde, bu iş yerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere, 
artırdıkları işçi sayısı ile mevcut işçilerden artırdıkları işçi sayısının iki 
katı kadar işçi teşvikten yararlanabilmektedir.

Uygulama Şekli
Ø	 İşçilerin, brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesinin; or-

ganize sanayi bölgelerinde kurulu işyerleri için %100’ü, diğer yerlerdeki 
iş yerleri için %80’i Hazine’ce karşılanmaktadır.
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c. 04/04/2007 tarihinde yürürlüğe giren 5615 sayılı Kanunla;

Kapsam 49 ile Gökçeada ve Bozcaada kapsama alınmıştır.

Başlama tarihi 01/04/2007

Bitiş tarihi 31/12/2008

Yararlanma şartı İşverenlerin asgari 10 işçi çalıştırmaları halinde işyerlerinde çalışan  tüm 
sigortalılar teşvikten yararlanabilmektedir.

Uygulama şekli
İşçilerin brüt asgari ücret üzerinden sigorta primlerinin işveren hissesinin; orga-
nize sanayi bölgelerinde kurulu işyerleri için %100’ü, diğer yerlerdeki iş yerleri 
için %80’i Hazinece karşılanmaktadır

i. 28/02/2009 tarihli, 5838 sayılı Kanunla;

Ø	31/12/2008 tarihine kadar uygulanacak bu teşvik hükümleri 31/12/2009 
tarihine kadar uzatılmıştır.

ii. 05/02/2010 tarihli, 5951 sayılı Kanunla;

Ø	Sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ø	Gelir vergisi stopajı teşviki ve enerji desteği de kapsamda bulunan illerdeki 
yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 
31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine 
kadar tamamlananlar için ise 3 yıl süreyle uygulanması öngörülmüştür.

Kapsam Dışı Kalan İşler ve İşverenler:

•	 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümlerine tabi olan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik 
faaliyetler,

•	 Kamu sektörüne ait işyerleri,

•	 01/04/2005 tarihinden itibaren uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden 
hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler,

•	 Gelir veya kurumlar vergisine tabi olmayan işverenler,

bu teşvik uygulaması kapsamına girmemektedir.

Konuya ilişkin olarak 2007/48 - 2009/12 - 2009/46 - 2009/133 sayılı SGK genelgeleri 
yayınlanmıştır.
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2. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Faliyetleri Teşviki

12/3/2008 tarihinde yürürlüğe giren “5746 sayılı Araştırma  ve Geliştirme  Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 3 üncü maddesi üçüncü fıkrası uyarınca;

Kamu personeli hariç olmak üzere,

√ Teknoloji merkezi işletmelerinde,

√ Ar-Ge merkezlerinde,

√ Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya 
uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve 
yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde,

√ Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde,

çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu”nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; 
bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanacaktır.

Öte yandan, bu teşvik kapsamına giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki ödemeler ile 
kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle 
hak ettikleri ücretleri buradaki teşvik kapsamı dışında kalmaktadır. Dolayısıyla 5746 sayılı 
Kanun kapsamına giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları 
dolayısıyla hak ettikleri ücretlerinin 5746 sayılı Kanun numarası; bu sigortalılara yapılan 
ücret dışındaki ödemeler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak 
ettikleri ücretlerinin ise 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan 
aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilmesi halinde, bu maddede belirtilen teşvikin 
dışında kalan ücretler için 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde düzenlenen, malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden 
tutar Hazinece karşılanması imkânından da işveren yararlanmış olacaktır.
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Konuyla ilgili olarak 2008/85 - 2009/21 sayılı SGK genelgeleri yayınlanmıştır.

Dayanak 12/03/2008 tarihli 5746 sayılı Kanun

Başlama tarihi 01/04/2008

Bitiş tarihi 31/12/2023

Finansmanı Maliye Bakanlığı

Yararlanma şartı AR-GE merkezlerinde, teknoloji geliştirme projeleri gibi alanlarda çalışanlar

Uygulama 5 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden 
karşılanacaktır.

3. Özürlü Sigortalı İstihdam Teşviki

İstihdam paketi kapsamında işverenlerce çalıştırılan özürlülerin sigorta primleri 
konusunda bazı teşvikler düzenlenmiş, bu düzenlemeler  01/07/2008 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlamıştır. Uygulamaya ilişkin detayların açıklandığı SGK genelgesi ise 
19/08/2008 tarihinde yayınlanmıştır. 

Özürlü sigortalı istihdam teşviki ile ilgili daha önce de teşvik uygulamaları bulunmaktaydı. 
Buna göre belirlenen oranlar üzerinde özürlü çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları kontenjan 
fazlası işçiler ile zorunlu olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünün %80›inden 
fazlasını kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde fazladan çalıştırdıkları işçilerin 
her biri için sigorta primi işveren hissesinin yarısını hazine karşılamakta idi. Ancak daha 
sonra bu konuyla ilgili olarak 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi 5763 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi ile değiştirildi ve altınca fıkrada yeniden düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenlemeye göre;

Ø	Özel sektör işverenlerince 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 
çalıştırılan 5510 sayılı Kanuna tabi özürlü sigortalılar ile,

Ø	5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde 
çalıştırılan özürlü sigortalıların, 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin 
tamamı;

Ø	Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran,

Ø	Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenleri için,

 ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50’si, 
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Hazine tarafından karşılanacaktır.

Bahse konu sigorta primi işveren hissesinin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca vermeleri gereken aylık 
prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde SGK’ya vermeleri gerekmektedir. Aylık 
prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçtikten sonra verilmesi halinde, anılan maddede 
belirtilen işveren hissesi sigorta primi teşvikinden yararlanılamayacaktır. Ayrıca, sigortalıların 
tamamına ait sigorta primi sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karşılanmayan 
işveren hissesine ait tutarın tamamını ödemiş olmaları gerekmektedir. 

İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal 
Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, 
işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu özürlü istihdam teşviki kapsamına, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki 
sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli de girmektedir.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için ilgili belgeyi Türkiye İş Kurumu İl/Şube 
Müdürlükleri›nden onaylatarak SGK’ya iletmeleri gerekmektedir. Bu belgelere dayanılarak 
SGK bilgi işlem yetkililerince işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için gerekli 
tanımlama yapılacaktır.

Dayanak 26/05/2008 tarih 5763 sayılı Kanun

Başlama tarihi 01/07/2008-sürekli

Finansmanı Hazine Müsteşarlığı

Uygulama
Kota kapsamında (%3) çalıştırılan özürlülerin sigorta primine ait işveren hisse-
sinin tamamı, kota kapsamı dışında çalıştırılan özürlülerin ise sigorta primine 
ait işveren hissesinin yarısının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.



321

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

4. Kadınların ve 18-29 Yaş Arası Gençlerin İstihdamının Teşviki

Dayanak 26/05/2008 tarihli 5763 sayılı Kanun

Başlama tarihi 01/07/2008

Bitiş tarihi
30/06/2009
“5838 sayılı Kanun (28/2/2009) ile başvuru süresi bir yıl uzatılmış, bitiş tarihi 
30/6/2010 olmuştur”

Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu

Yararlanma şartı
2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin SGK’ya verilen prim ve hizmet 
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında mevcut  çalıştırılan işçi sayısına ilave 
olarak yeni işçi almak.

Uygulama İşveren sigorta priminin 5 yıl boyunca ilk yıl %100’ü, ikinci yıl %80’i, üçüncü 
yıl %60’ı, dördüncü yıl % 40’ı, beşinci yıl %20’sinin karşılanması sağlanmıştır.

5. Beş Puanlık Prim İndirimi Teşviki

Dayanak 26/05/2008 tarih 5763 sayılı Kanun

Başlama tarihi 01/10/2008 – sürekli

Finansmanı Hazine Müsteşarlığı

Yararlanma şartı İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmaması

Uygulama Çalıştırılan işçiler için ödenecek işveren sigorta primi oranı brüt ücretin 
%19,5’inden %14,5’e indirilmiştir.



322

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

6. İlave İstihdam Sağlayan İşverenlere Prim Teşviki

Dayanak 28/02/2009 tarih 5921 sayılı Kanun

Başlama tarihi 18/08/2009

Bitiş tarihi 31/12/2010

Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu

Yararlanma şartı

   2009 yılı Nisan ayı ortalama işçi sayısına ilave olarak 31/12/2009 tarihine 
kadar işe alınan, 
    İşe alındığı tarihten önceki üç ay içinde aylık prim ve hizmet belgesinde 
kayıtlı olmayan sigortalılar,
05/02/2010 tarih 5951 sayılı Kanun ile; 2009/Ekim ayı ortalama işçi sayısı-
na ilave olarak 31/12/2010 tarihine kadar işe alınan kişilerin 

Uygulama Sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarı 6 ay boyunca devlet tarafın-
dan karşılanması sağlanmıştır.

7. İşsizlik Ödeneği Alan İşçileri İşe Alan İşverenlere Prim Teşviki

Dayanak 28/02/2009 tarihli ve 5921 sayılı Kanun

Başlama tarihi 01/10/2009 - Sürekli

Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu

Yararlanma şartı İşyerine ait son 6 aylık dönemdeki aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
ortalama sigortalı sayısına ilave alımlar

Uygulama

   İşsizlik ödeneği alanların 01 Ekim 2009 tarihinden itibaren işe alınması 
halinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren 
payı sigorta primleri, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fo-
nundan karşılanacaktır.
   Prim desteği sağlanan bu süre hak edilen işsizlik ödeneği süresinden 
mahsup edilecektir

  

8. 6111 sayılı Kanunla Teşvik Uygulamasına Getirilen Yenilikler

6111 sayılı yasadan önce, sigortalı ile ilgili olması sebebiyle bir sigortalı sadece bir 
teşvikten yararlanabiliyordu. Bu nedenle, teşvikler arasında tercih yapılırken fayda-maliyet 



323

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

analizi ile en avantajlı teşvik tespit edilerek uygulanıyordu. Ancak, 6111 sayılı Kanunla 
sigortalı için birden fazla teşvikin uygulanması yani çift teşvik imkânı getirildi ve 6111 
sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine 
belirtilen “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı 
dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır” cümlesi eklendi. 
Böylece bundan sonra, aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendindeki 5 puanlık prim indirimi öncelikli olmak üzere diğer teşvikler 
uygulanabilmektedir.

25/02/2011 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan ve Torba Kanun 
olarak da adlandırılan 6111 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle işverenlere getirilen 
sigorta primi indiriminde uygulanacak hal ve şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların 
işe alınmasıyla ilgili işveren hissesi prim indirimi,

2. Mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerle ilgili işveren hissesi prim indirimi,

3. Uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminden, işveren 
hissesinin 5 puanlık prim indirimiyle birlikte 4447 Sayılı Kanun’un geçici 7 ve 9 
uncu maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkânı 
getirilmiştir.

9. Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerden Yararlanma Şartı ve Bunların   
   Geri Alınması

İşverenlerin, devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye 
genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 
gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından 
fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı borçlarının ve Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren borçlarının 
bulunmaması ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel 
borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış 
olması gerekmektedir. İşverenler, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren 
borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne 
uygun yararlanılmış sayılırlar. Borçları tecil ve taksitlendirilmemiş ya da yapılandırılmamış 
olan işverenler ise; devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim ve idari para cezası 
borçları kesilip SGK’ya aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlandırılabilir.
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İşverenin, yukarıda bahsedilen ve kapsama giren borçlarının bulunmadığına veya 
kapsama giren borçlarının tecil ve taksitlendirildiği ya da yapılandırıldığına dair  SGK 
sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinden alacakları yazıyı veya SGK’nın elektronik bilgi 
iletişim ortamından aldıkları barkodlu çıktıyı ibraz etme zorunluluğu vardır. SGK, Devlet 
yardımları ile teşvik ve destekleri sağlayan kurum ve kuruluşlara, işverenlerin kapsama giren 
borçlarına ilişkin bilgileri internet, elektronik bilgi iletişim ortamında da verebilir. Kapsama 
giren borçları olmasına rağmen borçlarını, tecil ve taksitlendirmeyenlere ya da yapılandırma 
başvurusunda bulunmayanlara veya kapsama giren borçlarını tecil ve taksitlendirmelerine 
ya da yapılandırmalarına rağmen, bu borçlarla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri nedeniyle tecil ve taksitlendirme işlemleri ile yapılandırma anlaşmaları 
bozulanlara devlet yardımı, teşvik ve destekler söz konusu borcun ödenmesinden sonra 
sağlanır.

28/09/2008 tarihinde yürürlüğe giren “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik 
ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin 
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ile işverenlerin, Devlet yardımları 
ile teşvik ve desteklerinden yararlanabilmesi için hiç borcu bulunmama şartı getirilmişti. 
Ancak, 14/11/2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile borç tanımı yeniden 
yapıldı ve işverenlerin asgari ücretin brüt tutarına kadar borcu bulunması halinde de “Borcu 
Yoktur” yazısı alma imkanı getirilmiştir. İşverenler kendilerinden kaynaklanmayan değişik 
nedenlerden dolayı cüzi miktarda borçların bulunmasından dolayı devlet yardımı ile teşviki 
ve desteklerden yararlandırılma hakkını kaybetmişlerdi.

10. 2012 Yılında Başlayan Yeni Teşvik Sistemi101

15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 
başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı” ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan 
oluşmaktadır:

1. Genel Teşvik Uygulamaları

2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

4. Stratejik Yatırımların Teşviki

• Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları Tablo XXVII’de gösterilmiştir.

101 Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Bilgi Merkezi, Yeni Teşvik Sistemi (http://www.ekonomi.gov.tr/index.cf
m?sayfa=mustesarlikduyurulari&kat=CF80F66B-D8D3-8566-4520F1D9FC185C62&icerik=560CEEFC-
F404-7713-603A0BE2B730BC03)
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Tablo xxVII. Yeni Teşvik Uygulamaları Kapsamında Sağlanacak Destek Unsurları

Destek Unsurları Genel Teşvik 
Uygulamaları

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları

Büyük Ölçekli 
Yatırımların 

Teşviki

Stratejik
Yatırımların 

Teşviki

KDV İstisnası √ √ √ √

Gümrük Vergisi Muafiyeti √ √ √ √

Vergi İndirimi √ √ √

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği √ √ √

Gelir Vergisi Stopajı Des-
teği* √ √ √ √

Sigorta Primi  Desteği* √ √ √

Faiz Desteği ** √ √

Yatırım Yeri Tahsisi √ √ √

KDV İadesi*** √
* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

10.1 Destek Unsurları

i. Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt 
dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin 
ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

ii. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin 
edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde 
uygulanır. 

iii. Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı 
tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

iv. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla 
sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari 
ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

v. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave 
istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede 
gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. 
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vi.  Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 
Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük 
ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

vii.Faiz Desteği: Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli 
yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı 
sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya 
kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

viii.Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

ix. Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının 
üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları 
için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 

10.2. Genel Teşvik Uygulamaları

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç 
olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı 
yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.  

10.3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri 
ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik 
seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan 
destek oran ve süreleri özet olarak Tablo XXVIII’de gösterilmiştir.
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Tablo xxVIII. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Destek Unsurları

Destek Unsurları BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Vergi İndirimi Yatırıma
Katkı Oranı (%)

OSB Dışı 15 20 25 30 40 50

OSB İçi 20 25 30 40 50 55

Sigorta Primi 
İşveren His-
sesi Desteği

Destek Süresi
OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Faiz Desteği
İç Kredi

YOK YOK
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Yeni teşvik uygulamasında Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu 6 bölgede kapsama alınan 
iller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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Tablo xxIx. Teşvik Uygulamaları Kapsamındaki Bölgelere Göre İllerin Dağılımı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

Ankara Adana  Balıkesir Afyonkarahisar  Adıyaman Ağrı   

Antalya Aydın  Bilecik Amasya Aksaray Ardahan

Bursa  Bolu   Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis 

İzmir  Edirne Karaman Düzce  Giresun Diyarbakır

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari

Muğla  Kayseri Mersin   Erzincan Kahramanmaraş Iğdır  

 Kırklareli Samsun Hatay  Kilis  Kars   

 Konya  Trabzon Kastamonu Niğde  Mardin 

 Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu   Muş    

 Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt  

 Yalova  Kütahya Sinop  Şanlıurfa

   Malatya Tokat  Şırnak 

   Nevşehir Tunceli Van    

   Rize   Yozgat  

   Sivas    

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
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10.4. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde 
desteklenmektedir.

Tablo xxx. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Konuları

Sıra No Yatırım Konuları
Asgari Sabit Yatırım 

Tutarları 
(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200

3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200

4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200

4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 
Yatırımları

50

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7 Elektronik Sanayi Yatırımları

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9 İlaç Üretimi Yatırımları 

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: 
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin 
cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik 
yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)
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 Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

Tablo xxxI. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Destek Unsurları

Destek Unsurları BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Vergi 
İndirimi

Yatı-
rıma 
Katkı 
Oranı 
(%)

OSB Dışı 25 30 35 40 50 60

OSB İçi 30 35 40 50 60 65

Sigorta 
Primi 
İşveren 
Hissesi 
Desteği

Destek 
Süresi

OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

•	 Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında 
vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge 
destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

Ø	OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

Ø	Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon 
yatırımları

10.5. Stratejik Yatırımların Teşviki

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar 
stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda 
desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

Ø	Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
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Ø	Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az 
olması, 

Ø	Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya 
yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),

Ø	Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ 
olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Tablo xxxII. Stratejik Yatırımların Teşviki Destek Unsurları

Destek Unsurları BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 50

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği Destek Süresi 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi VAR

Faiz Desteği

İç Kredi 5 Puan

Döviz / Dövize 
Endeksli Kredi 2 Puan

Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
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KISIM VII

İŞSİZLİK SİGORTASI
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İŞSİZLİK SİGORTASI102  

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde 
olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını 
kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, 
sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. 

1. İşsizlik Sigortasının Potansiyel Faydaları 

İşsizlik sigortası, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal gelişmenin sağlanması ve gelirin 
toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı için sosyal devlet olma 
ilkesinin bir gereğidir. 

Ülkeler, işsizliğin sonuçlarını giderici, geçici gelir kayıplarını tazmin edici politikalar 
uygulamak zorundadırlar. Bu politikaların temel araçlarından birisi de işsizlik sigortasıdır. 
İşsizlik sigortası aşağıdaki potansiyel faydaları sağlayabilmektedir; 

1. İşsiz kalınan süre içinde; sigortalı işsizlerin gelir kaybı bir ölçüde işsizlik ödeneği ile 
karşılandığından, sigortalı işsizler niteliklerine daha uygun işler arayabileceklerdir. Bu 
işgücü verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, işsizlerde ve aile fertlerinde 
gelir kaybı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar bir ölçüde önlenecektir. 

2. İşsizlik sigortası sağladığı gelir güvencesiyle, işsizlerin alım güçlerini belli ölçüde 
koruduğundan toplam talep üzerinde olumlu etki yapacaktır. 

3. İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için sigortalı çalışanlar ahlak ve iyi niyet 
kurallarına daha fazla sadakat göstermek zorunda kalacaklarından verimlilik artacak 
ve işgücü devri azalacaktır. 

4. İşsizlik sigortası sisteminin mali kaynaklarından yararlanarak verilecek olan eğitimler 
ile işsizlerin nitelikleri artacaktır. 

5. Kayıt dışı istihdamın kayda alınmasında etkili olacaktır. 

6. İşgücü piyasasına yönelik (iş-çalışan-işyeri) veri tabanı oluşturulmasına olanak 
sağlayıp, doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi sağlanacak ve böylelikle verimlilik 
ve çalışanların mutluluğu artacaktır. 

7. Kaynakların, üretken alanlarda, istihdam artışı sağlayan ve bölgelerarası dengesizliği 
giderici yatırımlara yönlendirilmesinde “İşsizlik Sigortası Fonu” da katkı 
sağlayacaktır. 

102 Kaynak: Türkiye İş Kurumu, web sayfası “İşsizlik Sigortası İşlemleri”
(Erişim;02/01/2012: http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statissizliksigortasiisle)
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 2. İşsizlik Sigortası Kapsamındakiler

1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine 
dayalı olarak çalışan sigortalılar,

2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara 
tabi sigortalılar,

3. Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır. 

3. İşsizlik Sigortasına Prim Miktarı 

İşsizlik sigortası zorunlu olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar 
üzerinden; Sigortalı  %1, İşveren  %2, Devlet  %1 oranında prim ödemektedir. Ayrıca, 
“İşsizlik Sigortası Fonu”nun olası açıkları da Devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Tablo xxxIII. İşsizlik Sigortası Prim Oranı

İşsizlik Sigortası Ödeme Yükümlüsü Prim Oranı (*) A.Ü. = 940,5 TL için  
(2012 2. yarıyıl)

İşçi %1 9,405

İşveren %2 18,81

Devlet %1 9,405

Toplam %4 37,62

(*) Sigortalının 5510 sayılı Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarına 

göre alınır.

4. İşsizlik Sigortası Kapsamında Ödenen Primlerin İade Durumu

İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; o ana kadar, 
işçiden ve işverenden kesilmiş bulunan işsizlik sigortası primleri ile Devlet katkı payı iade 
edilmeyecektir. Bu durum, sigortacılık ilkelerinin bir gereğidir. 



337

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

5. Sigortalı İşsizlere Sunulan Hizmetler 

İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler 
sunulmaktadır; 

a. İşsizlik ödeneği ödenmektedir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre 
ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, 
en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabilmektedirler.

b. İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal 
Güvenlik   Kurumu’na yatırılmaktadır.

c. İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

d. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.

e. İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı 
olunmaktadır.  

6. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde 
çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve 
kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim 
ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik 
sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın 
İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden 
başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden 
yararlandırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları 
belirtilmiştir.

 Tablo xxxIV. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulu ve Süresi

(Geçmiş) (Şimdi) (Gelecek)

SON 3 YILDA 
Sigortalı Olma ve İşsizlik  

Sigortası Primi Ödeme Gün Sayısı

Sigortalının İşten 
Çıkış Tarihi

 İşsizlik Sigortası  
Ödeneğinden Yararlanma Süresi

600 gün (1 yıl 8 ay) 6 ay

900 gün (2 yıl 6 ay) 8 ay

1.080 gün (3 yıl) 10 ay
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Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen 
süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. 

7. İşsizlik Ödeneği Miktarı Hesaplanması

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır (%40’ı). Bu şekilde hesaplanan 
işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından 
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Buna 
göre işsiz kalmadan önceki 4 ay boyunca sırasıyla sabit olarak 940,50, 1.000 ve 2.500 TL 
brüt prime esas kazancı (PEK) olan sigortalı işçinin işsiz kaldığında eline geçecek ödenek 
miktarının hesaplaması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo xxxV. İşsizlik Sigortası Maaşı Örnek Hesaplaması

(2012 Temmuz-Aralık Dönemi İçin A.Ü.=940,50 TL)

Sigortalının SON 4 AYLIK Brüt Prime 
Esas Kazancı TL

Son 4 ay  
Prime Esas 

Kazanç 
Ortalaması

Orta-
lama 

PEK’ın 
%40’ı

Ödenekten 
Kesinti 

Yapılacak 
Damga  
Vergisi 
(%0,66)

2012 2. ya-
rıyıl İçin Üst 
Sınır Kontrol 
(A.Ü.*%80)

Kişinin 
Eline 

Geçecek 
İşsizlik 
Ödeneği 
Miktarı 

TL

1. AY 2. AY 3. AY 4. AY

940,5 940,5 940,5 940,5 940,5 376,2 2,48 752,4 373,72

1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 400,0 2,64 752,4 397,36

2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 1.000,0 4,97 752,4 747,43

 (*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini Geçmediği 

İçin Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı 

8. İşsizlik Ödeneği Süresi 

 İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür; 

i. Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı 
olarak prim ödenmiş olması, 

ii. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli 
çalışılmış olunması, 
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iii. Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan 
hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması, 

iv. Sigortalı işsizin işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili 
birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması (Mücbir sebepler dışında 
30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak 
sahipliği süresinden düşülmektedir),

Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan; 

• 600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün, 

• 900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün, 

• 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,  

süre ile işsizlik ödeneği ödenmektedir. 

9. İşsizlik Ödeneğinin Kesilmesi Durumu 

İşsizlik ödeneği almakta iken;

1. İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret 
ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı 
sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin 
ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir. 

2. Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 
yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan 
işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

3. İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini 
haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam 
etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları 
zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde 
vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona 
ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak 
ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona 
erdiği tarihi geçemez. 

10. İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. 
İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 
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11. Yersiz Yapıldığı Anlaşılan Ödemeler 

Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte 
geri alınır.

12. İstirahatli Bulunan Sigortalıların İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği alırken hastalanan ve istirahatlı kılınan sigortalının işsizlik ödeneği 
kesilecektir. Bu durum, işsizlik ödeneği alırken işsizin her an iş almaya hazır olması 
gerekliliğinin doğal bir sonucudur. 

13. İşsizlik Ödeneği Alırken Geçen Süre Hizmetten Sayılması Durumu

İşsizlik ödeneği ödenirken geçen süre, söz konusu dönemde ilgililer adına sadece genel 
sağlık  sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden genel sağlık  sigortası primleri 
dikkate alınmayacaktır. 

14.  Aynı Anda Hem İş Kaybı Tazminatından Hem De İşsizlik   
  Ödeneğinden Yararlanma

İş kaybı tazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle iş 
kaybı tazminatı ödenecektir. İş kaybı tazminatı almak üzere yapılan başvurular aynı zamanda 
işsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçecektir. İş kaybı tazminatı ödeme süresi bittiği 
halde bir işe yerleştirilemeyenlere, iş kaybı tazminatı alınan süreler mahsup edilmek şartıyla 
kalan süre için işsizlik ödeneği ödenmektedir.             

15. İşsizlik Sigortası Fonu’nun Gelirleri

Gelirler; 

1. İşsizlik sigortası primlerinden,

2. Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan, 

3. Fon’un açık vermesi halinde Devletçe sağlanacak katkılardan, 

4. İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, 
gecikme zammı ve faizlerden, 
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5. Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

oluşmaktadır. 

16. İşsizlik Sigortası Fonu’nun Giderleri 

İşsizlik Sigortası Fonunun Giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır;  

1. Sigortalı işsizlere verilen ödenekler,

2. 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,

3. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri, 

4. İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi  için Yönetim Kurulunun 
onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, 
hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderleri,  

5. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere Fon 
tarafından tahsil edilen nema gelirlerden 2008 yılı için 1 milyar 300 milyon TL, 
2009 ve 2010 yılında tahsil edilecek nema gelirlerinin dörtte üçü, 2011-2012 
yıllarında dörtte biri, 

6. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 
yaşından büyük kadınlar için işverene ait sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna beş yıl süre ve belirlenen oranlarda aktarılması,

7. Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından 
6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve esasları Bakanlık ile 
Kurum tarafından müştereken belirlenen giderler.

17. İşsizlik Sigortası Fonunun Yönetimi ve Denetimi

İşsizlik Sigortası Fonu, Kurum Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu 
tarafından işletilip ve yönetilmektedir. 

Fon, Sayıştay’ın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenmektedir. 
Ayrıca, Fon hesapları her üç ayda bir yeminli mali müşavirlere denetlettirilmekte ve  sonuçları 
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.   İŞKUR ve SGK müfettişleri de kurumlarına verilen 
görevler dolayısıyla teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahiptirler.
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KISIM VIII

PRİMSİZ ÖDEMELERE
İLİŞKİN

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
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PRİMSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER103

2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir ya da aylık 
hakkından faydalanmayan veya SGK’ya prim ödemeyen ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesine istinaden belirlenen gösterge rakamının (yani 1620104 gösterge rakamının), Devlet 
Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı105 ile çarpımından bulunacak (01/07/2012-
31/12/2012 tarihi arasında 1620 x 0,071589=115,97 TL) tutardan daha az aylık ortalama 
geliri olan muhtaç Türk Vatandaşlarından, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından 
büyük özürlüler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü 
yakını bulunan kimselere (özürlü yakınına fiilen bakmak şartı ile) aylık bağlanmaktadır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01/07/2012 tarihi itibariyle 115,97 
TL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan ya da gelir sağlaması mümkün olan 
kimseler muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.

Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını, 16/07/2006 
tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması 
ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 
alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar. 

Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşlarının, 
aylık talebinde bulunmaları için ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya 
Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü, söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli 
belgeleri düzenlemelerini müteakip Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler.

103 Daha önce Primsiz Ödemelerle ilgili iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bulunmaktayken 
8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle bu iş ve işlemler yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir. Yeni dü-
zenlemeler yapılana kadar buradaki iş ve işlemler SGK tarafından devam ettirileceği için bu bölümde primsiz 
ödemelerle ilgili yürürlükteki iş ve işlemlere de değinilmiştir.
104 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, K Cetveli, XI Sosyal Yardım Ödemeleri: “2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca 
aylık ödemelerine esas alınan (1615) gösterge rakamı, 1/1/2012-31/12/2012
tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (1620) olarak uygulanır.”
105 1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakam-
larının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,071589), memuriyet taban aylığı göster-
gesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,9579), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk 
zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak uygulanır.
(Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı; 29/5/2012 tarih ve 2012/1 sayılı)
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Söz konusu belgeler anılan Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı 
tarafından incelenerek ilgililere aylık bağlanıp bağlanmayacağı hususunda karar verilmekte 
ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir.

1. Aylık Nevileri, Şartları ve Aylık Tutarları İle İstenilen Belgeler

1.1. Yaşlılık Aylığı

65 yaşını doldurmuş, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık 
hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza 
göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının 
aylık ortalaması, Muhtaçlık sınırının (01/07/2012 tarihi itibariyle 115,97 TL) altında olan 
kimselere, muhtaçlık sınırı tutarında ödenen aylıktır.

 İstenen Belgeler:

Ø	Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi 
aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi 
ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Başvuru formunda 
bulunan ikametgâh ilmuhaberi ile vukuatlı nüfus kayıt örneği ise ilgilinin T.C kimlik 
numarasına göre Mernis kayıtlarından idare tarafından temin edilecektir.)

1.2. Özürlü Aylığı 

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında olan 
ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ya da aylık hakkından faydalanmayan 
Vatandaşlarımızdan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni 
kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka 
miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01/07/2012 tarihi itibariyle 115,97 TL) 
altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır. 

İstenen Belgeler:

Ø	Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi 
aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi 
ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Başvuru formunda 
bulunan ikametgâh ilmühaberi ile vukuatlı nüfus kayıt örneği ise ilgilinin T.C kimlik 
numarasına göre Mernis kayıtlarından idare tarafından temin edilecektir.)
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Ø	“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik” gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

Ø	Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge

1.3. Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı 

18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek 
şekilde özürlü (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik 
Kurumundan gelir ya da aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, her türlü 
gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da 
sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01/07/2012 tarihi 
itibariyle 115,97 TL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen 
aylıktır. 

İstenen Belgeler:

Ø	Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi 
aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi 
ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Başvuru formunda 
bulunan ikametgâh ilmühaberi ile vukuatlı nüfus kayıt örneği ise ilgilinin T.C kimlik 
numarasına göre Mernis kayıtlarından idare tarafından temin edilecektir.)

Ø	“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik” gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu. 

1.4. Özürlü Yakını Aylığı

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan 
ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı 
ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01/07/2012 
tarihi itibariyle 115,97 TL) altında olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü 
olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, 
muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenen Belgeler:

Ø	Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi 
aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi 
ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Başvuru formunda 



348

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

bulunan ikametgâh ilmühaberi ile vukuatlı nüfus kayıt örneği ise ilgilinin T.C kimlik 
numarasına göre Mernis kayıtlarından idare tarafından temin edilecektir.)

Ø	“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik” gereğince özürlü çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu 
Raporu. 

Yukarıda belirtilen aylıkların talebinin vasi tarafından yapılması halinde, ayrıca 
mahkemeden alınmış vasilik kararı istenilir. 

1.5.  Sosyal Güvenlik Kurumundan Aylık veya Gelir Alanlar

Sosyal Güvenlik Kurumundan diğer mevzuata göre, özürlü olmaları nedeniyle yetim 
olarak aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre 
2022 sayılı Kanun kapsamında emsallerine ödenecek olan aylık tutarından düşük aylık ya 
da geliri olanlara, anılan Kanunun uygulaması ile ilgili Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar 
aranmaksızın Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından aradaki fark ödenir. 

İstenen Belgeler: 

Ø	“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik” gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

Ø	Dilekçe (Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne hitaben 
yazılacaktır.)

İlgililerin kendileri veya kanuni temsilcileri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2.  Aylık Başlangıç Tarihi

2022 sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunanların, ikametgâhlarının bağlı bulunduğu 
Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları zorunludur.

Bunların aylık başlangıç tarihi, başvuru formlarındaki dilekçe kısmının Defterdarlık veya 
Mal Müdürlüğünde kayda geçtiği tarihi (Başvuru formunun dilekçe kısmındaki saymanlık 
kayıt tarihi) takip eden aybaşıdır.

3. Aylıkların Artırılması veya Azaltılması

Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek özürlülük durumuna bağlı olarak aylık 



349

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

tutarında artırım yapılması gerekenlerin aylıkları, yeniden aldıkları sağlık kurulu raporlarının 
kayıtlara geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren artırılmaktadır.

Ayrıca, aylığın azaltılması gereken tarihten sonraki dönemler için yapılan ödemeler var 
ise ilgililerin yeni ödenecek aylıklarından ¼ oranında kesinti yapılmak suretiyle bu yersiz 
ödemeler geri alınır.106 Böylece yersiz ödemelerin geri alınmasında, tamamı yerine indirim 
uygulanması uygun görülmüştür.

4.  Aylık Talebinde Bulunanların Dosyalarının İncelenmesinde Uygulanan 
     Usul ve Esaslar

01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun”un 31/07/2008 tarih ve 5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile yapılan 
değişiklikten sonra anılan Kanuna göre aylık talebinde bulunanların belgelerinin, Dairemizde 
incelenmesi sonucunda durumlarına göre aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

4.1.  Aylık Bağlanması Gereken ve Yazışma Yapılmayacak Durumlar

1. Dilekçe bölümünde adres belirtilmemiş ise,

2. Muhtaçlık belgesi karar içeriğinde 2022 sayılı kanun ibaresine yer verilmemiş 
olmasına rağmen geliri olmadığı veya muhtaçlık ölçütünün altında geliri olduğu 
belirtilmiş ise,

3. Muhtaçlık belgesi bölümünde, il veya ilçe isimlerinden birisinin belirtilmemiş olması 
durumunda,

4. Sağlık kurulu raporunda, raporun sürekli olup olmadığının işaretlenmemiş olması 
durumunda,

5. Mal bildirim belgesi bölümü doldurulmuş ve idare kurulu kararında beyanın aksine 
bir husus tespit edilmemiş olması kaydıyla, mal bildirim belgesi bölümünde başvuru 
sahibinin imzasının bulunmaması durumunda,

Başvuru sahibine aylık bağlanmakta ve eksikliğin giderilmesi için herhangi bir yazışma 
yapılmamaktadır.

106 6111 sayılı Kanun ile bu fıkra eklenmiştir.
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Ayrıca, 5797 Sayılı Kanunun yayım tarihinden önce yapılan başvurulardan hakkında 

kesin işlem yapılmamış olanlar içinde yukarıdaki işlemler yapılmaktadır.

4.2. Aylık Bağlandıktan Sonra Yazışma Yapılarak Eksikliklerin
       Giderilebileceği Durumlar

1. Saymanlık evrak kayıt defteri numarası yazılmamış ise,

2. Saymanlıktaki yetkilinin adı-soyadı, imzası veya mühürden sadece birisinin eksik 

olması durumunda,

3. Muhtaçlık belgesi bölümünde, İl veya İlçe İdare Kurulu Başkanının adı-soyadı, imzası 

veya mühürden sadece birisinin eksik olması durumunda,

4. Kontrol muayene taahhütnamesi ve bakım ilişkisi beyanının yer almadığı 

başvuru formu ile (eski form kullanılarak) yapılan başvurularda, kontrol muayene 

taahhütnamesi ve bakım ilişkisi beyanı belgelerini onaylayan yetkilinin adı-soyadı, 

imzası veya mühürden sadece birisinin eksik olması durumunda, 

5. Muhtaçlık belgesi bölümünde, muhtaçlık karar çıkış tarihi veya numarasından 

birisinin eksik olması durumunda (01/07/2006 tarihinden önceki müracaatlarda karar 

tarihinin bulunması gerekmektedir),

6. Süreli olmayan (sürekli) sağlık kurulu raporlarında, rapor tarihi ve rapor numarasının 

bulunmaması durumunda,

Aylık bağlama işlemi gerçekleştirilerek ve daha sonra ilgili servis tarafından eksikliğe 

ilişkin yazışma yapılarak eksikliğin tamamlanması yoluna gidilmektedir.

4.3. Aylık Bağlanmaması ve Doğrudan Yazışma Yapılması Gereken  
       Durumlar

1. Dilekçe bölümünde müracaat sahibinin adı-soyadı ve imzası bulunmuyor ise,

2. Vasi/veli tarafından yapılan müracaatlarda vasi veya velayet kararının olmaması  

durumunda,

3.  Saymanlık kayıt tarihi bulunmuyor ise,

4.  Saymanlıktaki yetkilinin adı-soyadı, imzası veya mühürden en az iki tanesinin eksik 

olması durumunda,

5. Mal bildirim belgesi bölümünün doldurulmamış olması durumunda,



351

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

6. Muhtaçlık belgesi bölümünde, İl veya İlçe İdare Kurulu Başkanının adı-soyadı, 
imzası  veya mühürden en az iki tanesinin eksik olması durumunda,

7. Muhtaçlık belgesi bölümünde, Kurul Başkanı dışında en az üç üyenin adı-soyadı ve 
imzasının bulunmaması durumunda,

8. 0-18 yaş arası özürlüler için yapılan başvurularda, özürlü tarafından başvuru 
yapılması veya muhtaçlık kararının özürlü adına alınması durumunda (Karar 
mutlaka özürlüye bakacak kişi için alınmalıdır),

9. Mal Bildirim Belgesi ve/veya Muhtaçlık Belgesinde, muhtaçlık ölçütünün üzerinde 
gelir belirtildiği halde muhtaçlık kararı verilmiş ise,

10. Muhtaçlık Belgesi bölümünde, kişinin mal ve gelirlerinden bahsedilmeksizin sağlık 
kurulu raporuna dayanarak muhtaçlık kararı verilmiş ise,

11. Muhtaçlık Belgesi bölümünde, kararın matbu ifade veya kaşe/teksir şeklinde   
düzenlenmiş olması durumunda,

12. Kontrol muayene taahhütnamesi ve bakım ilişkisi beyanının yer almadığı 
başvuru  formu ile (eski form kullanılarak) yapılan başvurularda, söz konusu 
belgelerin gönderilmemiş olması durumunda, 

13. Kontrol muayene taahhütnamesi ve bakım ilişkisi beyanının yer almadığı 
başvuru formu ile (eski form kullanılarak) yapılan başvurularda, kontrol muayene 
taahhütnamesi veya bakım ilişkisi beyan belgesinin “aslının aynıdır” şeklinde tasdik 
edilmemiş fotokopi olarak gönderilmesi durumunda,

14. Başvuru formunun “aslının aynıdır” şeklinde tasdik edilmemiş fotokopi olarak  
gönderilmesi durumunda,

15. Başvuru formunun herhangi bir bölümünde tahrifat yapılmış ve onaylanmamış ise,

16. Yedi yaş üzerindeki özürlülerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf eklenmemiş ise    
ve fotoğraf hastane mührü ile mühürlenmemiş ise,

17. Sağlık kurulu raporu, özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden birinden 
alınmamış ise,

18. Sağlık kurulu raporu el yazısı ile doldurulmuş ise,  

19. Sağlık kurulu raporunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının 
yüzde (%) olarak belirtilmemesi durumunda,

20. Süreli sağlık kurulu raporlarında, rapor tarihi ve rapor numarasının bulunmaması  
durumunda,
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21. Özürlü sağlık kurulu raporu önlü-arkalı tek sayfa olarak düzenlenmiş olanlarda, her 
iki sayfada özürlüye ait kimlik bilgilerinin bulunmaması durumunda,

22. Sağlık kurulu raporunun Başhekimlikçe mühür ve imza ile onaylanmaması veya  7 
yaşından büyük kimselere ait özürlü sağlık kurulu raporlarında, hastane mührü ile 
onaylı fotoğrafın bulunmaması durumunda,

23. Özürlü aylığı başvurularında, %40-%69 özür oranı olanlar için, Türkiye İş 
Kurumu’na kendileri veya kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge mevcut 
değil ise,

Aylık bağlama işlemi gerçekleştirilmeden, eksikliğin giderilmesi için doğrudan yazışma 
yapılmaktadır.   

5. Aylık Bağlananların, Aylık Bağlama Kararlarını Etkileyecek    
         Durumlarının Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Aylık bağlama işleminden sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama 
kararını etkileyecek durumların tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin üç ay 
içerisinde giderilmesi için durum aylık bağlanana iadeli taahhütlü, ilgili idareye de adi posta 
ile bildirilmektedir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde tebligat tarihinden itibaren üç aylık 
sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya 
düzeltme işlemi yapılarak fazla ödenen tutarlar geri alınmaktadır.

Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlediği veya bu nitelikteki raporlara dayanarak 
aylık aldığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem 
yapılması için, ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

6. İşleme Alınmayan Aylık Talepleri

2022 Sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunanlar hakkında İl veya İlçe İdare Kurullarınca 
“Muhtaç Olmadığına” karar verilenler ile sağlık kurulu raporlarındaki özür durumuna göre 
tüm vücut fonksiyon kaybı oranları %40’ın altında bulunanların başvuru belgeleri SGK’ya 
gönderilmeyerek, 2022 Sayılı Kanuna göre aylık bağlanamayacağı gerekçeleri de belirtilmek 
suretiyle Valilik veya Kaymakamlıklarca ilgililere bildirilmektedir.

7.  Aylıkların Ödenmesi

Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç 
ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir.



353

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ikametgâhlarına 
yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile dönem aylıkları ise PTT Merkezleri 
aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına 
ya da velilerine ödenir. 

Dönem aylıkları, ilgililere;

a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü,

b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü,

c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü,

d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü,

e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü, 

ödenmektedir. 

8. Aylıkların veya Aylık Farklarının Kesilmesi 

Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibinin veya uygulama yönetmeliğinin 2 nci 
maddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün;

a. Ölümü,

b. Türk vatandaşlığından çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi    (Türk 
vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) 

c. Muhtaçlığının  kalkması,

d. Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,

e. Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,

f. Daimi olmayan özürlülük oranının % 40’ın altına düşmesi,

g. Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,

h. Uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün 18 
yaşını tamamlaması,

i. Uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendi kapsamında olanlar 
açısından bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,

j. Uygulama yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen durumların mevcut 
olduğunun tespiti,

k. Sosyal Güvenlik Kurumlarından özürlü olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim 
aylığı veya gelirinin kesilmesi,
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hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren 
kesilmektedir.

Birinci fıkranın (d) bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir takvim yılı 
içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar hakkında 
aylık kesme işlemi uygulanmamaktadır.

9.  Aylığı Kesilenlerin Yeniden Başvuruları

Aylık almakta iken, yukarıda belirtilen nedenlerle (Yönetmeliğin 19 uncu maddesi) aylığı 
kesilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde, durumlarına göre Yönetmeliğin 14 
üncü maddesinde belirtilen belgelerin yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.

Ancak, özürlü yakını aylığı alanlarda özürlünün 18 yaşını tamamlaması nedeniyle aylığı 
kesilenlerden, daha önce aylık bağlanmasına mesnet teşkil eden Sağlık Kurulu Raporunda 
özrünün sürekli olduğuna karar verilmiş olanlarda, özürlünün kendi adına aylık talebinde 
bulunması halinde, özürlüden yeni sağlık kurulu raporu istenilmemektedir.

10. Bildirim Yükümlülüğü

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya 
vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda bu durumları Primsiz Ödemeler 
Genel Müdürlüğüne üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi 
veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilmek üzere ilgililerin ikametgâhlarının bulunduğu 
Valilik veya Kaymakamlıklara bildirilmektedir.

11. Varislere Yapılan Ödemeler

İstenen Belgeler: 

2022 Sayılı Kanuna göre aylık almakta iken vefat edenlerin, vefat tarihleri itibari ile hak 
edipte alamadıkları ve varislerine intikal eden meblağın, varislerin talebi halinde ödenebilmesi 
için aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir;

a) İlgili mahkemeden alınacak “Veraset İlamı”,

b) Her varis için ayrı ayrı istem dilekçesi (Bir dilekçede hepsinin adı-soyadı ve 
imzası bulunması halinde geçerli sayılmaktadır.)
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c) İntikal eden miktarın (Tereke) veraset ve intikal vergisinden bağışık olduğu veya 
bu verginin ödendiğine dair ilgili Vergi Dairesi yazısı.

Bu belgeler geldikten sonra, varislere ödenecek meblağ, veraset ilamındaki hisse 
nispetleri esas alınarak tespit edildikten sonra talepte bulunan varislere hisseleri nispetinde 
ayrı ayrı ödenmektedir. 

12. Muayene ve Tedavi

2022 Sayılı Kanuna göre aylık bağlananların (özürlü yakını aylığı alanlar hariç) tedavileri 
18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin 
Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” hükümleri 
çerçevesinde yeşil kart verilmek suretiyle sağlanmaktadır. Yeşil kart verilmesi için aranan 
şartlar açısından, 2022 Sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış kişiler hakkında yeniden 
araştırma yapılmaz. Bu aylık sahipleri, 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil kart 
verilmesinde aranan şartları haiz olarak kabul edilirler.

Ancak, özürlü yakını aylığı alanlarda, sadece 18 yaşından küçük özürlüler yukarıda 
belirtilen tedavi hakkından yararlanmaktadır. Bu özürlülerin aylık ödenen yakınları ise bu 
haktan yararlanamamaktadır.

13. Aylıktan Feragat

2022 Sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarından feragat etmek isteyenlerin, aylığın 
kesilme nedenini belirten dilekçelerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden dönem 
başından itibaren ilgililerin aylıkları kesilmektedir.

Ancak, bunların aylıklarının kesilmesinden önce yapılan sorgulamada Sosyal Güvenlik 
Kurumundan diğer mevzuata göre aylık veya gelir aldıkları ya da SGK’ya prim ödediği tespit 
edilenlerin aylıkları ise aylık veya gelir aldıkları ya da prim ödemeye başladıkları tarihler 
esas alınmak suretiyle geriye dönük olarak kesilmekte ve yersiz ödemeler ilgililer adına borç 
çıkarılmaktadır.

Bu şekilde aylık kesmelerde, yürürlükte bulunan uygulama Yönetmeliğinin 22 nci 
maddesinde belirtilen 3 aylık bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı tespit edilirse, ilgiliye 
ödenmiş olan yersiz ödeme tutarları %50 fazlası ile adlarına borç çıkarılmaktadır.

14. Aylıkların Durdurulması ve Zamanaşımı

Tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız olarak bir yıl boyunca aylıklarını almayan 
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hak sahiplerinin aylıkları durdurulmaktadır. Aylıklarını beş yıl boyunca almayanların 
aylıkları ise kesilmektedir. Bu süreden sonra başvuranların aylık istekleri yeni başvuru olarak 
değerlendirilmekte ve bunlara geçmiş süreler için bir ödeme yapılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen süre dolmadan tahsil etmediği aylıklarının ödenmesini, yazılı olarak 
talep edenlerin birikmiş aylıkları defaten ödenmektedir.

Aylık talebinde bulunanlardan, kendilerinden kaynaklanan nedenlerle başvuru tarihinden 
itibaren beş yıllık dönem içerisinde talepleri sonuçlanmamış ise bu kişilerin dosyaları 
işlemden kaldırılmaktadır. Bunların yeniden başvuruda bulunmaları halinde durumları yeni 
başvuru olarak değerlendirilmektedir.

15. Aylık veya Aylık Farklarının Geri Alınması ve Ceza Kovuşturması

Uygulama yönetmeliğinin 22 nci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne 
uyulmadığı ve aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit 
edildiği takdirde, ödenen aylıklar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar Türkiye İstatistik 
Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte geri alınır.107

Ayrıca, gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel 
hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya SGK 
tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Öte yandan, gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması 
durumunda ise haklarında ayrıca idari soruşturma açılmaktadır. 

16. Silikozis Hastaları İçin Özel Uygulama

2022 sayılı Kanuna, 6111 sayılı Kanunun 67 inci maddesi uyarınca aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir:

“Bu maddenin yayımı 13/02/2011 tarihinden, itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte 
bulunan ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından 
ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi 
bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az 
% 15 kaybettiğine “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca” meslek hastalıkları tespit 

107 6111 sayılı Kanunun 66 ıncı md. uyarınca “ödenen aylıklar % 50 fazlasıyla geri alındığı gibi” ibaresi 
kaldırılmıştır.
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hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere, bu maddede belirtilen şartları sağlamaları 
halinde aşağıda belirtilen esaslara göre Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanır.

Meslekte kazanma gücünü;

a) % 15 ila % 34 arasında kaybedenlere 7000,

b) % 35 ila % 54 arasında kaybedenlere 8000,

c) % 55 ve üzerinde kaybedenlere 9000,

gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanır.”

16.1. Silikozis Hastalarının Haksahipliği Durumu

Yukarıda belirtilen şartlara göre aylık almakta iken ölen silikozis hastasının; 5510 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (a), (b) ve (e) bentleri hariç olmak üzere, 5510 
sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı 
nedeniyle gelir veya aylık almayan;

a. Dul eşine % 50’si, bu madde kapsamında aylık alan çocuğu bulunmayan dul 
eşine % 75’i,

b. Çocuklarından;

1. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim 
yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan veya,

2. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 
oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya,

3. Yaşları ne olursa olsan evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan 
veya dul kalan kızlarının,

her birine % 25’i, oranlarında aylığın tamamı dağıtılacak şekilde aylık bağlanır. 

Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı silikozis hastasına bağlanan aylığın tutarını 
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak 
indirimler yapılır.

Eş ve çocukların aylıkları yukarıda belirtilen koşulların ortadan kalkması halinde kesilir.

16.2. Silikozis Hastalarının Sağlık Güvencesi Durumu

Bu maddeye göre tarafına aylık bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi 
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giderleri, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” 
hükümlerine göre, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen aile içindeki kişi başına düşen gelir 
payına bakılmaksızın yeşil kart verilerek karşılanır.

Bu maddeye göre aylık alanların 5510 sayılı Kanuna göre çalışmaya veya sosyal güvenlik 
kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa 
olsun gelir veya aylık almaya başlamaları halinde aylıkları kesilir.

Aşağıda yer alan Tablo XXXVI’da 2012 yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin 2022 sayılı 
Kanun kapsamındaki silikozis hastalığı kapsamında olanlar dahil olmak üzere aylıklara 
ilişkin tutarlar belirtilmiştir.

Tablo xxxVI. 2022 Sayılı Kanuna Göre Aylık Tutarları (2012 Temmuz-Aralık)

2022 Sayılı Kanuna  
Göre Kapsam

2012 YILI

Temmuz-Aralık

Ek Ödeme 
(%5) (I)

Ödenecek 
AylıkTutarı 

(II)

Toplam  
(I+II)

Yaşlı Aylığı (65+) (A) 5,80 115,97 121,77

Bakıma Muhtaç Yaşlı Aylığı (65+(%70 üzeri özürlü) 
(Ax3) 17,40 347,92 365,32

Özürlü Aylığı (%40-%69 Özürlü) (Ax2) 11,60 231,95 243,55

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı(%70 Özürlü) (Ax3) 17,40 347,92 365,32

Özürlü Yakını Aylığı (18 Yaş Altı)(%40 Özürlü) 
(Ax2) 11,60 231,95 243,55

SİLİKOZİS HASTALARI (6111 sayılı Kanuna istinaden)

Özür Oranı %15-%34 Olanlar 25,06 501,12 526,18

Özür Oranı %35-%54 Olanlar 28,64 572,71 601,35

Özür Oranı %55 ve daha üstü olanlar 32,22 644,30 676,52
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17. 6111 sayılı Kanunun 65 inci Maddesi Uyarınca 18/6/1992 tarihli ve 3816 
      Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin 
      Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında  
      Kanununda Yapılan Değişiklik

3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Ø	1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmış 
olanlar hariç olmak üzere, yeşil kart verilen kişilerden 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (b) bendinin (2) ve (4) numaralı 
alt bentlerine tabi sigortalı olarak çalışan ve bu çalışmalarından dolayı genel 
sağlık sigortası kapsamında olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası kapsamında sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanma tarihinden sağlık hizmetlerinden 
yararlanma şartlarının sona erdiği tarihe kadar bu çalışmalardan dolayı elde 
edecekleri gelirlerine bakılmaksızın yeşil kartları askıya alınır. 

Ø	Bu kişilerin yeşil kartları 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası sağlık 
hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle 
başvuru veya başka bir işleme gerek olmaksızın aktif hale getirilir. 

Ø	Aynı hanede bulunmakla birlikte bakmakla yükümlü olunan kişiler dışında kalan 
kişilerin yeşil kart hak sahipliği devam eder ve bu hak sahipliğinin sürdürülmesinde 
bu bent kapsamındaki çalışmalardan elde edilecek gelirler dikkate alınmaz. 

Ø	Yeşil kartları askıya alınanlardan 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü 
olunan kişi sıfatını yitirenlerin ise bu bent kapsamındaki çalışmalardan elde 
edilecek gelirler dikkate alınmaksızın yeşil kartları aktif hale getirilir. 

Ø	Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
kapsamında sayılanlar ile kamu kaynaklı meslek edindirme kurslarına katılanların 
kurs sürelerince yeşil kartları devam eder.
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Tablo xxxVII. Primsiz Ödemelerden Yararlananların İlgili Mevzuatı ve 
Açıklaması108

Kanun No Resmi Gazete 
Yayım Tarihi Yardımlardan Yararlananlar

2022 
Sayılı Kanun

01/07/1976

1 - Yaşlılık (65 Yaş)

2-  65 Yaşından Büyük Bakıma Muhtaç Özürlü

3 - Özürlü Aylığı (%40-69) arası özürlü

4 - Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (%70 üstü özürlü)

5 - Özürlü Yakını Aylığı (18 Yaş Altı Sakat-Malül)

1005 
Sayılı Kanun 24/02/1968

İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlar ve  
Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar.

İstiklal Harbi Gazisi

istiklal Gazisi Dul Eşi

Kore Harbi  Gazileri

Kore Harbi Dul Eşi

Kıbrıs Harbi Gazileri

Kıbrıs Harbi Dul Eşi

3292 
Sayılı Kanun 28/05/1986

Hiçbir karşılık gözetmeksizin üstün başarı ve  
gayretle Türk vatanına hizmet etmiş ve bu hizmetleri belgelenmiş 
Türk Vatandaşları ve ölümleri halinde muhtaç düşmüş aile fertleri. 

Vatani Hizmet Emeklisi

Vatani Hizmet Emeklisi Dul Eşi

Vatani Hizmet Emeklisi Yetimi

5774 (Mül-
ga2913) Sayılı 

kanun
12/04/1991

40 yaşını doldurmuş Dünya, Olimpiyat ve  
Avrupa Şampiyonluğu kazanmış sporculara veya ölümleri halinde 
dul ve yetimlerine

108 Vatani Hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif kanunlarda yer alan gösterge rakamla-
rı, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri için (6016), dul eşler için 
(4813), diğer yakınları için (3348) olarak uygulanır. Ancak, bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kuru-
mundan gelir ve aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı 
gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise 
SGK’nın kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müd-
detçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın 
%75’i, diğer yakınlar için ise %50’si) esas alınarak ödenir. 2011 yılı ilk 6 aylık  dönem için SGK tarafından 
belirlenen tutar: 570,21 TL’ dir. Kaynak: SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Şubat 2011
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Kanun No Resmi Gazete 
Yayım Tarihi Yardımlardan Yararlananlar

2330 
Sayılı Kanun 03/11/1980 Güven ve asayişi korumakla ilgili görevlerinden 

 dolayı ölen kamu personelinin kanuni mirasçıları

2629 
Sayılı Kanun 28/02/1982

TSK mensubu pilot silah sistem operatörü,  
uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adamlar ile bunların adayları.

3160 
Sayılı Kanun 05/03/1985

Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya  
sözleşmeli olarak görevli pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa 
adam ve kurbağa adam adayları.

3713 
Sayılı Kanun 12/04/1991

Terör eylemlerinden dolayı ölen, yaralanan,  
sakat kalan, suçlanan kişiler ve bunların ölümü durumundan hak 
sahibi dul ve yetimleri.(Terörden dolayı er, köy korucusu)

442 Sayılı 
Köy Kanunu 07/04/1924

(Ek : 26/3/1985 - 3175/1 md.) Köy Korucuları ve Geçici Köy Ko-
rucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sa-
katlanmaları veya ölümleri halinde “2330 sayılı Nakdi Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır. (Ek 
cümle: 27/5/2007-5673/1 md.) Geçici köy korucularının ölümü se-
bebiyle eşlerine aylık bağlanması durumunda yukarıda belirtilen 
hak sahiplerine aynı şekilde muayene, tetkik ve tedavi yardımı ya-
pılmasına devam olunur.
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EKLER
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EK 1. SANATÇILAR
Sanatçılar (5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında 
Sayılan Sigortalılara İlişkin Uğraşı Alanı ve Çalışanları Gösterir Liste)  

1- Sinema Sanatçıları ve Çalışanları:
    -Yapımcı
    -Yönetmen
    -Yönetmen Yardımcısı
    -Oyuncu 
    -Yardımcı oyuncu (figüran)
    -Görüntü Yönetmeni Yardımcısı
    -Kamera Teknik Ekibi
    -Işıklandırma Yönetmeni
    -Işıklandırma Yönetmeni Yardımcısı
    -Işıklandırma Ekibi
    -Set Teknisyenleri
    -Makyajcı
    -Kostümcü
    -Terzi
    -Giydirici
    - Sanat Yönetmeni (Art Director)
    -Dekoratör
    -Dekoratör Yardımcıları
    -Marangoz İşçileri
    -Seslendirme  Sanatçıları
    -Laboratuvar Şefi
    -Laboratuvar İşçileri
    -Seslendirme Stüdyosu Teknisyenleri
    -Müzik Bestecisi
    -Müzik Yönetmeni
    -Eser Yazarı
    -Diyalog Yazarı
    -Senaryo Yazarı
    -Montajcı (Kurgu)
    -Ses Yönetmeni (Sesli Çekimde)
    -Şakşakçı
    -Afiş Grafikeri

III- Müzik ve Sahne Sanatçıları:
    -Halk Müziği Araştırmacısı (Derleyicisi)
    -Halk Müziği Solistleri
    -Halk Müziği Enstrüman Sanatçıları
    -Halk Müziği Yorumcuları
    -Besteci
    -Aranjör
    -Solist
    -Orkestra Üyeleri
    -Söz yazarı
    -Vokalist
    -Stajyer Sanatçı
    -Koro Sanatçısı
    -Enstrüman Yapımcısı
    -Koro Şefi
    -Koro Şef yardımcısı
    -Nota Yazım – Basım Elemanı
    -Sanatçı Yetiştirici  (Öğretmen)
    -Saz Sanatçısı
    -Orkestra Şefi
    -Orkestra  Şef yardımcısı
    -Orkestra Üyeleri
    -Elektronik Müzik Yapımcısı, Uygulayıcı
    -Akortcu
    -Dansör
    -Dansöz
    -Takdimci
    -Showman
    -Kayıt Stüdyosu Teknisyeni
    -Ses Teknisyeni
    -Seslendirme Teknisyeni
    -Seslendirme Teknisyeni Yardımcısı
    -Konser Organizatörü 
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    -Çevirmen
    -Yapım Yönetmeni (Prodüksiyon Amiri) 
Yardımcıları
    -Supervısor
    -Jenerik Ressamı
    -Çizgi Film Yapımcısı
II- Tiyatro, Opera, Bale Sanatçıları ve 
Çalışanları :
     -Rejisör
     -Aktör
     -Aktrist
     -Reji  Asistanı 
     -Korrepetitör
     -Sanat Teknik Müdürü
     -Dekoratör
     -Kostüm Kreatörü
     -Dramaturg
     -Teknik Müdür
     -Işık Uzmanı
     -Perukacı
     -Kuaför
     -Bale Piyanisti
     -Kondüvit
     -Suflör
     -Atelye Şefi
     -Sahne Makyajcısı
     -Atelye Ressamı
     -Sahne Işıkçısı
     -Sahne Makinisti
     -Sahne Marangozu
     -Sahne Terzisi
     -Sahne Kunduracısı
     -Kaşör
     -Sahne Amiri
     -Sahne Amiri yardımcısı
     -Sahne Kostümcüsü
     -Aksesuarcı
     -Sahne Uzmanı

 -Seslendirme Teknisyeni Yardımcısı
    -Konser Organizatörü 
    -Efekt Yapımcıları
IV- Folklor ve Halk Sanatçıları:
    -Halk Şairleri
    -Saz Şairleri
    -Halı, Kilim vb. Sanatçıları
    -Yazma, İşletme, Oya, Nakış Sanatçıları
    -Oymacılar (Ağaç, Taş)
    -Mermer Sanatçıları
    -Tezyinatçılar
    -Kakma Sanatçıları
    -Seyirlik Oyun Sanatçıları (Kuklacı, Kara-
göz, Hokkabaz)
    -Folklor Derleyicileri
    -Folklor Araştırmacıları
    -Otantik Halk Oyunları Sanatçıları
    -Folklor Yayıcıları
    -El Sanatçıları Uzmanları
V- Edebiyat:
    -Yazar
    -Çevirmen
    -Ozan
    -Eleştirmen
VI-Görsel Sanatlar, Dekoratif Sanatlar,vb.
     -Ressam    
     -Grafiker   
     -Fotoğraf sanatçısı  
     -Heykeltıraş      
     -Heykel Dökümcüsü  
     -Tekstil   
     -Sahne Tasarımcısı, Tiyatro Dekoratörü  
     -Sinema ve TV Tasarımcısı     
     -Mimar    
     -Seramikçi 
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-Ses Uzmanı
     -Ses Teknisyeni
     -Turne Organizatörü
     -Besteci
     -Yazar
     -Çevirmen
     -Pantomim Sanatçıları
     -Opera Solist Sanatçısı
     -Koro Şefi
     - Koro Stajyeri
     -Koreograf
     -Bale Notatörü
     -Bale Sanatçısı
     -Bale Stajyeri
     -Genel Müzik Yöneticisi
     -Orkestra Şefi
     -Orkestra Stajyeri 
    -Orkestra Üyeleri
    -Orkestra Müdürü
    -Piyanist
    -Realizatör  (Deri İşleri, Demir 
İşleri,Sahne Montajı, Seslendirme, Aksesuar, 
Teknik Büro)
    -Lutiye

     -Teknik Ressam     
     -Karikatürist        
     -Konservatör      
     -Restoratör  
     -Ciltçi         
     -Sedefkar     
     -Hat Sanatçısı    
     -Minyatürcü     
     -Ebru Sanatçısı
     -Çömlekci     
     -Çini - Seramik      
     -Endüstriyel Sanatlar Tasarımcıları.

Kaynak: SSİY, Sanatçılar, EK 1
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EK 2. SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
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EK 3. SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
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EK 4. TARIM İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ ÇALIŞANLARA AİT 
GİRİŞ BİLDİRGESİ
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EK 5. ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ ÇALIŞANLARA AİT 
GİRİŞ BİLDİRGESİ
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AÇIKLAMALAR    
            

      Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi 5510 sayılı 
Kanunun ek 5 inci maddesine göre kamu idarelerinde orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 
çalışanlar hariç olmak üzere orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan sigortalıların 
Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.
     1. Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılık Kuruma müracaat tarihi ile başlar. Orman 
İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesinin adi posta veya 
kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
veya acele posta ile gönderilmesi halinde ise postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak 
kabul edilir.
     2. 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinden 4 üncü maddeye, isteğe bağlı sigortaya, 506 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olmayan sigortalılar ile kendi sigortalılıklarından 
dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlar yaralanabilir. 
Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
     3. Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılık 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak 
çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten, sigortalılıklarını sona erdirme 
talebinde bulunanların talep tarihinden, prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi 
ödenmiş son günden, gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak 
şartıyla talep tarihinden ve ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer. 4 üncü madde 
kapsamındaki çalışması sona erenlerden yeni bir Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz 
Olarak Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi alınmaksızın sigortalılıkları bu çalışmalarının sona 
erdiği tarihi takip eden günden itibaren ek 5 inci madde kapsamında kendiliğinden başlar.
     4. “SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, 
yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.
     5. “A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ” bölümü (1-12) sigortalı tarafından 
beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri esas alınarak düzenlenir.
     6. “B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümüne  SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için 
sicil/emekli numarası yazılır.
     7. “C- KÖY/MAHALLE MUHTARLIĞI, ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ/
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/KOOPERATİF ONAYLARI” bölümünün (14) numaralı 
alanı sigortalının ikamet ettiği yerin bağlı olduğu muhtarlık tarafından onaylanır. (15) numaralı 
bölüm ise ikamet ettği yerin çevre ve orman il müdürlüğü/orman bölge müdürlüğü ya da işletme 
şefliği veya orman köylüsünün üye olduğu kalkındırma kooperatifi tarafından onaylanır.
     8. “D- BEYAN VE TAAHHÜTLER” bölümünde sigortalının beyan ve taahhütleri yer alır.
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EK 6. SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ
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AÇIKLAMALAR

1-Bu belge,  hizmet akti ile sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini 5510 sayılı 
Kanunun 8’inci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.
2- “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için 
ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası yazılır. Bu 
alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde 
yazılır.
3- “ A-Sigortalıların Kimlik Bilgileri ”  bölümünün bütün haneleri nüfus hüviyet cüzdanındaki 
bilgilere göre tam ve doğru olarak doldurulur. 
4- -”B-Beyan ve Taahhütler ” bölümünde; “İşverenin Adı-Soyadı, Ünvanı” satırında ; işyerinin 
varsa ünvanı, işyeri kişiye ait ise adı ve soyadı, “İşyeri Sicil Numarası” satırında biliniyorsa 
çalışmaya başlanılan işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumundaki işyeri sicil numarası ile  işyerinde 
çalışmaya başlanılan tarih, gün, ay, yıl olarak noksansız yazılır.
5- Bu belgenin,  işe başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
GüvenlikMüdürlüğüne/Merkezine verilmesi gerekir.
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EK 7. İŞYERİ BİLDİRGESİ
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EK 7 DEVAM
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EK 8. AYLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ

 



378

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

AYLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ AÇIKLAMALAR

(5510 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa 
sigortalı olacaklar için)

A-)   Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim ve Hizmet Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı 
ve 86’ncı maddeleri gereğince sigortalı çalıştıran Kamu İdarelerince her ay için düzenlenerek, 
ait olduğu ayın sonundan itibaren onbeşinci günün sonuna kadar Kuruma verilir. Süresi 
içinde verilmemesi halinde Kanunun 102’nci maddesine göre İdari Para Cezası uygulanır.  

B-)  Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir.  Birinci nüshası maaş ödemesinin yapıldığı ayın 
sonundan itibaren onbeşinci günün sonuna kadar kuruma verilir. İkinci nüshası Kamu 
İdaresi tarafından saklanır. Üçüncü nüshası ise belgenin Kuruma verilmesi gereken 
sürenin sonuna kadar işveren tarafından sigortalıların görebileceği bir yere asılır.

C-)    Bu belge aynı Kamu İdaresinde farklı dönemde maaş ödemesi yapılan personel var ise 
her bir maaş dönemi için ayrı ayrı düzenlenir. 

D-)    Belgenin doldurulması ile ilgili açıklamalar:  
1-İşyeri Sicil Numarası: Kamu idaresinin tescil işlemini müteakip Kurumca bildirilen İşyeri 
Sicil Numarası eksiksiz ve tam olarak yazılacaktır.
2-Belgenin: Ait olduğu ay ve yıl ve mahiyeti, toplam sayfa sayısı tam olarak yazılır. Aynı Kamu 
İdaresinde farklı dönemlerde maaş ödemesi yapılan personelin olması halinde belge türüne aşağıdaki 
gruplandırılan iki haneli kodlardan uygun olan kod yazılarak her bir grup için ayrı belge düzenlenir.

Maaş ödemeleri ayın 15.günü peşin yapılanlar 01
Maaş ödemeleri ayın 1.günü peşin olarak yapılanlar 02

3-İşverenin Adı: İşyerinin açık adı bağlı bulunulan üst kuruluş ile birlikte eksiksiz olarak yazılacaktır.

Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 15’de ödenenler 03
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 1’ne ödenenler 04

 
4-İşyerinin Adresi: İşyerinin adresi tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.
5-Bağlı Bulunduğu Saymanlık: Personel maaş ödemeleri herhangi bir Saymanlıkça yapılan 
işverenlerin bağlı bulunduğu Saymanlık isimlerini tam olarak yazılacaktır. Herhangi bir 
Saymanlığa bağlı olmayıp tahakkuk ve tediye işlemleri kendi işyerlerince gerçekleştirilen(Döner 
Sermaye İşletmeleri, Belediye, Özel İdare, K.İ.T’ler vb.) işyerleri bağlı olduğu Saymanlık 
bölümüne kendi İşyeri ismi yazılacaktır.
6-Tüm sayfalara ait toplam sigortalı bilgileri: Bütün sayfalardaki toplam sigortalı sayısı, toplam 
prim tahakkuku ile ay içinde göreve başlayan ve ayrılan sigortalı sayısı toplamı yazılacaktır
7-Ay İçerisinde Çalıştırılan Sigortalı Bilgileri:

a)T.C Kimlik Numarası: Nüfus Müdürlüğünce verilen 11 karakterden oluşan numara, Türk 
soylu yabancılar içinse pasaport numarası yazılacaktır.

b)Emekli Sicil Numarası:   İlgilinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)’ce verilen 
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8 karakterli sicil numarası yazılacaktır Sicil numarasının bilinmemesi veya hatalı olarak 
bilinmesi halinde  www.sgk.gov.tr adresinden emeklilik sicil no tespit kısmından sicil numarası 
tespit edilebilecektir.
c)Adı ve Soyadı: Sigortalının  bugün itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarındaki adı ve soyadı 
kayıtlarda olduğu şekliyle, iki adı bulunanların ise her iki adı da açık olarak (örnek:Adı: 
Mehmet Ali ) yazılacaktır.
d)Ünvanı: İlgilinin kadro ve görev ünvanı yazılacaktır.

e) Fiili hizmet süresi zammı kodu: 5510 sayılı Kanunun 40.maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan çizelgenin hangi bendine göre fiili hizmet süresi zammı veriliyorsa bu maddenin ve bendin 
numarası yazılacaktır. (Örnek: Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar için 40.01)

f) Ödenen Aylık Bilgileri: Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için  fiilen 
ödenen aylık derece, kademe ve ek göstergesi yazılacaktır.

g)Prime Esas Kazanç Toplamı: Kamu idaresinde görevli sigortalıya ait Kanuna göre tespit 
edilecek aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları, memuriyet taban 
aylık ve kıdem aylık tutarları ile tazminat tutarları toplamı yazılacaktır.
h)Prim Ödeme Gün Sayısı:   Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o 
ay içinde maaş aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate 
alınır. Ay içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı maaş ödenen gün 
sayısıdır.

ı) Fiili Hizmet  Süresi Zammı Gün Sayısı: Fiili hizmet süresi zammına müstehak maddede 
belirtilen işlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre yine maddede belirtilen miktarlarda hesap 
edilen gün sayısı yazılacaktır.

j) Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Tutarı : Prime Esas Kazanç Toplamı üzerinden   Malüllük 
Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi olarak    % 9 Sigortalı , %11 İşveren hissesine göre belirlenen 
toplam miktar üzerinden kesilecek tutar,  para cinsinden yazılacaktır.   

8-)  İşyeri onayı: Bu belge Kamu İdaresi yöneticisi ve tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu 
görevlisi tarafından imzalandıktan sonra, bağlı bulunduğu Saymanlık onayının da alınması 
gerekmektedir. 

E)  Bu Belgenin tüm bölümleri, mevzuata ve dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak 
doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğacak 
sorumluluklar işverene aittir.   
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EK 9. BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ 1
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AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamında sigortalı sayılanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi 
kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, Kanunun 41 inci maddesine göre 
yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

2- Borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 
32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadar olacağından, belgenin (4) 
numaralı bölümünde, borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınması 
istenilen seçeneklerden birinin önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir. 
“Diğer” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ayrıca başvuru tarihindeki prime esas  günlük 
kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanmak istenilen miktar  yazılacaktır.

  
3- (5) numaralı bölüme 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılmak istenilen 

hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.

4- (6) numaralı bölüme borçlanılmak istenilen sürenin tamamı veya iki tarih arası ya da gün, 
ay, yıl olarak  ne kadar süre borçlanılmak isteniyorsa uygun kutunun (X) ile işaretlenerek 
doldurulması  gerekmektedir. 

5- (7) numaralı bölüme Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine 
tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri, (c) bendi kapsamında çalışanlar için ise ayrıca son 
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kez bu kapsamda görev yapmış oldukları/görev yaptıkları Kurumun açık adı yazılacaktır.  

6-  41 inci maddede sayılan sürelerini borçlanmak isteyenlerden;

a)  İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerine tabi çalışmaya başlayan sigortalılar ve hak sahipleri ile 2925 sayılı Kanun 
ile mülga 506, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri 
“Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine”,

b)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 
sigortalılar veya hak sahipleri iş ve işlemleri sosyal güvenlik il müdürlüklerine/
sosyal güvenlik merkezlerine devir tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Ehlibeyt 
Mah. Cevizlidere Cad. No: 20 Balgat / ANKARA adresine 

başvuruda bulunacaklardır. Bu nedenle, belgenin (7) numaralı bölümünün altında yer alan “T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU”  başlığı altındaki bölüme başvuru yapılacak birimin adı 
ve adresi yazılacaktır.

7- Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde 
verilmesi gerekmektedir. 
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EK 10. BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ 2
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AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında olan sigortalıların; Kanunun 46 ncı maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin 
onuncu fıkrasına göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

2-  (4) numaralı bölüme sigortalının;
  a) Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları 

Genel Müdürlüğü,  Gelir İdaresi Başkanlığı....vb. )

 b) Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.) yazılır.

3- (5) numaralı bölümde borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile 
işaretlenmesi gerekmektedir.

4- Borçlanma yapmak isteyenler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamındaki sigortalılar “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı 
Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar – 
ANKARA” adresine başvuruda bulunacaklardır. 

5- Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde 
verilmesi  gerekmektedir. 
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EK 11. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFE CETVELİ
(6385 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
değiştirilmiştir, bu değişikliğe bağlı olarak da 10 uncu madde ile 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmış ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak belirlenmiştir.)

Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

A TARIM, ORMANCILIK VE 
BALIKÇILIK

01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile 
avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

011 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) 
bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

0111
Tahılların (pirinç hariç), bak-
lagillerin ve yağlı tohumların 

yetiştirilmesi
III 2,00

0112 Çeltik (kabuklu pirinç) 
yetiştirilmesi III 2,00

0113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve 
yumru sebzelerin yetiştirilmesi III 2,00

0114 Şeker kamışı yetiştirilmesi III 2,00

0115 Tütün yetiştirilmesi III 2,00

0116 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi III 2,00

0119
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) 

diğer bitkisel ürünlerin yetişti-
rilmesi

III 2,00

012 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel 
ürünlerin yetiştirilmesi

0121 Üzüm yetiştirilmesi III 2,00
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

0122 Tropikal ve subtropikal meyvele-
rin yetiştirilmesi III 2,00

0123 Turunçgillerin yetiştirilmesi III 2,00

0124
Yumuşak çekirdekli meyvelerin 

ve sert çekirdekli meyvelerin 
yetiştirilmesi

III 2,00

0125
Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin 

ve sert kabuklu meyvelerin yetiş-
tirilmesi

III 2,00

0126 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi III 2,00

0127 İçecek üretiminde kullanılan 
bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi III 2,00

0128

Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuş-
turucu nitelikte ve eczacılıkla 
ilgili bitkisel ürünlerin yetişti-

rilmesi

III 2,00

0129 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) 
bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi III 2,00

013 Dikim için bitki yetiştirilmesi

0130 Dikim için bitki yetiştirilmesi III 2,00

014 Hayvansal üretim

0141 Sütü sağılan büyük baş hayvan 
yetiştiriciliği III 2,00

0142 Diğer sığır ve manda 
yetiştiriciliği III 2,00

0143 At ve at benzeri diğer hayvan 
yetiştiriciliği III 2,00

0144 Deve ve devegillerin yetiştiri-
ciliği III 2,00

045 Koyun ve keçi yetiştiriciliği III 2,00

0146 Domuz yetiştiriciliği III 2,00

0147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği III 2,00

0149 Diğer hayvan yetiştiriciliği III 2,00

015 Karma çiftçilik

0150 Karma çiftçilik III 2,00

016
Tarımı destekleyici faaliyetler ve 
hasat sonrası bitkisel ürünler ile 

ilgili faaliyetler
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

0161 Bitkisel üretimi destekleyici 
faaliyetler

III 2,00

0162 Hayvan üretimini destekleyici 
faaliyetler III 2,00

0163 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile 
ilgili faaliyetler III 2,00

0164 Bitkisel üretim için tohumun 
işlenmesi III 2,00

017 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili 
hizmet faaliyetleri

0170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili 
hizmet faaliyetleri III 2,00

02 Ormancılık ve tomrukçuluk

021 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve 
diğer ormancılık faaliyetleri

0210 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve 
diğer ormancılık faaliyetleri III 2,00

022 Tomrukçuluk

0220 Tomrukçuluk III 2,00

023 Ağaç dışındaki yabani olarak 
yetişen ürünlerin toplanması

0230 Ağaç dışındaki yabani olarak 
yetişen ürünlerin toplanması

III 2,00

024 Ormancılık için destekleyici 
faaliyetler

0240 Ormancılık için destekleyici 
faaliyetler III 2,00

03
Balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliği

031 Balıkçılık

0311 Deniz balıkçılığı V 3,00

0312 Tatlı su balıkçılığı V 3,00

0319 Sünger avcılığı V 3,00

032 Su ürünleri yetiştiriciliği

0321 Deniz ürünleri yetiştiriciliği V 3,00

0322 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği V 3,00
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

B MADENCİLİK VE TAŞ 
OCAKÇILIĞI

05 Kömür ve Linyit Çıkartılması

051 Taşkömürü madenciliği

0510 Taşkömürü madenciliği XII 6,50

052 Linyit madenciliği

0520 Linyit madenciliği XII 6,50

06 Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı

061 Ham Petrol çıkarımı

0610 Ham Petrol çıkarımı VII 4,00

062 Doğalgaz çıkarımı

0620 Doğalgaz çıkarımı VII 4,00

07 Metal Cevheri Madenciliği

071 Demir cevheri madenciliği

0710 Demir cevheri madenciliği VI 3,50

072 Demir dışı metal cevherlerin 
madenciliği

0721 Uranyum ve toryum cevherlerinin 
madenciliği VI 3,50

0729 Diğer demir dışı metal 
cevherlerin madenciliği VI 3,50

08 Diğer Madencilik ve 
Taşocakçılığı

081 Kum, kil ve taş ocakçılığı

0811
Süsleme ve yapı taşlarının, kireç 
taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan 

taşı (bileği taşı) ocakçılığı
XI 6,00

0812
Çakıl ve kum ocaklarının 

faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) 
çıkarımı

III 2,00

089 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer madencilik ve taşocakçılığı

0891 Kimyasal ve gübreleme amaçlı 
mineral madenciliği VI 3,50

0892 Turba çıkarımı ve briketlenmesi IV 2,50

0893 Tuz çıkarımı II 1,50

0894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı II 1,50
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

0895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çı-
karımı IV 2,50

0896
Alelümum maden arama işleri 
(Petrol ve tabii gaz arama işleri 

hariç)
VI 3,50

0897 Müstakilen yapılan maden ve 
curuf temizleme, ayıklama işleri.

II 1,50

0899 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer madencilik ve taşocakcılığı X 5,50

09 Madenciliği destekleyici hizmet 
faaliyetleri

091 Petrol ve doğal gaz çıkarımını 
destekleyici faaliyetler

0910 Petrol ve doğal gaz çıkarımını 
destekleyici faaliyetler VII 4,00

099 Madencilik ve taş ocakçılığını 
destekleyici diğer faaliyetler

0990 Madencilik ve taş ocakçılığını 
destekleyici diğer faaliyetler VII 4,00

C İMALAT

10 Gıda ürünlerinin imalatı

101 Etin işlenmesi ve saklanması ile 
et ürünlerinin imalatı

1011 Etin işlenmesi ve saklanması II 1,50

1012 Kümes hayvanları etlerinin işlen-
mesi ve saklanması II 1,50

1013 Et ve kümes hayvanları etlerin-
den üretilen ürünlerin imalatı II 1,50

102
Balık, kabuklu deniz hayvanları 
ve yumuşakçaların işlenmesi ve 

saklanması

1020 Balık, kabuklu deniz hayvanları 
ve yumuşakçaların işlenmesi ve 

saklanması

II 1,50

103 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve 
saklanması

1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması II 1,50

1032 Sebze ve meyve suyu imalatı II 1,50
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

1039
Başka yerde sınıflandırılmamış 

meyve ve sebzelerin işlenmesi ve 
saklanması

II 1,50

104 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı 
yağların imalatı

1041 Sıvı ve katı yağ imalatı III 2,00

1042 Margarin ve benzeri yenebilir 
yağların imalatı III 2,00

105 Süt ürünleri imalatı

1051 Süthane işletmeciliği ve peynir 
imalatı I 1,00

1052 Dondurma imalatı I 1,00

106 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta 
ve nişastalı ürünlerin imalatı

1061 Öğütülmüş hububat ve sebze 
ürünleri imalatı III 2,00

1062 Nişasta ve nişastalı ürünlerin 
imalatı IV 2,50

1063
Bulgur, bakliyat ve sebze unları 
ve bunlara benzeyen diğer gıda 

maddeleri imalatı
II 1,50

107 Fırın ve unlu mamuller imalatı

1071 Ekmek, taze pastane ürünleri ve 
taze kek imalatı I 1,00

1072
Peksimet ve bisküvi imalatı; 
dayanıklı pastane ürünleri ve 

dayanıklı kek imalatı
I 1,00

1073 Makarna, şehriye, kuskus ve ben-
zeri unlu mamullerin imalatı IV 2,50

108 Diğer gıda maddelerinin imalatı

1081 Şeker imalatı II 1,50

1082 Kakao, çikolata ve şekerleme 
imalatı I 1,00

1083 Kahve ve çayın işlenmesi I 1,00

1084 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni 
maddelerinin imalatı I 1,00

1085 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin 
imalatı I 1,00

1086 Hazır, homojenize gıda maddeleri 
ile diyet yiyecekleri imalatı I 1,00
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

1089 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer gıda maddelerinin imalatı I 1,00

109 Hazır hayvan yemleri imalatı

1091 Çiftlik hayvanları için hazır yem 
imalatı II 1,50

1092 Ev hayvanları için hazır yem 
imalatı II 1,50

11 İçeceklerin imalatı

110 İçecek imalatı

1101 Alkollü içeceklerin damıtılması, 
arıtılması ve harmanlanması II 1,50

1102 Üzümden şarap imalatı II 1,50

1103 Elma şarabı ve diğer meyve 
şaraplarının imalatı II 1,50

1104 Diğer damıtılmamış mayalı içe-
ceklerin imalatı II 1,50

1105 Bira imalatı II 1,50

1106 Malt imalatı II 1,50

1107
Alkolsüz içeceklerin imalatı; ma-
den sularının ve diğer şişelenmiş 

suların üretimi
II 1,50

12 Tütün ürünleri imalatı

120 Tütün ürünleri imalatı

1200 Tütün ürünleri imalatı I 1,00

13 Tekstil ürünlerinin imalatı

131 Tekstil elyafın hazırlanması ve 
bükülmesi

1310 Doğal ve sentetik pamuk elyafı-
nın hazırlanması ve eğrilmesi I 1,00

1311 Doğal ve sentetik yün elyafının 
hazırlanması ve eğrilmesi I 1,00

1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafı-
nın hazırlanması ve eğrilmesi I 1,00

1313 Doğal ve sentetik keten elyafının 
hazırlanması ve eğrilmesi II 1,50

1314

Tarak döküntüsü dahil, ipek atıl-
ması ve işlenmesi; sentetik ya da 
yapay iplik elyafının atılması ve 

işlenmesi

II 1,50
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Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

1315 Dikiş ipliği imalatı I 1,00

1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlan-
ması ve eğrilmesi I 1,00

132 Dokuma

1320 Pamuklu dokuma III 2,00

1321 Yünlü dokuma III 2,00

1322 Kamgarn dokuma II 1,50

1323 İpekli dokuma II 1,50

1324

Karışık iplik ve dokuma fabrika-
ları (herhangi bir maddeden %75 

veya daha fazla nispette ihtiva 
eden dokumalar kendi grupların-

da tasnif olunur.)

III 2,00

1329 Diğer dokumalar I 1,00

133 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi III 2,00

139 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı

1391 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı I 1,00

1392 Giyim eşyası dışındaki tamam-
lanmış tekstil ürünlerinin imalatı I 1,00

1393 Halı ve kilim imalatı I 1,00

1394 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı II 1,50

1395

Dokuma olmayan kumaşlar 
ile dokuma olmayan kumaştan 
yapılan ürünlerin imalatı, giyim 

eşyası hariç

III 2,00

1396 Diğer teknik ve endüstriyel teks-
tillerin imalatı II 1,50

1399 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer tekstillerin imalatı

II 1,50

14 Giyim eşyalarının imalatı

141 Kürk hariç giyim eşyası imalatı

1411 Deri giyim eşyası imalatı I 1,00

1412 İş giysisi imalatı II 1,50

1413 Diğer dış giyim eşyaları imalatı I 1,00

1414 İç giyim eşyası imalatı I 1,00

1415 Şapka ve kaset imalatı I 1,00
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1416 Terziler (hususi dikişler) I 1,00

1419 Diğer giyim eşyalarının ve akse-
suarlarının imalatı II 1,50

142 Kürkten eşya imalatı

1420 Kürkten eşya imalatı I 1,00

143 Örme (Trikotaj) ve tığ işi 
ürünlerinin imalatı

1431 Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap 
imalatı I 1,00

1439 Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer 
giyim eşyası imalatı

I 1,00

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

151
Derinin tabaklanması ve işlen-
mesi; bavul, el çantası, saraçlık 
ve koşum takımı imalatı;kürkün 

işlenmesi ve boyanması

1511 Derinin tabaklanması ve işlen-
mesi III 2,00

1512
Bavul, el çantası ve benzerleri ile 
saraçlık ve koşum takımı imalatı 

(deri giyim eşyası hariç)
I 1,00

1513 Kürkün işlenmesi ve boyanması I 1,00

1519
Çiğ deri kurutma ve bağırsak 
işleme yerleri ( sucuk bumbar 

hariç)
I 1,00

152 Ayakkabı, terlik vb imalatı

1520 Ayakkabı, terlik vb imalatı I 1,00

16

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar 
ürünleri imalatı (mobilya hariç); 
saz, saman ve benzeri malzeme-
lerden örülerek eşyaların imalatı

161 Ağaçların biçilmesi ve planya-
lanması

1610 Ağaçların biçilmesi ve planya-
lanması V 3,00

162 Ağaç, mantar, kamış ve örgü 
malzeme ürünü imalatı

1621 Ahşap plaka ve levha imalatı V 3,00
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1622 Birleştirilmiş parke yer döşemele-
rinin imalatı V 3,00

1623 Diğer bina doğramacılığı ve ma-
rangozluk ürünlerinin imalatı V 3,00

1624 Ahşap konteyner imalatı V 3,00

1625

Ağaç mantarı ürünleri imalatı; 
saz, saman ve benzeri malzeme-
lerden örülerek yapılan ürünlerin 

imalatı

II 1,50

1629 Diğer ağaç ürünleri imalatı; IV 2,50

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

171 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 
imalatı

1711 Kağıt hamuru imalatı II 1,50

1712 Kağıt ve mukavva imalatı II 1,50

172 Kağıt ve mukavva ürünleri ima-
latı

1721
Oluklu kağıt ve oluklu mukavva 
imalatı ile kağıt ve mukavvadan 
yapılan ambalaj kutuları imalatı

I 1,00

1722 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi 
ve tuvalet malzemeleri imalatı I 1,00

1723 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı I 1,00

1724 Duvar kağıdı imalatı I 1,00

1729 Kağıt ve mukavvadan diğer ürün-
lerin imalatı I 1,00

18 Kayıtlı medyanın basılması ve 
çoğaltılması

181 Basım ve basım ile ilgili hizmet 
faaliyetleri

1811 Gazetelerin basımı II 1,50

1812 Diğer matbaacılık II 1,50

1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler II 1,50

1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler II 1,50

1815

Diğer baskı ve hakkaklık işleri 
(tabaklar ve diğer eşya üzerine 

baskı, hakkaklık ve işleme yapıl-
ması gibi)

II 1,50

182 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
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1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması 
(ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)

I 1,00

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı

191 Kok fırını ürünlerinin imalatı

1910 Kok fırını ürünlerinin imalatı III 2,00

192 Rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı

1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı III 2,00

20 KimKanunlların ve kimKanunl 
ürünlerin imalatı

201

Temel kimKanunl maddelerin, 
kimKanunl gübre ve azot bile-

şikleri, birincil formda plastik ve 
sentetik kauçuk imalatı

2011 Sanayi gazları imalatı II 1,50

2012 Boya maddeleri ve pigment 
imalatı

II 1,50

2013 Diğer inorganik temel kimyasal 
maddelerin imalatı III 2,00

2014 Diğer organik temel kimyasalla-
rın imalatı III 2,00

2015 Kimyasal gübre ve azot bileşikle-
rin imalatı III 2,00

2016 Birincil formda plastik hammad-
delerin imalatı III 2,00

2017 Birincil formda sentetik kauçuk 
imalatı III 2,00

202 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kim-
yasal ürünlerin imalatı

2020 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kim-
yasal ürünlerin imalatı I 1,00

203
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı 
maddeler ile matbaa mürekkebi 

ve macun imalatı
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2030
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı 
maddeler ile matbaa mürekkebi 

ve macun imalatı
I 1,00

204

Sabun ve deterjan, temizlik ve 
parlatıcı maddeleri; parfüm; 

kozmetik ve tuvalet malzemeleri 
imalatı

2041 Sabun ve deterjan, temizlik ve 
parlatıcı maddeleri imalatı I 1,00

2042 Parfüm kozmetik ve bakım mal-
zemelerinin imalatı I 1,00

205 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı

2051 Patlayıcı madde imalatı VI 3,50

2052 Tutkal imalatı I 1,00

2053 Uçucu yağların imalatı III 2,00

2054 Her nevi mum imali I 1,00

2055 Kibrit imali II 1,50

2059 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer kimyasal ürünlerin imalatı IV 2,50

206 Suni veya sentetik elyaf imalatı

2060 Suni veya sentetik elyaf imalatı II 1,50

21
Temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin 

imalatı

211 Temel eczacılık ürünleri imalatı

2110 Temel eczacılık ürünleri imalatı I 1,00

212 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı I 1,00

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin 
imalatı

221 Kauçuk ürünlerin imalatı

2211 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt 
geçirilmesi ve yeniden işlenmesi IV 2,50

2219 Diğer kauçuk ürünleri imalatı IV 2,50

222 Plastik ürünlerin imalatı

2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil 
imalatı IV 2,50
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2222 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, 
kutu, damacana, şişe, makara vb. 
paketleme malzemelerinin imalatı

IV 2,50

2223 Plastik inşaat malzemesi imalatı IV 2,50

2229 Diğer plastik ürünlerin imalatı IV 2,50

23 Diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı

231 Cam ve cam ürünleri imalatı

2311 Düz cam imalatı III 2,00

2312 Düz camın şekillendirilmesi ve 
işlenmesi III 2,00

2313 Çukur cam imalatı III 2,00

2314 Cam elyafı imalatı III 2,00

2319
Diğer camların imalatı ve işlen-
mesi (teknik amaçlı cam eşyalar 

dahil)
III 2,00

232 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı

2320 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı II 1,50

233 Kilden inşaat malzemeleri imalatı

2331 Seramikten karo ve kaldırım 
taşları imalatı III 2,00

2332 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve 
inşaat malzemeleri imalatı III 2,00

234 Diğer porselen ve seramik ürün-
lerin imalatı

2341 Seramik ev ve süs eşyası imalatı II 1,50

2342 Seramikten yapılan sıhhi ürünle-
rin imalatı II 1,50

2343 Seramik izolatörlerin ve izolas-
yon bağlantı parçalarının imalatı II 1,50

2344 Diğer teknik seramik ürünlerin 
imalatı II 1,50

2349 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer seramik ürünlerin imalatı II 1,50

235 Çimento, kireç ve alçı imalatı

2351 Çimento imalatı IV 2,50

2352 Kireç ve alçı imalatı X 5,50
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2353
Alçı taşı istihracından ayrı olarak 
işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya 

imali.
I 1,00

236 Beton, çimento ve alçıdan yapıl-
mış eşyaların imalatı

2361 İnşaat amaçlı beton ürünlerin 
imalatı IV 2,50

2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin 
imalatı IV 2,50

2363 Hazır karma beton imalatı IV 2,50

2364 Toz harç imalatı IV 2,50

2365 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin 
imalatı IV 2,50

2369 Beton, alçı ve çimentodan yapıl-
mış diğer ürünlerin imalatı IV 2,50

237
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil 
verilmesi ve kullanılabilir hale 

getirilmesi

2370
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil 
verilmesi ve kullanılabilir hale 

getirilmesi
V 3,00

239

Aşındırıcı ürünlerin ve başka 
yerde sınıflandırılmamış meta-
lik olmayan mineral ürünlerin 

imalatı

2391 Aşındırıcı ürünlerin imalatı V 3,00

2399
Başka yerde sınıflandırılmamış 
metalik olmayan diğer mineral 

ürünlerin imalatı
V 3,00

24 Ana metal sanayii

241 Ana demir ve çelik ürünleri ile 
demir alaşımları imalatı

2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile 
demir alaşımları imalatı V 3,00

242 Çelikten tüpler, borular, içi boş 
profiller ve benzeri bağlantı 

parçalarının imalatı
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2420
Çelikten tüpler, borular, içi boş 

profiller ve benzeri bağlantı 
parçalarının imalatı

V 3,00

243 Çeliğin ilk işlenmesinde elde 
edilen diğer ürünlerin imalatı

2431 Barların soğuk çekilmesi V 3,00

2432 Dar şeritlerin soğuk haddelen-
mesi V 3,00

2433 Soğuk şekillendirme veya kat-
lama V 3,00

2434 Tellerin soğuk çekilmesi V 3,00

244 Değerli ana metaller ve diğer 
demir dışı metallerin imalatı

2441 Değerli metal üretimi V 3,00

2442 Alüminyum üretilmesi V 3,00

2443 Kurşun, çinko ve kalay üretimi V 3,00

2444 Bakır üretilmesi V 3,00

2445 Demir dışı diğer metallerin üre-
timi V 3,00

2446 Nükleer yakıtların işlenmesi III 2,00

245 Metal döküm sanayii

2451 Demir döküm V 3,00

2452 Çelik dökümü V 3,00

2453 Hafif metallerin dökümü V 3,00

2454 Diğer demir dışı metallerin dö-
kümü V 3,00

25 Makine ve teçhizat hariç, fabri-
kasyon metal ürünleri imalatı

251 Metal yapı malzemeleri imalatı

2511 Metal yapı ve yapı parçaları 
imalatı V 3,00

2512 Metal kapı ve pencere imalatı V 3,00

252 Metal tank, rezervuar ve muhafa-
za kapları imalatı

2521
Merkezi ısıtma radyatörleri 
(elektrikli radyatörler hariç), 
sıcak su kazanları (boyler) ve 

kombi imalatı

V 3,00
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2529
Metalden diğer tank, rezervuar ve 
büyük muhafaza kapları (kapasi-

tesi &gt;=300 litre)  imalatı
V 3,00

253 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi 
ısıtma sıcak su kazanları hariç)

2530 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi 
ısıtma sıcak su kazanları hariç) V 3,00

254 Silah ve mühimmat (cephane) 
imalatı

2540 Silah ve mühimmat (cephane) 
imalatı IX 5,00

255
Metallerin dövülmesi, preslenme-
si, baskılanması ve yuvarlanması; 

toz metalürjisi

2550
Metallerin dövülmesi, preslenme-
si, baskılanması ve yuvarlanması; 

toz metalürjisi
V 3,00

256 Metallerin işlenmesi ve kaplan-
ması; makinede işleme

2561 Metallerin işlenmesi ve kaplan-
ması V 3,00

2562 Metallerin makinede işlenmesi ve 
şekil verilmesi V 3,00

257
Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici 

aletler ile el aletleri ve genel 
hırdavat malzemeleri imalatı

2571 Çatal-bıçak takımları ve diğer 
kesici aletlerin imalatı V 3,00

2572 Kilit ve menteşe imalatı V 3,00

2573 El aletleri, takım tezgahları uçla-
rı, testere ağızları vb. imalatı V 3,00

259 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin 
imalatı

2591 Çelik varil ve benzer 
muhafazaların imalatı V 3,00

2592 Hafif metalden paketleme malze-
meleri imalatı V 3,00

2593 Tel ürünleri, zincirler ve yayların 
imalatı V 3,00

2594 Bağlantı malzemelerinin ve vida 
makinesi ürünlerinin imalatı V 3,00
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2599
Başka yerde sınıflandırılmamış 

diğer fabrikasyon metal ürünlerin 
imalatı

V 3,00

26 Bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatı

261 Elektronik bileşenlerin ve devre 
kartlarının imalatı

2611 Elektronik bileşenlerin  imalatı III 2,00

2612 Yüklü elektronik kart imalatı II 1,50

262 Bilgisayar ve bilgisayar çevre 
birimleri imalatı

2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre 
birimleri imalatı III 2,00

263 İletişim ekipmanlarının imalatı

2630 İletişim ekipmanlarının imalatı III 2,00

264 Tüketici elektroniği ürünlerinin 
imalatı

2640 Tüketici elektroniği ürünlerinin 
imalatı III 2,00

265 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı 
alet ve cihazlar ile saat imalatı

2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı 
alet ve cihazların imalatı II 1,50

2652 Kol saatleri, masa ve duvar saat-
lerinin imalatı II 1,50

266 Işınlama, elektro medikal ve 
elektro terapi ile ilgili cihazların 

imalatı

2660
Işınlama, elektro medikal ve 

elektro terapi ile ilgili cihazların 
imalatı

II 1,50

267 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla 
ilgili ekipmanların imalatı

2670 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla 
ilgili ekipmanların imalatı II 1,50

268 Manyetik ve optik kaset, bant, 
CD vb. ortamların imalatı

2680 Manyetik ve optik kaset, bant, 
CD vb. ortamların imalatı II 1,50
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27 Elektrikli teçhizat imalatı

271
Elektrik motoru, jeneratör, trans-
formatör ile elektrik dağıtım ve 

kontrol cihazlarının imalatı

2711 Elektrik motorlarının, jeneratörle-
rin ve transformatörlerin imalatı III 2,00

2712 Elektrik dağıtım ve kontrol cihaz-
ları imalatı III 2,00

272 Akümülatör ve pil imalatı

2720 Akümülatör ve pil imalatı III 2,00

273 Kablolamada kullanılan teller ve 
kablolar ile gereçlerin imalatı

2731 Fiber optik kabloların imalatı III 2,00

2732 Diğer elektronik ve elektrik telle-
ri ve kablolarının imalatı III 2,00

2733 Kablolamada kullanılan gereçle-
rin imalatı III 2,00

274 Elektrikli aydınlatma ekipmanla-
rının imalatı

2740 Elektrikli aydınlatma ekipmanla-
rının imalatı III 2,00

275 Ev aletleri imalatı

2751 Elektrikli ev aletlerinin imalatı III 2,00

2752 Elektiriksiz ev aletlerinin imalatı III 2,00

279 Diğer elektrikli donanımların 
imalatı

2790 Diğer elektrikli donanımların 
imalatı III 2,00

28 Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve ekipman imalatı

281 Genel amaçlı makinelerin imalatı

2811
Motor ve türbin imalatı; uçak, 

motorlu taşıt ve motosiklet mo-
torları hariç

III 2,00

2812
Akışkan gücü ile çalışan ekip-
manların imalatı ( pompa ve 

kompresör imalatı)
III 2,00

2813
Akışkan gücü ile çalışan ekip-

manların imalatı( Musluk ve vana 
imalatı)

V 3,00
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2814 Diğer pompaların ve kompresör-
lerin imalatı III 2,00

2815 Diğer musluk ve vana imalatı V 3,00

2816
Rulman, dişli/dişli takımı, şan-
zıman ve tahrik elemanlarının 

imalatı
III 2,00

282 Genel amaçlı diğer makinelerin 
imalatı

2821 Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak 
ateşleyicileri) imalatı

III 2,00

2822 Kaldırma ve taşıma ekipmanları 
imalatı III 2,00

2823
Büro makineleri ve ekipmanları 
imalatı (bilgisayarlar ve çevre 

birimleri hariç)
III 2,00

2824 Motorlu veya pnömatik (hava 
basınçlı) el aletlerinin imalatı III 2,00

2825
Soğutma ve havalandırma dona-
nımlarının imalatı, evde kullanı-

lanlar hariç
III 2,00

2826 Montaj işleri ( imalat yapmaksı-
zın makine ve tesisat montajı) III 2,00

2827 Tornacılık ve tesviyecilik V 3,00

2829
Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer genel amaçlı makinelerin 

imalatı
III 2,00

283 Tarım ve ormancılık makineleri 
imalatı

2830 Tarım ve ormancılık makineleri 
imalatı III 2,00

284 Metal işleme makineleri ve takım 
tezgahları imalatı

2841 Metal işleme makinelerinin 
imalatı III 2,00

2849 Diğer takım tezgahlarının imalatı III 2,00

289 Diğer özel amaçlı makinelerin 
imalatı

2891 Metalürji makineleri imalatı III 2,00

2892 Maden, taş ocağı ve inşaat maki-
neleri imalatı III 2,00
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2893 Gıda, içecek ve tütün işleme 
makineleri imalatı III 2,00

2894
Tekstil, giyim eşyası ve deri 

üretiminde kullanılan makinelerin 
imalatı

III 2,00

2895 Kağıt ve mukavva üretiminde 
kullanılan makinelerin imalatı III 2,00

2896 Plastik ve kauçuk makinelerinin 
imalatı III 2,00

2899
Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer özel amaçlı makinelerin 

imalatı
III 2,00

29
Motorlu kara taşıtı, treyler (rö-
mork) ve yarı treyler (yarı rö-

mork) imalatı

291 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

2910 Motorlu kara taşıtlarının imalatı III 2,00

292
Motorlu kara taşıtları karoseri 

(kaporta) imalatı; treyler(römork) 
ve yarı treyler (yarı römork ) 

imalatı

2920

Motorlu kara taşıtları karoseri 
(kaporta) imalatı; treyler (rö-
mork) ve yarı treyler (yarı rö-

mork) imalatı

III 2,00

293 Motorlu kara taşıtları için parça 
ve aksesuar imalatı

2931
Motorlu kara taşıtları için elektrik 

ve elektronik donanımlarının 
imalatı

III 2,00

2932 Motorlu kara taşıtları için diğer 
parça ve aksesuarların imalatı III 2,00

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı

301 Gemi ve tekne yapımı

3011 Gemilerin ve yüzen yapıların 
inşası IV 2,50

3012 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin 
yapımı IV 2,50

302 Demiryolu lokomotifleri ve va-
gonlarının imalatı
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3020 Demiryolu lokomotifleri ve va-
gonlarının imalatı IV 2,50

303 Hava ve uzay araçları ve ilgili 
makinelerin imalatı

3030 Hava ve uzay araçları ve ilgili 
makinelerin imalatı III 2,00

304 Askeri savaş araçlarının imalatı

3040 Askeri savaş araçlarının imalatı IX 5,00

309 Başka yerde sınıflandırılmamış 
ulaşım araçlarının imalatı

3091 Motosiklet imalatı II 1,50

3092 Bisiklet ve engelli aracı imalatı II 1,50

3099 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer ulaşım araçlarının imalatı

II 1,50

31 Mobilya imalatı

310 Mobilya imalatı

3101 Büro ve mağaza mobilyaları 
imalatı V 3,00

3102 Mutfak mobilyalarının imalatı V 3,00

3103 Yatak imalatı V 3,00

3104 Döşemecilik I 1,00

3109 Diğer mobilyaların imalatı V 3,00

32 Diğer imalatlar

321 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve 
ilgili ürünlerin imalatı

3211 Madeni para basımı I 1,00

3212 Mücevherat ve ilgili eşyaların 
imalatı I 1,00

3213 İmitasyon takıların ve ilgili 
eşyaların imalatı IV 2,50

3219 Süs eşyaları imalatı IV 2,50

322 Müzik aletleri imalatı

3220 Müzik aletleri imalatı II 1,50

323 Spor malzemeleri imalatı

3230 Spor malzemeleri imalatı IV 2,50

324 Oyun ve oyuncak imalatı

3240 Oyun ve oyuncak imalatı IV 2,50
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325 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve 
gereçlerin imalatı

3250 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve 
gereçlerin imalatı II 1,50

329 Başka yerde sınıflandırılmamış 
imalatlar

3291 Süpürge ve fırça imalatı I 1,00

3292
Mürekkepli ve kurşun kalemler, 

cetvel tahtası, tampon vesair büro 
eşyası imalatı.

II 1,50

3293
Suni çiçekçilik, işlemecilik, sır-

macılık ve bunlara benzer tezyini 
mahiyette diğer el işleri.

I 1,00

3299 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer imalatlar I 1,00

33 Makine ve ekipmanların kurulu-
mu ve onarımı

331 Fabrikasyon metal ürünlerin, ma-
kinelerin ve ekipmanların onarımı

3311 Fabrikasyon metal ürünlerin 
onarımı V 3,00

3312 Makinelerin onarımı III 2,00

3313 Elektronik veya optik ekipmanla-
rın onarımı

III 2,00

3314 Elektrikli donanımların onarımı III 2,00

3315 Gemi ve teknelerin bakım ve 
onarımı IV 2,50

3316 Hava ve uzay araçlarının bakım 
ve onarımı III 2,00

3317 Diğer ulaşım araçlarının bakım 
ve onarımı III 2,00

3319 Diğer ekipmanların onarımı II 1,50

332 Sanai makine ve ekipmanlarının 
kurulumu

3320 Sanayi makine ve ekipmanlarının 
kurulumu III 2,00

D D
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE 
İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ 

VE DAĞITIMI
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35 Elektrik, gaz, buhar ve havalan-
dırma sistemi üretim ve dağıtımı

351 Elektirk enerjisinin üretimi, ileti-
mi ve dağıtımı

3511 Elektrik enerjisi üretimi IV 2,50

3512 Elektrik enerjisinin iletimi IV 2,50

3513 Elektrik enerjisinin dağıtımı IV 2,50

3514 Elektrik enerjisinin ticareti IV 2,50

352 Gaz imalatı; ana şebeke üzerin-
den gaz yakıtların dağıtımı

3521 Gaz imalatı III 2,00

3522 Ana şebeke üzerinden gaz yakıt-
ların dağıtımı III 2,00

3523 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti III 2,00

353 Buhar ve iklimlendirme temini

3530 Buhar ve iklimlendirme temini III 2,00

E
E

SU TEMİNİ; KANALİZAS-
YON, ATIK YÖNETİMİ VE 

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36 Suyun toplanması, arıtılması ve 
dağıtılması

360 Suyun toplanması, arıtılması ve 
dağıtılması

3600 Suyun toplanması, arıtılması ve 
dağıtılması II 1,50

37 Kanalizasyon

370 Kanalizasyon

3700 Kanalizasyon II 1,50

38
Atığın toplanması, ıslahı ve ber-

tarafı faaliyetleri; maddelerin geri 
kazanımı

381 Atıkların toplanması

3811 Tehlikesiz atıkların toplanması II 1,50

3812 Tehlikeli atıkların toplanması II 1,50

382 Atıkların ıslahı ve bertarafı

3821 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve 
bertaraf edilmesi

II 1,50
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3822 Tehlikeli atıkların ıslahı ve berta-
raf edilmesi II 1,50

383 Materyallerin geri kazanımı

3831 Hurdaların parçalara ayrılması V 3,00

3832 Tasnif edilmiş materyallerin geri 
kazanımı V 3,00

39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer 
atık yönetimi hizmetleri

390 İyileştirme faaliyetleri ve diğer 
atık yönetimi hizmetleri

3900 İyileştirme faaliyetleri ve diğer 
atık yönetimi hizmetleri II 1,50

3901 Bataklık kurutma işleri V 3,00

F F İNŞAAT

41 Bina inşaatı

411 İnşaat projelerinin geliştirilmesi

4110 İnşaat projelerinin geliştirilmesi II 1,50

412 İkamet veya ikamet amaçlı 
olmayan binaların inşaatı

4120 İkamet veya ikamet amaçlı 
olmayan binaların inşaatı V 3,00

42 Bina dışı yapıların inşaatı

421 Kara ve demir yollarının inşaatı

4211 Kara yolları ve otoyolların inşaatı IV 2,50

4212
Demir yolları ve metroların in-

şaatı (demiryolu tünel ve yer altı 
inşaatı)

VI 3,50

4213 Köprüler ve tünellerin inşaatı V 3,00

4214 Demir yolu, tünel ve yer altı 
tamiratı III 2,00

422 Hizmet projelerinin inşaatı

4221 Sıvılar için hizmet projelerinin 
inşaatı V 3,00

4222 Elektrik ve telekomünikasyon 
için hizmet projelerinin inşaatı V 3,00

4223 Dekovil ve tramvay yolu inşaat 
ve tamiratı V 3,00
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429 Bina dışı diğer yapılara ait proje-
lerin inşaatı

4291 Su projeleri inşaatı V 3,00

4292 İskele, liman,mendirek inşaat ve 
tamiratı VIII 4,50

4299
Başka yerde sınıflandırılmamış 

bina dışı diğer yapılara ait proje-
lerin inşaatı

V 3,00

43 Özel inşaat faaliyetleri

431 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması

4311 Yıkım V 3,00

4312 Şantiyenin hazırlanması V 3,00

4313 Test sondajı ve delme III 2,00

432 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve 
diğer inşaat tesisatı faaliyetleri

4321 Elektrik tesisatı V 3,00

4322 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlen-
dirme tesisatı V 3,00

4323
Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, te-
lefon tesisatı ve havai hat payplan 

inşaat, tamirat ve bakım işleri
VI 3,50

4329 Diğer inşaat tesisatı V 3,00

433 Binanın tamamlanması ve biti-
rilmesi

4331 Sıva işleri V 3,00

4332 Doğrama tesisatı V 3,00

4333 Yer ve duvar kaplama V 3,00

4334 Boya ve cam işleri V 3,00

4339 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve 
tamamlayıcı işler V 3,00

439 Diğer özel inşaat faaliyetleri

4391 Çatı işleri V 3,00

4399 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer özel inşaat faaliyetleri V 3,00

G

TOPTAN VE PERAKENDE 
TİCARET; MOTORLU KARA 

TAŞITLARININ VE MOTOSİK-
LETLERİN ONARIMI
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45 Toptan ve perakende ticaret ve 
motorlu kara taşıtlarının ve moto-

sikletlerin onarımı

451 Motorlu kara taşıtlarının ticareti

4511 Otomobillerin ve hafif motorlu 
kara taşıtlarının ticareti I 1,00

4519 Diğer motorlu kara taşıtlarının 
ticareti I 1,00

452 Motorlu kara taşıtlarının bakım 
ve onarımı

4520 Motorlu kara taşıtlarının bakım 
ve onarımı II 1,50

453 Motorlu kara taşıtlarının parça ve 
aksesuarlarının ticareti

4531 Motorlu kara taşıtlarının parça ve 
aksesuarlarının toptan ticareti I 1,00

4532 Motorlu kara taşıtlarının parça ve 
aksesuarlarının perakende ticareti I 1,00

454
Motosiklet ve ilgili parça ve 

aksesuarların ticareti, bakımı ve 
onarımı

4540
Motosiklet ve ilgili parça ve 

aksesuarların ticareti, bakımı ve 
onarımı

I 1,00

46 Toptan ticaret, motorlu kara taşıt-
ları ve motosikletler hariç

461 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı 
olarak yapılan toptan ticaret

4611

Tarımsal hammaddelerin, canlı 
hayvanların, tekstil hammadde-
lerinin ve yarı mamul malların 

satışı ile ilgili aracılar

I 1,00

4612 Yakıtların, maden cevherlerinin, 
metallerin ve endüstriyel kimya-

salların satışı ile ilgili aracılar

II 1,50

4613 Kereste ve inşaat malzemelerinin 
satışı ile ilgili aracılar II 1,50



411

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

4614
Makine, sanayi araç ve gereçleri 

ile deniz ve hava taşıtlarının satışı 
ile ilgili aracılar

I 1,00

4615
Mobilya, ev eşyaları, madeni 

eşyalar ve hırdavatların satışı ile 
ilgili aracılar

I 1,00

4616
Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı 

ve deri eşyaların satışı ile ilgili 
aracılar

I 1,00

4617 Gıda, içecek ve tütün satışı ile 
ilgili aracılar I 1,00

4618 Belirli diğer ürünlerin satışı ile 
ilgili uzmanlaşmış aracılar I 1,00

4619 Çeşitli malların satışı ile ilgili 
aracılar I 1,00

462 Tarımsal hammadde ve canlı 
hayvanların toptan ticareti

4621 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum 
ve hayvan yemi toptan ticareti I 1,00

4622 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan 
ticareti I 1,00

4623 Canlı hayvanların toptan ticareti I 1,00

4624 Ham deri, post ve deri toptan 
ticareti I 1,00

463 Gıda, içecek ve tütün toptan 
ticareti

4631 Meyve ve sebzelerin toptan ti-
careti I 1,00

4632 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti I 1,00

4633
Süt ürünleri, yumurta ve yenile-
bilir sıvı ve katı yağların toptan 

ticareti
I 1,00

4634 İçecek toptan ticareti I 1,00

4635 Tütün ürünlerinin toptan ticareti I 1,00

4636 Şeker, çikolata ve şekerleme 
toptan ticareti I 1,00

4637 Kahve, çay, kakao ve baharat 
toptan ticareti I 1,00
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4638
Balık, kabuklular ve yumuşakça-
lar da dahil diğer gıda maddeleri-

nin toptan ticareti
I 1,00

4639
Belirli bir mala tahsis edilmemiş 

mağazalardaki gıda, içecek ve 
tütün toptan ticareti

I 1,00

464 Ev eşyalarının toptan ticareti

4641 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti I 1,00

4642 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti I 1,00

4643 Elektrikli ev aletleri toptan ti-
careti I 1,00

4644 Porselen ve cam eşya ile temizlik 
maddelerinin toptan ticareti I 1,00

4645 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin 
toptan ticareti I 1,00

4646 Eczacılık ürünlerinin toptan 
ticareti I 1,00

4647 Mobilya, halı ve aydınlatma ekip-
manlarının toptan ticareti I 1,00

4648 Saat ve mücevher toptan ticareti I 1,00

4649 Diğer ev eşyalarının toptan ti-
careti I 1,00

465 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekip-
manlarının toptan ticareti

4651 Bilgisayar, bilgisayar çevre bi-
rimleri ve yazılım toptan ticareti I 1,00

4652
Elektronik ve telekomünikasyon 
ekipmanlarının ve parçalarının 

toptan ticareti
I 1,00

466 Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalardaki diğer toptan ticaret

4661
Tarımsal amaçlı makine ve ekip-
manlar ile aksam ve parçalarının 

toptan ticareti
I 1,00

4662 Takım tezgahlarının toptan ti-
careti I 1,00

4663 Madencilik, bina ve bina dışı in-
şaat makinelerinin toptan ticareti I 1,00

4664
Tekstil endüstrisi makineleri ile 
dikiş ve örgü makinelerinin top-

tan ticareti
I 1,00
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4665 Büro mobilyalarının toptan ti-
careti I 1,00

4666 Diğer büro makine ve ekipmanla-
rının toptan ticareti

I 1,00

4669 Diğer makine ve ekipmanların 
toptan ticareti I 1,00

467 Belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalardaki toptan ticaret

4671 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile 
bunlarla ilgili ürünlerin toptan 

ticareti

I 1,00

4672 Madenler ve maden cevherlerinin 
toptan ticareti II 1,50

4673 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi 
teçhizat toptan ticareti II 1,50

4674
Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma 
tesisatı malzemelerinin toptan 

ticareti
I 1,00

4675 KimKanunl ürünlerin toptan 
ticareti I 1,00

4676 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti I 1,00

4677 Atık ve hurda toptan ticareti I 1,00

469
Diğer makine, ekipman, aksam 

ve parçaları ile büro mobilyaları-
nın toptan ticareti

4690 Belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalardaki toptan ticaret I 1,00

47 Perakende ticaret ( Motorlu kara 
taşıtları ve motosikletler hariç)

471 Belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalardaki perakende ticaret

4711 Belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda gıda, içecek veya 
tütün ağırlıklı perakende ticaret

I 1,00

4719
Belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda yapılan diğer pera-
kende ticaret

I 1,00
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472
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda gıda, içecek ve tütün 
perakende ticareti

4721
Belirli bir mala tahsis edilmiş 
Meyve ve sebze perakende ti-

careti
I 1,00

4722
Belirli bir mala tahsis edilmiş  
Et ve et ürünlerinin perakende 

ticareti
I 1,00

4723
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

balık, kabuklu hayvanlar ve yu-
muşakçaların perakende ticareti

I 1,00

4724

Belirli bir mala tahsis edilmiş 
ekmek, pastalar, unlu mamuller 
ve şekerli ürünlerin perakende 

ticareti

I 1,00

4725 Belirli bir mala tahsis edilmiş 
içeceklerin perakende ticareti I 1,00

4726 Belirli bir mala tahsis edilmiş tü-
tün ürünlerinin perakende ticareti I 1,00

4729
Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalardaki diğer gıda ürünlerinin 

perakende ticareti
I 1,00

473
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda otomotiv yakıtının 
perakende ticareti

4730
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda otomotiv yakıtının 
perakende ticareti

II 1,50

474

Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda bilgi ve iletişim 
teknolojisi (ICT) teçhizatının 

perakende ticareti

4741

Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda bilgisayarların, çevre 
donanımlarının ve yazılım prog-

ramlarının perakende ticareti

I 1,00

4742
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda telekomünikasyon 
teçhizatının perakende ticareti

I 1,00

4743
Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda ses ve görüntü cihazla-

rının perakende ticareti
I 1,00
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475
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda diğer ev eşyalarının 
perakende ticareti

4751
Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda tekstil ürünleri 

perakende ticareti
I 1,00

4752
Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda hırdavat, boya ve cam 

perakende ticareti
I 1,00

4753

Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda halı, kilim, duvar 

ve yer kaplamalarının perakende 
ticareti

I 1,00

4754
Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda elektrikli ev aletlerinin 

perakende ticareti
I 1,00

4759

Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda mobilya, aydınlatma 
teçhizatı ve diğer ev eşyalarının 

perakende ticareti

I 1,00

476 Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda kültür ve eğlence 
mallarının perakende ticareti

4761
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda kitapların perakende 
ticareti

I 1,00

4762 Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda gazeteler ve kırtasiye 
ürünlerinin perakende ticareti

I 1,00

4763
Belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda müzik ve video kayıtla-

rının perakende ticareti
I 1,00

4764
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda spor malzemelerinin 
perakende ticareti

I 1,00

4765
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda oyunlar ve oyuncak-
ların perakende ticareti

I 1,00

477
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda diğer malların pera-
kende ticareti
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4771
Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda giyim eşyalarının 

perakende ticareti
I 1,00

4772
Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda ayakkabı ve deri 
eşyaların perakende ticareti

I 1,00

4773
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda eczacılık ürünlerinin 
veya optik aletlerinin perakende 

ticareti

I 1,00

4774
Belirli bir mala tahsis edilmiş 

mağazalarda tıbbi ve ortopedik 
ürünlerin perakende ticareti

I 1,00

4775

Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda kozmetik ve kişisel 
bakım malzemelerinin perakende 

ticareti

I 1,00

4776

Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda çiçek, bitki, to-

hum, gübre, ev hayvanları ve ev 
hayvanları yemleri  perakende 

ticareti

I 1,00

4777
Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda saat ve mücevher 

perakende ticareti
I 1,00

4778 Belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda diğer yeni malların 

perakende ticareti

I 1,00

4779 Kullanılmış malların satıldığı 
mağazalardaki perakende ticaret I 1,00

478 Tezgahlar ve Pazar yerleri vasıta-
sı ile yapılan perakende ticaret

4781
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıta-
sıyla gıda, içecek ve tütün ürünle-

ri perakende ticareti
I 1,00

4782
Tezgahlar ve pazar yerleri vası-
tasıyla tekstil, giyim eşyası ve 

ayakkabı perakende ticareti
I 1,00

4789
Tezgahlar ve pazar yerleri vası-
tasıyla diğer malların perakende 

ticareti
I 1,00
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479
Mağazalar, tezgahlar ve pazar 

yerleri dışında yapılan perakende 
ticaret

4791 Posta yoluyla veya internet üze-
rinden yapılan perakende ticaret I 1,00

4799
Mağazalar, tezgahlar ve pazar 
yerleri dışında yapılan diğer 

perakende ticaret
I 1,00

H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

49 Kara taşımacılığı ve boru hattı 
taşımacılığı

491 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı

4910 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı III 2,00

492 Demiryolu ile yük taşımacılığı

4920 Demiryolu ile yük taşımacılığı III 2,00

493 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer 
yolcu taşımacılığı

4931 Kara taşımacılığı ile yapılan ve 
banliyö yolcu taşımacılığı

I 1,00

4932 Taksi taşımacılığı II 1,50

4933 Tünel işletmesi I 1,00

4934 Hayvan arabaları ve hayvanlarla 
yapılan yük nakliyatı II 1,50

4935 Teleferik işletmesi III 2,00

4936 Şehir içi otobüs ve dolmuş 
taşımacılığı II 1,50

4939
Başka yerde sınıflandırılmamış 

kara taşımacılığı ile yapılan diğer 
yolcu taşımacılığı

II 1,50

494 Karayolu ile yük taşımacılığı ve 
taşımacılık hizmetleri

4941 Karayolu ile yük taşımacılığı IV 2,50

4942 Ev ve iş yerlerine verilen taşıma-
cılık hizmetleri IV 2,50

495 Boru hattı taşımacılığı

4950 Boru hattı taşımacılığı III 2,00

50 Su yolu taşımacılığı
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501 Deniz ve kıyı sularında yolcu 
taşımacılığı

5010 Deniz ve kıyı sularında yolcu 
taşımacılığı IV 2,50

5011 Gemi tahmil ve tahliye işleri (su 
üzerinde, iskele veya rıhtımda) VII 4,00

5012 Kurtarma gemilerinde yapılan 
bütün işler. VI 3,50

5013 Dalgıç gemilerinde yapılan bütün 
işler. VII 4,00

5019
Motorlu ve motorsuz küçük de-
niz vasıtaları ile yüzer vinçlerde 

yapılan diğer bütün işler
V 3,00

502 Deniz ve kıyı sularında yük taşı-
macılığı

5020 Deniz ve kıyı sularında yük taşı-
macılığı IV 2,50

503 İç sularda yolcu taşımacılığı

5030 İç sularda yolcu taşımacılığı IV 2,50

504 İç sularda yük taşımacılığı

5040 İç sularda yük taşımacılığı IV 2,50

51 Havayolu taşımacılığı

511 Havayolu ile yolcu taşımacılığı

5110 Havayolu ile yolcu taşımacılığı III 2,00

512 Havayolu ile yük taşımacılığı ve 
uzay taşımacılığı

5121 Hava yolu ile yük taşımacılığı III 2,00

5122 Uzay taşımacılığı III 2,00

52 Taşımacılık için depolama ve 
destekleyici faaliyetler

521 Depolama ve ambarlama

5210 Depolama ve ambarlama II 1,50

5211 Uçaklarda yapılan bütün işler ( 
Havacılık kulüpleri dahil) XII 6,50

522 Taşımacılık için destekleyici 
faaliyetler
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5221 Kara taşımacılığını destekleyici 
hizmet faaliyetleri II 1,50

5222 Suyolu taşımacılığını destekleyici 
hizmet faaliyetleri IV 2,50

5223 Havayolu taşımacılığını destekle-
yici hizmet faaliyetleri III 2,00

5224 Kargo yükleme boşaltma hiz-
metleri IV 2,50

5229 Taşımacılığı destekleyici diğer 
faaliyetler II 1,50

53 Posta ve kurye faaliyetleri

531 Evrensel hizmet yükümlülüğü 
altında postacılık faaliyetleri

5310 Evrensel hizmet yükümlülüğü 
altında postacılık faaliyetleri II 1,50

532 Diğer posta ve kurye faaliyetleri

5320 Diğer posta ve kurye faaliyetleri II 1,50

I KONAKLAMA VE YİYECEK 
HİZMETİ FAALİYETLERİ

55 Konaklama

551 Oteller vb. konaklama yerleri

5510 Oteller ve benzer konaklama 
yerleri I 1,00

552 Tatil ve diğer kısa süreli konakla-
ma yerleri

5520 Tatil ve diğer kısa süreli konakla-
ma yerleri

I 1,00

553 Kamp alanları, motorlu karavan 
ve karavan tipi treyler park hiz-

metleri

5530
Kamp alanları, motorlu karavan 
ve karavan tipi treyler park hiz-

metleri
I 1,00

559 Diğer konaklama yerleri

5590 Diğer konaklama yerleri I 1,00

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faali-
yetleri
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561 Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri

5610 Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri I 1,00

562

Dışarıya yemek hizmeti sunan 
işletmelerin (catering) faaliyetleri 
ve diğer yiyecek hizmetleri faa-

liyetleri

5621
Özel günlerde dışarıya yemek 

hizmeti sunan işletmelerin 
faaliyetleri

I 1,00

5629 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri I 1,00

563 İçecek sunum hizmetleri

5630 İçecek sunum hizmetleri ve 
bilardo, bezik salonu işletenler I 1,00

J BİLGİ VE İLETİŞİM

58 Yayımcılık faaliyetleri

581
Kitapların, süreli yayınların ya-
yımlanması ve diğer yayımlama 

faaliyetleri

5811 Kitap yayımı I 1,00

5812 Rehberlerin ve posta adres listele-
rinin yayımlanması I 1,00

5813 Gazetelerin yayımlanması I 1,00

5814 Dergi ve süreli yayınların yayım-
lanması I 1,00

5819 Diğer yayıncılık faaliyetleri I 1,00

582 Yazılım programlarının yayım-
lanması

5821 Bilgisayar oyunlarının yayım-
lanması

I 1,00

5829 Diğer yazılım programlarının 
yayımlanması I 1,00

59
Sinema filmi, video ve televiz-
yon programları yapımcılığı, 

ses kaydı ve müzik yayımlama 
faaliyetleri

591 Sinema filmi, video ve televizyon 
programı faaliyetleri
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5911 Sinema filmi, video ve televizyon 
programları yapım faaliyetleri I 1,00

5912
Sinema filmi, video ve televizyon 
programları çekim sonrası faali-

yetleri
I 1,00

5913 Sinema filmi, video ve televizyon 
programları dağıtım faaliyetleri I 1,00

5914 Sinema filmi gösterim faaliyetleri I 1,00

592 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı 
faaliyetleri

5920 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı 
faaliyetleri I 1,00

60 Programcılık ve yayıncılık faa-
liyetleri

601 Radyo yayıncılığı

6010 Radyo yayıncılığı I 1,00

602 Televizyon programcılığı ve 
yayıncılığı

6020 Televizyon programcılığı ve 
yayıncılığı faaliyetleri I 1,00

61 Telekomünikasyon

611 Kablolu telekomünikasyon faa-
liyetleri

6110 Kablolu telekomünikasyon faa-
liyetleri II 1,50

612 Kablosuz (telsiz) telekomünikas-
yon faaliyetleri

6120 Kablosuz (telsiz) telekomünikas-
yon faaliyetleri II 1,50

613 Uydu üzerinden telekomünikas-
yon faaliyetleri

6130 Uydu üzerinden telekomünikas-
yon faaliyetleri II 1,50

619 Diğer telekomünikasyon faali-
yetleri

6190 Diğer telekomünikasyon faali-
yetleri II 1,50

62 Bilgisayar programlama, danış-
manlık ve ilgili faaliyetler
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620 Bilgisayar programlama, danış-
manlık ve ilgili faaliyetler

6201 Bilgisayar programlama faali-
yetleri I 1,00

6202 Bilgisayar danışmanlık faaliyet-
leri I 1,00

6203 Bilgisayar tesisleri yönetim faa-
liyetleri I 1,00

6209 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisa-
yar hizmet faaliyetleri I 1,00

63 Bilgi hizmet faaliyetleri

631 Veri işleme, barındırma ve ilgili 
faaliyetler; web portalları

6311 Veri işleme, barındırma (hosting) 
ve ilgili faaliyetler I 1,00

6312 Web portalları I 1,00

639 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri

6391 Haber ajanslarının faaliyetleri I 1,00

6399 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer bilgi hizmet faaliyetleri I 1,00

K FİNANS VE SİGORTA 
FAALİYETLERİ

64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç 
finansal hizmet faaliyetleri

641
Parasal aracı kuruluşların faali-

yetleri

6411 Merkez bankası faaliyetleri I 1,00

6419 Diğer parasal aracılık faaliyetleri I 1,00

642 Holding şirketlerinin faaliyetleri

6420 Holding şirketlerinin faaliyetleri I 1,00

643
Tröstler, fonlar ve diğer mali 

varlıklar

6430 Tröstler, fonlar ve diğer mali 
varlıklar I 1,00

649
Sigorta ve emeklilik fonları hariç 

finansal hizmet faaliyetleri

6491 Finansal kiralama I 1,00

6492 Diğer kredi verme faaliyetleri I 1,00
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6499
Sigorta ve emeklilik fonları hariç 
başka yerde sınıflandırılmamış 

diğer finansal hizmet faaliyetleri
I 1,00

65
Zorunlu sosyal güvenlik hariç, 
sigorta, reasürans ve emeklilik 

fonları

651 Sigorta

6511 Hayat sigortası I 1,00

6512 Hayat sigortası dışındaki sigor-
talar I 1,00

652 Reasürans

6520 Reasürans I 1,00

653 Emeklilik fonları

6530 Emeklilik fonları I 1,00

66 Finansal hizmetler ile sigorta faa-
liyetleri için yardımcı faaliyetler

661
Sigorta ve emeklilik fonları hariç 
finansal hizmetler için yardımcı 

faaliyetler

6611 Finansal piKanunların yönetimi I 1,00

6612 Menkul kıymetler ve emtia söz-
leşmeleri simsarlığı I 1,00

6619
Sigorta ve emeklilik fonları hariç, 
finansal hizmetler için yardımcı 

diğer faaliyetler
I 1,00

662 Sigorta ve emeklilik onuna yar-
dımcı faaliyetler

6621 Risk ve hasar değerlemesi I 1,00

L GAYRİMENKUL 
FAALİYETLERİ

6622 Sigorta acentelerinin ve brokerla-
rın faaliyetleri I 1,00

6629 Sigorta ve emeklilik fonuna yar-
dımcı diğer faaliyetler I 1,00

663 Fon yönetimi faaliyetleri

6630 Fon yönetimi faaliyetleri I 1,00

68 Gayrimenkul faaliyetleri

681 Kendine ait gayrimenkulün alınıp 
satılması
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6810 Kendine ait gayrimenkulün alınıp 
satılması

II 1,50

682 Kendine ait gayrimenkulün alınıp 
satılması

6820
Kendine ait veya kiralanan gayri-
menkulün kiraya verilmesi veya 

işletilmesi
II 1,50

683
Kendine ait veya kiralanan gayri-
menkulün kiraya verilmesi veya 

işletilmesi

6831 Gayrimenkul acenteleri II 1,50

M MESLEKİ, BİLİMSEL VE 
TEKNİK FAALİYETLER

6832
Bir ücret veya sözleşme temeline 

dayalı olarak gayrimenkulün 
yönetilmesi

II 1,50

69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri

691 Hukuk faaliyetleri

6910 Hukuk faaliyetleri I 1,00

6911 Noterler I 1,00

692 Muhasebe, defter tutma ve dene-
tim faaliyetleri; vergi müşavirliği

6920 Muhasebe, defter tutma ve dene-
tim faaliyetleri; vergi müşavirliği I 1,00

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari 
danışmanlık faaliyetleri

701 İdare merkezi faaliyetleri

7010 İdare merkezi faaliyetleri I 1,00

702 İdari danışmanlık faaliyetleri

7021 Halkla ilişkiler ve iletişim faali-
yetleri I 1,00

7022 İşletme ve diğer idari danışmanlık 
faaliyetleri I 1,00

71 Mimarlık ve mühendislik faali-
yetleri; teknik muayene ve analiz

711
Mimarlık ve mühendislik faa-
liyetleri ve ilgili teknik danış-

manlık
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7111 Mimarlık faaliyetleri II 1,50

7112 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili 
teknik danışmanlık II 1,50

712 Teknik test ve analiz faaliyetleri

7120 Teknik test ve analiz faaliyetleri II 1,50

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri

721
Doğal bilimler ve mühendislikle 
ilgili araştırma ve deneysel geliş-

tirme faaliyetleri

7211 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma 
ve deneysel geliştirme faaliyetleri II 1,50

7219
Doğal bilimlerle ve mühendislik-
le ilgili diğer araştırma ve deney-

sel geliştirme faaliyetleri
II 1,50

722
Sosyal bilimler ve beşeri bilim-
lerle ilgili araştırma ve deneysel 

geliştirme faaliyetleri

7220
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilim-
lerle ilgili araştırma ve deneysel 

geliştirme faaliyetleri
II 1,50

73 Reklamcılık ve pazar araştırması

731 Reklamcılık

7311 Reklam ajanslarının faaliyetleri I 1,00

7312
Çeşitli medya reklamları için 

alan ve zamanın bir ücret veya 
sözleşmeye dayalı olarak satışı

I 1,00

732 PiKanun ve kamuoyu araştırma 
faaliyetleri

7320 PiKanun ve kamuoyu araştırma 
faaliyetleri I 1,00

74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler

741 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

7410 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri I 1,00

742 Fotoğrafçılık faaliyetleri

7420 Fotoğrafçılık faaliyetleri I 1,00

743 Tercüme ve sözlü tercüme faali-
yetleri



426

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

Tehlike Sınıf ve Dereceleri (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi)      

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

7430 Tercüme ve sözlü tercüme faali-
yetleri I 1,00

749
Başka yerde sınıflandırılmamış 

diğer mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler

7490
Başka yerde sınıflandırılmamış 

diğer mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler

I 1,00

75 Veterinerlik hizmetleri

750 Veterinerlik hizmetleri

7500 Veterinerlik hizmetleri I 1,00

N İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ

77 Kiralama ve leasing faaliyetleri

771 Motorlu taşıtların kiralanması ve 
leasingi

7711 Hafif motorlu taşıtların ve araba-
ların kiralanması ve leasingi II 1,50

7712 Kamyonların kiralanması ve 
leasingi II 1,50

772 Kişisel ve ev eşyalarının kiralan-
ması ve leasingi

7721 Eğlence ve spor eşyalarının kira-
lanması ve leasingi I 1,00

7722 Video kasetlerin ve disklerin 
kiralanması

I 1,00

7729
Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer kişisel ve ev eşyalarının 

kiralanması ve leasingi
I 1,00

773 Diğer makine, ekipman ve maddi 
malların kiralanması ve leasingi

7731 Tarımsal makine ve ekipmanların 
kiralanması ve leasingi II 1,50

7732
Bina ve bina dışı inşaatlarda 

kullanılan makine ve teçhizatın 
kiralanması ve leasingi

II 1,50

7733
Büro makine ve ekipmanın (bil-
gisayarlar dahil) kiralanması ve 

leasingi
I 1,00
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KISIM BÖLÜM GRUP SINIF İŞİN ADI TEHLİKE 
SINIFI

PRİM
ORANI

7734 Su taşımacılığı ekipmanının 
kiralanması ve leasingi II 1,50

7735 Hava taşımacığı araçlarının kira-
lanması ve leasingi II 1,50

7739
Başka yerde sınıflandırılmamış 

diğer makine, teçhizat ve eşyala-
rın kiralanması ve leasingi

I 1,00

774
Telif hakkı alınmış olan çalışma-
lar dışında, fikri mülkiyet hakları-
nın ve benzer ürünlerin leasingi

7740
Telif hakkı alınmış olan çalışma-
lar dışında, fikri mülkiyet hakları-
nın ve benzer ürünlerin leasingi

I 1,00

78 İstihdam faaliyetleri

781 İş bulma acentelerinin faaliyetleri

7810 İş bulma acentelerinin faaliyetleri I 1,00

782 Geçici iş bulma acentelerinin 
faaliyetleri

7820 Geçici iş bulma acentelerinin 
faaliyetleri I 1,00

783 Diğer insan kaynaklarının sağ-
lanması

7830 Diğer insan kaynaklarının sağ-
lanması I 1,00

79
Seyahat acentesi, tur operatörü ve 
diğer rezervasyon hizmetleri ile 

ilgili faaliyetler

791 Seyahat acentesi ve tur operatör-
lerinin faaliyetleri

7911 Seyahat acentesi faaliyetleri II 1,50

7912 Tur operatörü faaliyetleri II 1,50

799 Diğer rezervasyon hizmetleri ve 
ilgili faaliyetler

7990 Diğer rezervasyon hizmetleri ve 
ilgili faaliyetler II 1,50

80 Güvenlik ve soruşturma faali-
yetleri

801 Özel güvenlik faaliyetleri

8010 Özel güvenlik faaliyetleri I 1,00
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SINIFI

PRİM
ORANI

802 Güvenlik sistemleri hizmet faa-
liyetleri

8020 Güvenlik sistemleri hizmet faa-
liyetleri I 1,00

803 Soruşturma faaliyetleri

8030 Soruşturma faaliyetleri I 1,00

81 Binalar ve çevre düzenlemesi 
faaliyetleri

811 Tesis bünyesindeki ortak destek 
hizmetleri

8110 Tesis bünyesindeki ortak destek 
hizmetleri II 1,50

812 Temizlik faaliyetleri

8121 Binaların genel temizliği I 1,00

8122 Diğer bina ve endüstriyel temiz-
lik faaliyetleri I 1,00

8129 Diğer temizlik faaliyetleri I 1,00

813 Çevre düzenlemesi ve bakım 
faaliyetleri

8130 Çevre düzenlemesi ve bakım 
faaliyetleri

I 1,00

82 Büro yönetimi, büro desteği ve iş 
destek faaliyetleri

821 Büro yönetimi ve destek faali-
yetleri

8211 Ortak büro yönetim hizmeti faa-
liyetleri I 1,00

8219 Fotokopi, doküman hazırlama ve 
diğer özel büro destek hizmetleri I 1,00

822 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri

8220 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri I 1,00

823 Kongre ve ticari fuar organizas-
yonu

8230 Kongre ve ticari fuar organizas-
yonu I 1,00

829 Başka yerde sınıflandırılmamış 
şirket destek hizmet faaliyetleri
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SINIFI

PRİM
ORANI

8291 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt 
bürolarının faaliyetleri I 1,00

8292 Paketleme faaliyetleri I 1,00

8299
Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer şirket destek hizmet faali-

yetleri
I 1,00

O EĞİTİM

85 Eğitim

851 Okul öncesi eğitim

8510 Okul öncesi eğitim I 1,00

852 İlköğretim

8520 İlköğretim I 1,00

853 Ortaöğretim

8531 Genel ortaöğretim I 1,00

8532 Teknik ve mesleki orta öğretim I 1,00

854 Yükseköğretim hizmetleri

8541 Ortaöğretim sonrası üniversite 
derecesinde olmayan eğitim I 1,00

8542 Yükseköğretim I 1,00

855 Diğer eğitim

8551 Sporlar ve eğlence eğitimi I 1,00

8552 Kültürel eğitim I 1,00

8553 Sürücü kursu faaliyetleri I 1,00

8559 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer eğitim I 1,00

856 Eğitimi destekleyici faaliyetler

8560 Eğitimi destekleyici faaliyetler I 1,00

P İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL 
HİZMET FAALİYETLERİ

86 İnsan sağlığı hizmetleri

861 Hastahane hizmetleri

8610 Hastahane hizmetleri I 1,00

862
Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama 

faaliyetleri

8621 Genel hekimlik uygulama faali-
yetleri I 1,00
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ORANI

8622 Uzman hekimlik ile ilgili uygula-
ma faaliyetleri I 1,00

8623 Dişçilik ile ilgili uygulama faa-
liyetleri I 1,00

869
İnsan sağlığı ile ilgili diğer 

hizmetler

8690 İnsan sağlığı ile ilgili diğer 
hizmetler I 1,00

87 Yatılı bakım faaliyetleri

871 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri

8710 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri I 1,00

872
Zihinsel engellilere, ruh hastaları-
na ve madde bağımlılarına yöne-

lik yatılı bakım faaliyetleri

8720
Zihinsel engellilere, ruh hastaları-
na ve madde bağımlılarına yöne-

lik yatılı bakım faaliyetleri
I 1,00

873 Yaşlılar ve bedensel engellilere 
yönelik yatılı bakım faaliyetleri

8730 Yaşlılar ve bedensel engellilere 
yönelik yatılı bakım faaliyetleri I 1,00

879 Diğer yatılı bakım faaliyetleri

8790 Diğer yatılı bakım faaliyetleri I 1,00

88
Barınacak yer sağlanmaksızın 

verilen sosyal hizmetler

881 Yaşlılar ve bedensel engelliler 
için barınacak yer sağlanmaksızın 

verilen sosyal hizmetler

8810
Yaşlılar ve bedensel engelliler 

için barınacak yer sağlanmaksızın 
verilen sosyal hizmetler

I 1,00

889 Barınacak yer sağlanmaksızın 
verilen diğer sosyal hizmetler

8891 Çocuk bakım (kreş, vb.) 
faaliyetleri I 1,00
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8899
Başka yerde sınıflandırılmamış 
barınacak yer sağlanmaksızın 

verilen diğer sosyal yardım hiz-
metleri

I 1,00

Q KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, 
DİNLENCE VE SPOR

90
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları 

ve eğlence faaliyetleri

900
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları 

ve eğlence faaliyetleri

9001 Gösteri sanatları ( Tiyatro, opera 
gösterimi ve konserler) I 1,00

9002 Gösteri sanatlarını destekleyici 
faaliyetler I 1,00

9003 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri I 1,00

9004 Sanat tesislerinin işletilmesi I 1,00

91
Kütüphaneler, arşivler, müzeler 

ve diğer kültürel faaliyetler

910
Kütüphaneler, arşivler, müzeler 

ve diğer kültürel faaliyetler

9101 Kütüphane ve arşivlerin faali-
yetleri I 1,00

9102 Müzelerin faaliyetleri I 1,00

9103 Tarihi alanlar ve yapılar ile turis-
tik yerlerin işletilmesi I 1,00

9104
Botanik ve hayvanat bahçeleri ile 
koruma altındaki alanlarla ilgili 

faaliyetler
I 1,00

92
Kumar ve müşterek bahis faali-

yetleri

920
Kumar ve müşterek bahis faali-

yetleri

9200 Kumar ve müşterek bahis faali-
yetleri I 1,00

93
Spor faaliyetleri, eğlence ve 

dinlence faaliyetleri

931 Spor faaliyetleri

9311 Spor tesislerinin işletilmesi II 1,50

9312 Spor klüplerinin faaliyetleri II 1,50
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9313 Form tutma salonları ile vücut 
geliştirme salonları II 1,50

9319 Diğer spor faaliyetleri II 1,50

932 Eğlence ve dinlence faaliyetleri

9321 Eğlence parkları ve lunaparkların 
faaliyetleri VIII 4,50

9322
Pavyon, bar, gazino, dansing, dis-
kotek, kulüp, çay bahçesi işletme 

faaliyetleri
II 1,50

9329 Diğer eğlence ve dinlence faali-
yetleri VIII 4,50

R DİĞER HİZMET 
FAALİYETLERİ

94
Üye olunan kuruluşların 

faaliyetleri

941 İş , işveren ve meslek 
kuruluşlarının faaliyetleri

9411 İş ve işveren kuruluşlarının 
faaliyetleri I 1,00

9412 Profesyonel meslek kuruluşları-
nın faaliyetleri I 1,00

942 Sendika faaliyetleri

9420 Sendika faaliyetleri I 1,00

949 Diğer üyelik organizasyonlarının 
faaliyetleri

9491 Dini kuruluşların faaliyetleri I 1,00

9492 Siyasi kuruluşların faaliyetleri I 1,00

9499
Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer üye olunan kuruluşların 

faaliyetleri
I 1,00

95
Bilgisayarların ve kişisel ve ev 

eşyalarının onarımı

951
Bilgisayarların iletişim araç ve 

gereçlerinin onarımı

9511 Bilgisayarların ve bilgisayar 
çevre birimlerinin onarımı I 1,00

9512 İletişim araç ve gereçlerinin 
onarımı II 1,50

952
Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının 

onarımı
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9521 Tüketici elektronik eşyalarının 
onarımı III 2,00

9522 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve 
bahçe gereçlerinin onarımı III 2,00

9523 Ayakkabı ve deri eşyaların ona-
rımı I 1,00

9524 Mobilyaların ve ev döşemelerinin 
onarımı V 3,00

9525 Saatlerin ve mücevherlerin ona-
rımı I 1,00

9529
Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer kişisel ve ev eşyalarının 

onarımı
III 2,00

96 Diğer hizmet faaliyetleri

960 Diğer hizmet faaliyetleri

9601 Tekstil ve kürk ürünlerinin 
yıkanması,kuru temizlenmesi I 1,00

9602 Kuaförlük ve diğer güzellik sa-
lonlarının faaliyetleri I 1,00

9603 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler I 1,00

9604
Hamam, sauna, solaryum salonu, 
masaj salonu ve benzeri yerlerin 

faaliyetleri
I 1,00

9605
Baca ve cam temizleyicileri, 

haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon 
işleri )

II 1,50

9606 Halı yıkama ve temizleme işleri I 1,00

9609 Başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer hizmet faaliyetleri

I 1,00

S

HANE HALKLARININ 
İŞVERENLER OLARAK 
FAALİYETLERİ; HANE 

HALKLARI TARAFINDAN 
KENDİ KULLANIMLARINA 
YÖNELİK OLARAK AYRIM 

YAPILMAMIŞ MAL VE 
ÜRETİM FAALİYETLERİ
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97

Ev içi çalışan personelin işve-
renleri olarak hane halklarının 

faaliyetleri

970

Ev içi çalışan personelin işve-
renleri olarak hane halklarının 

faaliyetleri

9700
Ev içi çalışan personelin işve-
renleri olarak hanehalklarının 

faaliyetleri
I 1,00

98

Hane halkları tarafından kendi 
kullanımlarına yönelik olarak 

üretilen ayrım yapılmamış mal ve 
hizmetler

981

Hane halkları tarafından kendi 
kullanımlarına yönelik olarak 

üretilen ayrım yapılmamış mallar

9810

Hanehalkları tarafından kendi 
kullanımlarına yönelik olarak 

üretilen ayrım yapılmamış mallar 
( Yurt dışında çalışanların eşleri)

I 1,00

982

Hane halkları tarafından kendi 
kullanımlarına yönelik olarak 

üretilen ayrım yapılmamış hiz-
metler

9820

Hanehalkları tarafından kendi 
kullanımlarına yönelik olarak 

üretilen ayrım yapılmamış hiz-
metler

I 1,00

T
ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER 

VE TEMSİLCİLİKLERİNİN 
FAALİYETLERİ

99
Uluslar arası örgütler ve  temsil-

ciliklerinin faaliyetleri

990 Uluslar arası örgütler ve  temsil-
ciliklerinin faaliyetleri

9900 Uluslararası örgütler ve temsilci-
liklerinin faaliyetleri I 1,00
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AÇIKLAMALAR 

           

      İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre sigortalıların 
Kuruma bildirim yapmaları amacıyla kullanılır.

     1. İsteğe bağlı sigortalılık Kuruma müracaat tarihini takip eden gün başlar. İsteğe Bağlı 
Sigorta Giriş Bildirgesinin adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal 
ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş 
tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

     2. İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların 
buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu 
itibariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde, ölen 
sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

     3- İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilir. Ancak 5 inci maddenin (g) 
bendine tabi olanlar ile ay içinde 30 günden az çalışanların isteğe bağlı sigortalılıkları (a) bendi 
kapsamında sigortalılık sayılır.

     4- Yabancı ülke vatandaşlarından isteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerden ayrıca 
Türkiye’de kaldıkları sürenin belgelendirilmesi istenir.    

     5. “SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, 
yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

     6. “A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ” bölümü (1-12) sigortalı tarafından 
beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri esas alınarak düzenlenir.

     7. “B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümüne SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için 
sicil/emekli numarası yazılır.

     8. “C- BEYAN VE TAAHHÜTLER” bölümünde sigortalının beyan ve taahhütleri yer alır.

     10. “D- PRİME ESAS KAZANÇ BEYANI” bölümü isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri 
tutarı belirledikleri alandır. Herhangi bir tutar yazılmaması halinde primler alt sınır üzerinden 
tahakkuk ettirilir. Primlerini artırmak ya da azaltmak isteyenlerin müracaatları halinde müracaat 
tarihinden itibaren primleri artırılır ya da azaltılır.         
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EK 13. İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ( 5434 SAYILI KANUNUN 12. 
MADDESİNE GÖRE)
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EK 14. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TALEP FORMU  ( SUT: EK -4/B)

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TALEP FORMU
(SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU)

…………………………………

Sayı :
Konu : GSS Tescili Bildirimi

………………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE  

                  …………………….
     

………… tarihinde sağlık tesisimize başvuran …………………..’ın genel sağlık 
sigortası tescil işlemlerine esas kimlik ve adres bilgileri aşağıda gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

        
…………………………………
        
…………………………………

SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNA İSTİSNAİ 
BAŞVURU NİTELİĞİ

£	18 yaş altı çocuk
£	Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi
£	Acil hal
£	İş kazası ile meslek hastalığı hali
£	Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık hali
£	Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti ile 

madde bağımlılığını önlemeye yönelik 
koruyucu sağlık hizmeti

£	Analık hali
£	Afet ve savaş hali
£	Grev ve lokavt hali

SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNA BAŞVURANIN
Adı ve Soyadı              :
T.C.Kimlik Numarası    :
İkametgah Adresi   : 
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Başvuran 18 yaş altı çocuk ise
Ana/Baba Adı Soyadı (Velisi) :
T.C.Kimlik Numarası    :

Herhangi bir sosyal güvencem bulunmamaktadır.
Sağlık hizmet sunucusuna başvurduğum (18 yaş altındaki çocuğumun başvurduğu) 

……/…../……. tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılığı tescilimin yapılmasını talep ediyorum. 

 (Adı Soyadı)
              
 İmza

NOT: Kurumca tescil işleminin yapıldığını beyan eden kişiler için de bu form tanzim edilecek-
tir. Bu kişilerin tescilinin bulunmadığının tespiti halinde sağlık hizmeti sunucusuna müracaat 
tarihi itibarıyla tescil işlemleri yürütülecektir. 
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EK 15. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI     

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ                            

Sıra 
No İŞ KOLU

Asgari 
İşçilik Oranı 

(%)
 AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK  
1 Ağaç dikimi (makineli) 10
2 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz) 20
3 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli) 10
4 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz) 30
5 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli) 7
6 Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - arazöz) 6
7 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz) 30
8 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli) 10
9 Ağaçtan kozalak toplama 35
10 Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) 6
11 Arazi sulama (cebri sulama) 30
12 Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10
13 Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9
14 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) 6
15 Aşı çalışması 35
16 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 35
17 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 10
18 Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 9
19 Biçer Döver ile hasat 8
20 Budama işi  (makas, testere vs.) 35
21 Budama işi (makineli) 10
22 Çalı veya çiçek dikimi  
 a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise 9
 b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise 30
23 Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı 30

24 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (maki-
neli) 6

25 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz) 35
26 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli) 10
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27 Fidan Dikilmesi   
 a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde 9
 b) Fidanların İdarece verilmesi halinde                30
28 Fidanlık bakım işi 35
29 Fidanların araziye dağıtımı 25
30 Futbol sahası çimlendirilmesi işi 15
31 Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12
32 İlaçlama (işçi ile) (sırt pülverizatörü ile) 20
33 İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8
34 Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) 7
35 Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi 15
36 Ot - saman - sap balyalama işi (makineli) 10
37 Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) 35
38 Ot biçilmesi (makineli) 10

39

40 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması 
(makineli) 7

41 Park,  refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, 
hortumla) 30

42 Parklarda oyun grupları 9
43 Park inşaatı (komple) 12
44 Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 35
45 Rulo çim temini ve serilmesi 12
46 Süt Sağımı (makinesiz) 30
47 Süt Sağımı (makineli) 6

48 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve 
makineli) 25

49 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 15
50 Şelale inşaatı 10
51 Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 30

52 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) 
(makinesiz) 30

53 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli) 10
54 Teraslama (makinesiz) 30
55 Teraslama (makineli) 10
56 Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle) 30
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57 Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile - buldozer greyder 
vs.) 4

58 Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) 20
 AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ  
1 Akaryakıt depolama tankları tesisi 9
2 Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9
3 Akaryakıt tankları katodik koruma, 9
4 Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) 9
5 Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) 8
6 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12
7 Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dâhil) 12
8 Rafineri ve petro kimya tesisleri 9

9 Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı karada ve denizde (mal-
zemeli) 6

10 Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı 10

11 Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı karada ve denizde (mal-
zemeli) 6

12 Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (mal-
zemeli) 6

 BARAJ - GÖLET - SULAMA  
1 Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) (komple) 6
2 Barajlar, göletler inşaatı (beton baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 6

3 Barajlar, göletler inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-
savak) 5

4 Barajlar, göletler inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-
savak) 5

5 Baraj onarımı (beton) (komple) 7
6 Baraj onarımı (toprak dolgu) (komple) 5
7 Barajda gentomat uygulaması 5
8 Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 8
9 Dolu savak inşaatı (komple) 6
10 Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9
11 Regülâtör inşaatı (komple) 6
12 Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) 6

13 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu 
sistem) 8
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14 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan 
kanalet sistemi) 6

15 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez 
kesitli-beton) 9

16 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama siste-
mi) 9

17 Sulama tesisi sifon yapılması 10

 
BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, 
TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, 
Dekorasyon, Eski Eser vb.)

 

1 Ahşap palet yapımı 10
2 Ahşap palet tamiri 15
3 Ahşap yapı karkası 15
4 Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.) 13
5 BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (beton) 8
6 BİNA - Ahşap kaplama işi 11
7 BİNA - Ahşap parke yapılması 15
8 BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9
9 BİNA - Aerodinamik laboratuar inşaatı 9
10 BİNA - Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı 12
11 BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı 12
12 BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı 12
13 BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10
14 BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama 10
15 BİNA - Andezit plak taş döşenmesi 10
16 BİNA - Anıt mezar inşaatı 10
17 BİNA - Asansör revizyonu 12
18 BİNA - Asansör tesisatı (yeni) 7
19 BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç) 10
20 BİNA - Banko yapılması işi 11
21 BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dâhil) 10
22 BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit) 9
23 BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10
24 BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10

25 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukave-
met ölçümü) 7

26 BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi 12
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27 BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9
28 BİNA - Elektrik tesisatı 10
29 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 5
30 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15
31 BİNA - Granit Plak döşenmesi 10
32 BİNA - Su basman altı temel imalatı 9

33 BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamam-
lanması ) 10

34 BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması 16
35 BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi 10
36 BİNA-  Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı 7
37 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple) 7

38 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme 
dâhil) 7,3

39 BİNA - Betonarme karkas inşaat (komple) 9
40 BİNA - Yığma inşaat (komple) 12
41 BİNA-  Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. 9
42 BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi 10
43 BİNA - Karot alma 6
44 BİNA - Laminant parke döşemesi 10
45 BİNA - Paratoner tesisatı işi 10
46 BİNA - Kurşun ve bakır kaplama 10
47 BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30
48 BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 6
49 BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8

50 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil’e dönüşüm (merkezi sistem-apart-
man kazanlı) 10

51 BİNA - Traverten kaplama 10
52 BİNA - Boya veya badana yapılması 15

53 Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malze-
me vs) 10

54 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (ma-
kinesiz) 30

55 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (ma-
kineli) 10

56 Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı 9
57 Brülör tesisatı 7
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58 Brülör tesisatı onarımı 10
59 Büst yapımı 25
60 Cami inşaatı (binada dâhil komple) 10
61 Cami minaresi inşaatı (betonarme) 9
62 Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 10
63 Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16
64 Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 16
65 Cami şadırvan-çeşme inşaatı 10
66 Çamaşırhane tesisatı onarımı 8
67 Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 30
68 Çatı yağmur olukları temini ve montajı 9
69 Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 15
70 Çatıların alüminyum ile kaplama işi 10
71 Çelik çatı yapımı 9
72 Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)  12
73 Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9
74 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri 10
75 Çeşitli demir konstrüksiyon yapımı ve boyası 10

76 Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elekt. 
komple) 13

77 Çimento fabrikası komple inşaatı  (mekanik, elektrik montaj dâhil) 8
78 Cila Yapılması (fırça ve rulo ile) 15
79 Cila Yapılması (makineli) 7
80 Çok katlı otopark inşaatı 9
81 Dekorasyon işleri 11
82 Demir korkuluk yapılması 10
83 Dış cephede mermer kaplama 12
84 Doğalgaz santrali inşaatı (komple)  7
85 Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 30
86 Elektrik tesisatı onarımı 12
87 Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme silolar) 9
88 Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10

89 Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik mon-
tajı dahil) 8

90 Eski eser görünümlü bina inşaatı 12
91 Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6
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92 Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6

93 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. ya-
pım amaçlı) 20

94 Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 30
95 Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9
96 Fotosel, otomatik kapı yapılması 9
97 Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları 9

98 Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve dam-
galanması) 10

99 Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple) 9
100 Güneş enerjisi tesisatı işi 10
101 Hasır çelik 6
102 Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı 10
103 Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 12
104 Havalandırma ve klima tesisatı 8
105 Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 12
106 Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
107 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 10
108 Havuz inşaatı (yangın) 9
109 Her türlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı) 20
110 Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)  5
111 İzolasyon işleri (cam tülü, kanaviçe, cam yünü) (boru ve depo) 10

112 İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bi-
tümlü karton) 7

113 Kalorifer tesisatı 7
114 Kalorifer tesisatı onarımı 10
115 Kapalı garaj inşaatı 9
116 Kapalı spor salonu inşaatı 9
117 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alüminyum vb.) 12
118 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap) 15
119 Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil) 7
120 Katı atıkların ayrıştırma tesisi (inşaatı) 9
121 Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11
122 Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10

123 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve 
mezar nakil işinin komple yapımı 25
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124 Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10
125 Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10
126 Mezarlık bakımı 30
127 Mezbaha inşaatı (komple) 9
128 Mimari maket yapımı 20
129 Mutfak Tesisatı 7
130 Mutfak Tesisatı Onarımı (soğuk odalar dahil) 10
131 Müşterek tesisat (bina içi) 8
132 Müşterek tesisat onarımı 12
133 Otomatik kontrol tesisatı 7
134 Otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
135 Ondolin çatı örtüsü 10
136 PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama 5
137 PVC profil, ısıcam temini ve takılması 10
138 Rüzgar Enerji santrali (inşaatı) 9
139 Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) 2
140 Sayding dış cephe kaplama 10

141 Sera inşaatı  (çelik konstrüksiyon ile) (cam takılması veya naylon 
kaplanması) 9

142 Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)                                                                                                                                      
      

 a) Malzemeli                                                          10
 b) Malzeme İdareden 30
143 Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 7
144 Sıhhi tesisat (daire içi) 9
145 Sıhhi tesisat onarımı 12
146 Slaj çukuru inşaatı (beton) 9
147 Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7
148 Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 7
149 Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15
150 Stadyum içinde tartan pist yapımı 9
151 Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6

152 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makine-
li) 7

153 Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)  
 a) Malzemeli 9
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 b) Malzeme İdareden 30
154 Telesiyej, teleferik montaj işi 9
155 TV kulesi inşaatı (betonarme) 9
156 TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon) 10
157 Üstü kapalı semt pazarı yapımı 9
158 Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu 5
159 Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 9
160 Yürüyen merdiven tesisi 7
161 Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8
 DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK  
1 Balık üretim tesisi inşaatı 10
2 Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli) 6

3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısı-
nın Deniz dibine montajı (malzemeli) 5

4 Deniz tahkimat inşaatı (istifli) 8
5 Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz) 6
6 Deniz iskele inşaatı 6
7 Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6
8 Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9
9 Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli) 4
10 Dere onarımı (sel hasarlı) (kârgir istinat duvarı) 18
11 Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6
12 İskele onarımı 7

13 İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının 
katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması 15

14 Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)  
 a) İstifli 8
 b) İstifsiz 6
15 Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 9
16 Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6
17 Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7
18 Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı 9
19 Usturmaca yapılması (lastik tamponla) 5
 ELEKTRİK - MONTAJ  
1 Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı 9
2 Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi 9
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3 Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18
4 Ag - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri  
 a) Beton direkli 6
 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6
 c) Kaynaklı demir direkli 8
5 Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15
6 Alt yapı haberleşme hattı şehir dışı (komple) (malzemeli) 6
7 Alt yapı haberleşme hattı şehir içi (komple) (malzemeli) 7
8 Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli) 9
9 Ana besleme hatlarının onarımı 9
10 Ana dağıtım panolarının tadilatı 10

11 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali 
prefabrikasyon) 8

12 Armatür montajı 10
13 Bara imali ve montajı 8
14 Bilgisayar yazılımı 20
15 Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10
16 Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 9
17 Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6
18 Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30
19 Endeks okuma işi 30
20 Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7

21 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve 
etüd işleri (komple)  

 a) Direk imalatı fabrikasyon                                 7
 b) Direk imalatı yükleniciye ait 8
22 Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8
23 Giriş kontrol sistemi tesisi 6
24 Güvenlik kamera sistemi tesisi 6
25 Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6
26 Havai hatların yeraltına alınması (komple) 8
27 Jeneratör revizyonu 12
28 Jeneratör montajı 6
29 Kapalı devre TV sistemi 6
30 Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6
31 Kesintisiz güç kaynağı montajı 6



450

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

32 Kompanzasyon tesisi 6
33 Kumanda panosu içi işlemleri 10
34 Kablo tavası döşenmesi 8
35 Pano imali ve montajı 10
36 Panolara besleme hattı çekilmesi 7
37 Radyolink pilon inşaatı 10
38 Sayaç sökme, takma işleri 30
39 Sökülen trafonun değerlendirilmesi 18
40 Motor ve stator sarımı 12
41 Telefon santrali montajı 6
42 Telekomünikasyon tesisi işleri 6
43 Topraklama tesisatı 10
44 Tranşe arıza işi (komple) 9
45 Trafo merkezleri montajı  
 a) Bina tipi 6
 b) Direk tipi 8
 c) Şalt tipi 7
46 Yeraltı kablosu döşeme işi (komple) 6

47 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komp-
le) 8

 HAMALİYE    
1 Hamaliye işi 35
2 İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye) 30
 HAVAALANI   
1 Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4
2 Hava Alanı (beton pist yapımı) 4
3 Hava Alanı (bina inşaatı) 9
4 Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7
5 Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7
6 Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9

7 Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı 
ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9

8 Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7
9 Hava Alanı taksi yolu onarımı 7
10 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6
11 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9
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 İÇME SUYU - KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su 
Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma)  

1 Atık su arıtma tesisi 9
2 Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8
3 Betonarme rögar kapağı imali ve montajı 9
4 Biyolojik arıtma 9
5 Boru tazyik testi 6

6 İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa 
edilirse) 9

7 İçme suyu abone bağlantısı 15
8 İçme suyu elektrik tesisi işi 7
9 İçme suyu inşaatı şehir içi (komple) (malzemeli) 8
10 İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli) 10
11 İçme suyu katodik koruma tesisi 9
12 İçme suyu arıtma tesisi inşaatı 9

13 İçme suyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (mal-
zemeli) 6

14 İksa (imalat dâhil) 8
15 Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği) 6

16 Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) 
(malzemeli) 8

17 Kanalizasyon temizliği  (baca ve rögarlar) (işçi ile) 35
18 Kanalizasyon temizliği borular  (makine, pompa ile) 8
19 Kolektör inşaatı 8
20 Kolektör temizliği (makineli) 8
21 Köy içme suyu şebeke inşaatı (depo ve ana hat dâhil) 8
22 Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 6
23 Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 10
24 Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 9
25 Su deposunun bakım ve onarımı 10
26 Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 35
27 Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15
28 Su kuyusu açma (makineli) 6
29 Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6
 KİTAP  
1 Ambalajlama nakil ve dağıtım 10
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2 Anket, istatistik vs. 20
3 Sosyal yardım nakli ve dağıtımı 17
 MADEN İŞLERİ  
1 Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5
2 Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9

3 Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden 
yükleme ve nakliye işi 7

4 Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit 7

5 Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayla-
rın döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması 15

6 Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10

7 Üstü açık maden sahalarında üst toprak hafriyatın yapılması ve al-
tındaki madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.) 7

 MAKİNE  - MONTAJ  
1 Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 12
2 Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6
3 Anten direği boyanması (verici istasyonu) 10

4 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı 
sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12

5 Araç kiralaması 10
6 Baca filtresi temini ve montajı 10
7 Baca filtresi temizliği 30
8 Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12
9 Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 10
10 Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12
11 Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8
12 Buhar santralı (komple) 8
13 Buharlı kazan onarımı 12
14 Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6
15 Çelik borulu sulama hattının onarımı 12
16 Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18
17 Çelik konstrüksiyon demontajı 9
18 Çelik konstrüksiyon montajı 9
19 Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 9
20 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9
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21 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması 
ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makineli) 6

22 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması 
ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makinesiz) 30

23 Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 30

24 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve 
baca tesisi işi 10

25 Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 25
26 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile) 30
27 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçi ile) 15

28 Demiryolu vagon bakımı ve 
onarımı                                                                                                                                               

 a) Malzemeli                                                 12
 b) Malzeme İdareden 30
29 Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9
30 Döner fırın inşaatı 20
31 Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi  
 a) Tuğla yükleniciye ait ise 20
 b) Tuğla İdarece verilirse 30
32 Döner fırın revizyonu 25

33 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve mon-
tajı işi 10

34 Elektro pompaj tesisatı 8
35 Elektro motor ve blover bakım ve onarımı 12
36 Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 20
37 Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10
38 Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15

39 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve ça-
paklama işleri) 12

40 Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 30
41 Gemilerin temizliği işi (makineli) 10

42 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj 
ve işler halde teslimi 10

43 Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 7
44 Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6
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45 Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (%70 el, %30 
makine) 20

46 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının 
değişimi 12

47 İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj ha-
riç) 4

48 İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8
49 Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12
50 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30
51 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15
52 Kantarda tartı işleri 6
53 Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8
54 Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil) 9
55 Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12
56 Kombi değişimi (yapılarda) 8
57 Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu 12

58 Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzemesi İda-
reden) 20

59 Makinelerin bakım ve işletilmesi 15
60 Makine kiralama  

 a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder 
vb.) 10

 b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden) 15

 c) Makine kiralama (makine İdareden akaryakıt ve elektrik müte-
ahhitten) 12

 d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve 
İdaresi İdareden) 10

61 Malzeme temin işi (montaj hariç) 4

62 M.K.E. Sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ay-
rılması 15

63 Ön arıtma tesisi 9
64 Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği (makine ile) 8
65 Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği (makine ile) 6
66 Röntgen ile kaynak kontrolü 6

67 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, 
yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı 30

68 Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8



455

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların  Hak ve Yükümlülükleri

69 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki so-
ğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri) 9

70
Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı 
vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nak-
liyesi

8

71 Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15
72 Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6
73 Su tankı imalatı (saç) 10
74 Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7
75 Tambur bakım onarım ve kaplaması 12
76 Taşıt kiralama (personel servisi, binek otomobil vs.) 10
77 Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12
78 Termik santral kömür kanallarının onarımı 12
79  Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 7
80 Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 10
81 Jeo-termal su ile bina ısıtma 8

82 Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve 
diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı) 20

83 Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple) 9
 NAKLİYE İŞLERİ  
1 Nakliye işleri 4
2 Nakliye (el arabası ve binek hayvanları ile) 30
 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK  
1 Amenajman plan yapımı 10
2 Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 7
3 Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14
4 As-built proje yapımı 8
5 Fotokopi, ozalit çekilmesi 7
6 Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla) 10
7 Müşavirlik hizmeti 10
8 Proje yapımı (bilgisayarla) 12
 TERZİLİK İŞLERİ  
1 İşçi gücü ile terzilik işi 35
2 Makine ile terzilik işi 15
 TESİS İŞLETMESİ  
1 Beton santrali işletmesi 10
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2 İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15
3 Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi 20
4 Katı atık tesislerin işletilmesi 20
5 Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi 15
6 Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15
7 Trafik Sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi 18
8 Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 20
 TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI  
1 Metro inşaatı (komple) 6
2 Tünel - Metro inşaatı katener sistemi 7
3 Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı 8
4 Tünel - Metro sinyalizasyon 6
5 Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) 5
6 Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) 9
 YEMEK  
1 Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı 10
2 Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 20

 
YOL - DEMİRYOLU (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bor-
dür, Kaldırım, Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahki-
mat, Trafik Levhaları, Sinyalizasyon) 

 

1 Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, 
nakli, figüre,serme,sulama sıkıştırma) 4

2 Alt temel, temel malzemesi (konkasörle kırılarak hazırlanmış) 6
3 Arazözle sulama (yol inşaatında) 4
4 Arnavut kaldırımı döşenmesi 22

5 Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karı-
şım ve beton asfalt kaplama)(komple) 4

6 Asfalt kaplama işleri  
 a) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden 6
 b) Tüm malzeme İdareden 8

7 Asfalt mıcırı temini  (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, kon-
kasörde kırılma dâhil) 8

8 Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) 8
9 Asfalt sökülmesi (makineli) 6
10 Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10
11 Asma köprü inşaatı (yaya geçidi köprüsü) 10
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12 Balast temini (kırma ve nakliye dâhil) 6
13 Beton kırılması (makineli) 6
14 Beton kırılması (el ile) 30
15 Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9
16 Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı 5

17 Beton bordür, büz, parke imali, (İdare malı tesislerinde imal edi-
lirse) 10

18 Bordür döşenmesi (her türlü)  
 a) Malzemeli 9
 b) Malzeme İdareden 30
19 Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı 9
20 Beton yol korkuluğu imali ve montajı 9

21 Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskür-
tülmesi 6

22 Blokaj yapılması (malzemeli el ile) 17
23 Blokaj yapılması (malzemesiz el ile) 30
24 Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10
25 Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 12
26 Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 13
27 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ile) 30
28 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (kompresörle) 20
29 Dekapaj, kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç) 3
30 Demir yolu travers ve ray döşenmesi 8

31 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer 
yapılması 9

32 Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli) 10
33 Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli) 6

34 Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni 
dübellerin montajı 18

35 Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4
36 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 17
37 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile) 4
38 Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık 6
39 Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş) 6
40 Greyderle reglaj yapımı 4
41 Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi 4
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42 Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı 18
43 İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı 5
44 İstinat duvarı derz yapılması 18
45 İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 10
46 İstinat duvarı onarımı (kârgir) 19

47 İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, be-
ton dahil) 9

48 İstinat duvarları inşaatı (kârgir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18
49 Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait) 6
50 Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (beton) 9
51 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8
52 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 6
53 Keson kuyu açılması (işçi ile) 35
54 Keson kuyu açılması (makineli) 10
55 Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi 6
56 Köprü inşaatı (betonarme) 9
57 Köprü inşaatı (çelik) 9
58 Köprü inşaatı (kârgir) 18

59 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi 
ile) 10

60 Köprü onarım işi                                                                                                                                                              
 a- Betonarme            10
 b- Kârgir 19
61 Köprü tabliye onarımı işi  (tabliye kaldırma işlemi dahil) 10
62 Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 35
63 Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 6
64 Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10
65 Köprülerde prefabrik mesnetler 7
66 Makine ile derz açılması ve dolgusu 6

67 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak 
kullanılması 4

68
Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak 
ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilu-
mum işler

69 Mayın Temizleme ( makine ve el ile) 17
70 Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile) 4
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71 Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6
72 Oto yol korkuluk montajı (makineli) 7
73 Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı) 9
74 Otopark yapılması (açık otopark, beton) 8
75 Otopark yapılması (çok katlı otopark) 9
76 Parke ile kaldırım ve yol yapımı  
 a) İnsan gücü ile 18
 b) Makineli 10
 c) Malzeme İdareden 30
77 Parklarda minyatür heykel yapılması (ahşap kalıp içine döküm) 15
78 Pere yapılması  
 a) Harçsız 8
 b) Harçlı 15
79 Renkli dere taşı temini ve serilmesi 10
80 Refüj, yol bordürü döşenmesi, 9
81 Renkli kilit taşı parke yapımı 20
82 Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 10

83 Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, ka-
lıp, beton dahil) 9

84 Sifon yapılması (münferit inşa edilirse) 10
85 Sinyalizasyon tesisi 7
86 Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli  (işçi ile yükleme) 25
87 Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli 6
88 Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6
89 Taş kırma işleri (makineli)  6
90 Taraklı mozaik 18
91 Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi) 6

92 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi 
ile) 25

93 Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile 30
94 Trafik işaretleri levhalarının bakım ve onarımı 12
95 Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10
96 Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı 10
97 Tretuvar yapımı (beton) 9
98 Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.)   10
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99 Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru ge-
çirilmesi 6

100 Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7
101 Yol bakım onarımı (beton yollarda) 9
102 Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4
103 Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli) 4
104 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4
105 Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi 9
106 Yollara asfalt yama yapılması                                                                                                                          
 a) Malzemeli                                                                                            7
 b) Malzeme İdareden (malzemenin tamamı) 15
 c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse 11
107 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (makineli) 6
108 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (el ile) 15

109 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzeme İdareden) (maki-
neli) 15

110 Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması 9

111 Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme, beton, bar-
bakan hazır çelik dahil) 6

 YÜKLEME - BOŞALTMA  
1 Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden) 15
2 Çay yükleme (bantla) 7
3 Çay yükleme (el ile) 25
4 Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden) 15

5 Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteah-
hitten) 12

6 Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden) 15
7 Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle) 6
8 Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7

9

Yükleme, boşaltma (makine ile kum,çakıl,demir,profil, paket ha-
linde tuğla, kil, moloz, blokaj,  kırmataş, anroşman, parke, beto-
pan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, 
gaz beton)

7

10 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemele-
rin işçi ile) 30
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EK 16. ASGARİ İŞÇİLİK ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN HESAP CETVELİ

ASGARİ İŞÇİLİK ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN HESAP CETVELİ 

İŞİN ADI                      : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

KURUM ÜNİTESİ      : ……………………………  

TOPLAM İSTİHKAK : ……………………………
           
 

İMALATIN CİNSİ

TOPLAM 
İSTİHKAK 
İÇİNDEKİ 
TUTARI 

TL 

TOPLAM 
İSTİHKAK 
İÇİNDEKİ 
AĞIRLIĞI

(%)

TEBLİGDEKİ 
İŞÇİLİK 
ORANI

(%)

DAHA ÖNCE 
KOMİSYONCA 
TESPİT EDİLEN 

BENZER İŞÇİLİK 
ORANI

(%)

İMALATIN 
AĞIRLIĞINA 

GÖRE İŞÇİLİK 
ORANI

(%)

 

TOPLAM
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EK 17. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU
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EK 18. TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ
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A Ç I K L A M A L A R

1-Bu belge, sigortalı ile ölen sigortalıların 18 yaşından büyük hak sahiplerine (eş, çocuk, 
ana ve baba) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak olan gelir ve aylıklarla, yapılacak olan toptan 
ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığının Kurumdan talep edilmesi amacıyla 
kullanılır. Ayrıca, bunların kesilen ya da durdurulan gelir ve aylıklarının yeniden bağlanması 
ile gerektiği hallerde Kurumca istenebilir. 

2-Sigortalı tarafından yapılan tahsis taleplerinde; bu belgenin hak sahibine ait 
bilgiler ile 5, 9 numaralı alan hariç olmak üzere, “Sigortalı” başlıklı bölümündeki tüm alanlar 
cevaplandırılmalıdır. Sigortalılar sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı, yaşlılık aylığı ve 
yaşlılık toptan ödemesinden hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “3” numaralı “Tahsis Talep 
Çeşidi” alanına yazmalıdır. Hak sahiplerinin yapacakları tahsis taleplerinde ise, sigortalıya 
ilişkin bölümde 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı alanlar ile “Hak sahibi” başlıklı bölümdeki 
alanların tümü cevaplandırılmalıdır. “9” numaralı alan sadece ölüm gelir/aylığı bağlanması 
için talepte bulunan ana veya babalar tarafından cevaplandırılacaktır. Hak sahipleri ölüm geliri, 
ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ve cenaze ödeneği karşılığından hangisini tercih 
ettiğini bu bölümdeki “3” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır.

3-Bu belgenin düzenlendiği tarihten önce gerek sigortalıların gerekse hak sahiplerinin 
01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna, 01/10/2008 tarihinden önce mülga sosyal 
güvenlik kanunlarına tabi geçen çalışmaları, bu çalışmalara dayalı olarak veya eş, ana-.baba 
veya çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıkların türü ve tahsis numaraları 10, 11, 12, 13 ve 
14  alanlara yazılmalıdır. 

4-Bu belgeye, gelir ve aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalı ve hak sahibinin 15 
yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere birer adet fotoğrafı, ile sigortalının aylık prim ve 
hizmet belgesi henüz Kuruma  verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren 
tarafından düzenlenerek onaylanmış “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” eklenmesi zorunludur. 
Ayrıca;

- 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek 
öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan 
alacakları öğrenci belgesi,

- Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu, 
Kuruma verilmelidir. Toptan ödemeler ile evlenme ve cenaze ödeneği için fotoğraf ve 

sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenmez.
5-Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve 

çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 
5510 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

6- Kurum, bu belgedeki bildirimlerin doğruluğunu her zaman araştırabilir. Gerçeğe 
aykırı bildirimde bulunanlara veya durum değişikliklerini derhal Kuruma bildirmeyenlere 
yapılan yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte geri alınır, ayrıca bunlar hakkında Türk Ceza 
Kanunu’nun  204 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince kovuşturma yapılmak üzere ilgili 
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 
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EK 19. ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
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EK 20. YURTDIŞI BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ
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AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanma talepleri amacıyla 
kullanılacaktır.

2- Yurtdışı hizmet borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde 
son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu 
veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), 
Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

3- Yurtdışı hizmetlerini/sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak     
isteyenlerden; 

a) Türkiye’de çalışması bulunmayanlar ile son defa işçi veya kendi nam ve hesabına 
bağımsız statüde geçen çalışmaları bulunanlar ve ev kadınlığında geçen süreleri 
borçlanmak isteyenler, Türkiye’deki ikametlerine en yakın yurtdışı borçlanma 
işlemlerini yürütmekle yetkili “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya o 
ildeki ilgili Kurum ünitesine”,
b) Sosyal güvenlik sözleşmesine göre hizmet akdi veya kendi nam ve hesabına 
bağımsız statüde aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar ve İsviçre’de 
çalışması bulunanlar, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü-Yurtdışı 
Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı – Sıhhiye/ANKARA” adresine, 
c)Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışması bulunanlar ile sosyal 
güvenlik sözleşmelerine göre devlet memuru statüsü ile aylık alanlar ile aylık 
talebinde bulunmuş olanlar, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü-Sigortalı 
Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı– Sıhhiye/ANKARA” adresine,

başvuruda bulunacaklardır. Bu nedenle belgenin 13 üncü bölümün altında yer alan 
“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU” ibaresinin altındaki noktalı bölüme başvuru 
yapılacak birimin adı ve adresi yazılacaktır.

4- Borçlanılacak hizmetlere/sürelere ait belgelerin, Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep 
Dilekçesi ekinde eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi, işlemlerin 
bir an önce sonuçlandırılmasında yararlı olacaktır. 

5- Belgenin 9 numaralı bölümüne borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde 
dikkate alınmasını istediğiniz miktar yazılmalıdır. 3201 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine göre borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime 
esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadardır. 
8/5/2008 tarihinden önce devlet memuru statüsünde çalışmaya başlayanların yurtdışı 
borçlanma miktarı 657 sayılı Kanuna göre intibak ettirilecek derece, kademe ve ek 
göstergeler üzerinden hesaplanacağından belgenin 9 numaralı bölümde kazançla 
ilgili bir tercih yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

6- İsviçre’deki primlerinin Türkiye’ye transfer edilmesi talebinde bulunan veya transfer 
işlemi gerçekleşenlerden borçlanma talebinde bulunanların 10 numaralı bölümde 
yer alan seçeneklerden birinin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretleyerek tercihlerini 
kullanmaları gerekmektedir. Prim transferi talepleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlüğü-Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığınca CH/
TR formüleri ile İsviçre Sigorta Kurumuna iletilmektedir. Talepte bulunanlar, anılan 
formülerin doldurulup düzenlenmesi için bizzat Türkiye’deki ikametlerine en yakın 
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“Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya o ildeki ilgili Kurum ünitesine” 
müracaat edeceklerdir.

7-Yurtdışında geçen hizmetlerin/sürelerin tamamını veya dilediğiniz kadarını 
borçlanabilirsiniz. Kısmi aylık almanız durumunda bu aylığı tam aylığa dönüştürecek 
asgari süreyi veya tamamını borçlanma hakkınız da bulunmaktadır. Buna göre 
borçlanmak istediğiniz süreyi 11 numaralı bölümde belirtilen seçeneklerden birinin 
önündeki kutuyu ( X ) ile işaretleyerek tercihinizi kullanmanız gerekmektedir. 

8- Türkiye’de çalışması bulunanlar, 13 numaralı bölümün ilgili kurum veya statüsünün 
önündeki kutu (X ) ile işaretlendikten sonra sigorta sicil numaraları ve çalışma süreleri 
ilgili alanlarda belirteceklerdir. Türkiye’de çalışma yoksa “Türkiye’de çalışmam 
yoktur” ibaresinin önündeki kutunun  ( X ) ile işaretlenmesi unutulmayacaktır. 

9- Türkiye’de veya yurtdışındaki adresin/adreslerin belgenin sol alt bölümlerine 
mutlaka yazılması gerekmektedir. Ayrıca, bu adreslerden hangisinin tebligat adresi 
olarak kullanılacağı da 8 numaralı bölümdeki seçeneklerden biri ( X ) ile işaretlenmek 
suretiyle belirtilmelidir.

10-Belgeye, “Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik”in 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerden, borçlanılacak 
hizmetin niteliğine (çalışma, boşta geçen süre, ev kadınlığı süresi) göre durumunuza 
uygun olan yurtdışı belgesi eklenecektir.
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KAYNAKÇA

Sosyal Güvenlik Kurumu:

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurular/)

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Ders Notları ve Çeşitli 
Sunumlar, Ankara, 2011.

T.C. Ekonomi Bakanlığı: Teşvik Bilgi Merkezi, Yeni Teşvik Sistemi,

(http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&kat=CF80F66B-D8D3-
8566-4520F1D9FC185C62&icerik=560CEEFC-F404-7713-603A0BE2B730BC03)

Türkiye İş Kurumu: “İşsizlik Sigortası İşlemleri”

(Erişim;02/01/2012:http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statissizliksigort
asiisle)

 

Kanunlar

1475 sayılı İş Kanunu. (Resmi Gazete: 01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu. (Resmi Gazete: 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı)

4857 sayılı İş Kanunu. (Resmi Gazete: 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. (Resmi Gazete:16.06.2006 
tarih ve 26200 sayılı)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. (Resmi Gazete: 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı) (mülga 818 
sayılı Borçlar Kanunu, Resmi Gazete: 08.05.1926 tarih ve 366 sayılı)

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun. (Resmi Gazete: 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı)

6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun. (Resmi Gazete: 26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı)

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (Resmi 
Gazete: 3.4.2011 tarih ve 27894 sayılı)

6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun. (Resmi Gazete: 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı)

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun.(Resmi Gazete: 27/4/2005 tarih ve 25798 sayılı)
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Bakanlar Kurulu Kararı

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar. (Resmi Gazete: 19.06.2012 
tarih ve 28328 sayılı)

Tebliğler

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını 
Gösterir Tebliğ.(Resmi Gazete:12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı)

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ. (Resmi Gazete: 01.07.2010 tarih ve 27628 
sayılı)

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan 
Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ. 
(Resmi Gazete:  28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı)

Sağlık Uygulama Tebliği. (Resmi Gazete: 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı)

Yönetmelikler

Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 25.04.2009 tarih ve 
27210 sayılı)

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. (Resmi 
Gazete: 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı)

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (Resmi 
Gazete: 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı)

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. (Resmi 
Gazete: 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı)

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 28.05.2008 tarih ve 26981 sayılı)

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik. (Resmi Gazete: 28.12.2011 tarihli ve 28156 sayılı)  

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik. (Resmi Gazete: 16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı, Değişik 
R.G.: 16.06.2011 tarih ve  27966 sayılı)
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Genelgeler

Hizmet Borçlanma İşlemleri Genelgesi. (Resmi Gazete:16.09.2010 tarihli ve 2010/106 sayılı)

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Genelgesi. (Resmi Gazete: 20.10.2010 tarihli ve 2010/117 sayılı) 
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