
1. AYLIKLARDA YAPILAN ARTIŞLAR (HİZMET AKDİ İLE VE BAĞIMSIZ  

ÇALIŞANLAR İÇİN)  

  

1.1. Genel olarak  

  

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama 

işlemleri  (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 55-  …  

 

(Değişik: 17/4/2008-5754/35 md.) Bu 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 belirlenir.   

 

1.2. 2008 yılı gelir ve aylık artış miktarları  

 

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler (5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu)  

MADDE 28 …  

(10) a) 506 sayılı Kanun ve 2925 sayılı Kanun gereğince 1/1/2008 tarihinden önce 

bağlanmış gelir ve/veya aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi 

edici ödemeler, 2008 yılının Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yüzde iki oranında, 2008 yılı 

Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel 

endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir.  

b) 506 sayılı Kanun ve 2925 sayılı Kanun gereğince 2008 yılında bağlanacak malûllük, 

yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 

2008 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları; 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden 

itibaren yüzde iki oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 

yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel 

yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir. 

c) 506 sayılı Kanun ve 2925 sayılı Kanun gereğince iş kazaları ile meslek hastalıkları 

sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılının 

birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı 

yüzde iki oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının 

birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı 

tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir. Son takvim ayı 2008 

yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir 

tutarı 2008 yılının birinci altı aylık dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 

en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranında artırılarak belirlenir. Ancak 

bunlara 2008 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmaz.  

ç) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 

2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim 

oranının yüzde ikiyi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık 

dönemine ait gelir ve aylıklarda (a), (b) ve (c) bentleri gereğince yapılacak artışa ilave etmeye 

Bakanlar Kurulu yetkilidir.  



d) 506 sayılı Kanun ve 2925 sayılı Kanun gereğince bağlanan gelir ve/veya aylıklar ile telafi 

edici ödemelerin artırılmasında ve yukarıdaki (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle bağlanacak 

gelir ve/veya aylıkların artırılmasında, 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi hükümleri; 2008 

yılında malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların 

hak sahiplerinin 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2008 yılı Ocak ayı itibarıyla 

hesaplanan aylıkları için Ocak 2008 ile aylık başlangıç tarihi arasında Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksi artış oranları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları 

sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına 

ait olanların gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi hükümleri 

uygulanmaz ve bu fıkra kapsamına girenlerin gelir ve/veya aylıklarında 5510 sayılı Kanun 

hükümlerine göre ayrıca artış yapılmaz.  

(11) a) 1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanun gereğince malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı 

alanların 2007 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları 2008 yılı Ocak ayı ödeme 

döneminden itibaren yüzde iki oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak 

üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 

en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir. 

b) 1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanun gereğince 2008 yılında bağlanacak aylıklar, 

2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak 

hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan aylık, sırasıyla 8/1/2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesine, 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine, 30/12/2004 

tarihli ve 5282 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendine ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 30 uncu maddesinin (6) ile (8) inci fıkrasına göre artırılır ve bulunan tutar, ayrıca bu 

fıkranın (a) bendine göre artırılarak ödenir.  

… 

 

1.3. 2010 yılı gelir ve aylık artış miktarları  

 

(5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 26 – (Ek: 28/1/2010-5951/11 md.)  

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak 

sahiplerine;  

a) 2010 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarları, dosya bazında ödenmesi 

gereken miktar esas alınmak kaydıyla;  

1) 2010 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılır. Ancak, 

bu artış tutarının 55 inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması halinde 55 

inci maddeye göre artırılarak ödenir.  

2) 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2010 

yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir.  

b) 2010 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 

üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) 

bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir.  

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç 

hesabına giren;  

1) Son takvim ayı 2010 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci 

fıkranın (a) bendinin (l) numaralı alt bendine göre, 

2) Son takvim ayı 2010 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler sadece birinci 

fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, artırılarak ödenir. d) Birinci fıkranın (a) 



bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak artış tutarı; 1) İş kazaları ve meslek hastalıkları 

sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş 

göremezlik derecesi oranında, 2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,  

3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık 

alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik 

sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre,  

uygulanır.  

e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2010 

yılında bu maddede belirtilen artışlar dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz. 

 

1.4. 2011 yılı gelir ve aylık artış miktarları  

 

(5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 34- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı 

ve hak sahiplerine;  

a) 2011 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarları, dosya bazında ödenmesi 

gereken miktar esas alınmak kaydıyla;  

1) 2011 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılır. Ancak 

bu artış tutarının, gelir ve aylıkların % 4 oranında artırılması halinde gerçekleşecek artış tutarından 

az olması halinde % 4 oranında artırılarak ödenir.  

2) 2011 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere % 4 oranında artırılarak 

ödenir.  

b) 2011 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 

üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) 

bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir.  

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç 

hesabına giren;  

1) Son takvim ayı 2011 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci 

fıkranın (a) bendinin (l) numaralı alt bendine göre,  

2) Son takvim ayı 2011 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler sadece birinci 

fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, artırılarak ödenir.  

d) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak artış tutarı;  

1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta 

olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,  

2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,  

3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık 

alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik 

sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre, uygulanır.  

e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2011 

yılında bu maddede belirtilen artışlar dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz. 


