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           HAKLARIMIZ 
 
Sosyal güvenlik çalışan gençleri de ortaya 
çıkabilecek risklere karşı korur. 
İş kazası geçirdiğinizde,  meslek 
hastalığına veya hastalığa yakalandığınızda 
çalışamadığınız için yaşadığınız gelir 
kaybını sosyal güvenlik finanse eder.  
Ayrıca genel sağlık sigortası ile tedavi ve 
ilaç masraflarınızın karşılanmasını sağlar.  

Gençler hangi risklere karşı 
korunmaktadır? 

 

 

 

 

* Anne ve babanız sigortalı olmasa bile primleriniz 
devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz. 

 

*Genel sağlık sigortası primleriniz devlet 
tarafından ödenir.  

 

**Yükseköğrenimleri devam ettiği sürece primleri 
kendileri tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık 
sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmektedir. 

 

Aday çırak, çırak ve 
işletmelerde mesleki 
eğitim gören öğrenciler  

İş Kazası  

Meslek Hastalığı 

Hastalık 

Genel Sağlık Sigortası* 

Staj yapan meslek 
lisesi ve üniversite 
öğrencileri 

İş Kazası  

Meslek Hastalığı 

Genel Sağlık Sigortası* 

Yükseköğrenim gören 
ve kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler 

İş Kazası  

Meslek Hastalığı 

Genel Sağlık Sigortası* 

Türkiye İş Kurumu 
tarafından 
düzenlenen 
eğitimlere katılan 
kursiyerler 

İş Kazası  

Meslek Hastalığı 

Genel Sağlık Sigortası* 

Üniversitelerde 
yükseköğrenim gören 
yabancı uyruklu 
öğrenciler 

Genel Sağlık 
Sigortası** 
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         DÜN ÇOCUKTUK! 

 

 

     BUGÜN GENCİZ! 

 

 

                          YARIN YAŞLANACAĞIZ! 

 

Gençler; 

Sigortalı çalışmak çalışanlar için bir hak,  
kişileri sigortalı olarak çalıştırmak da 
işverenler için bir yükümlülüktür.  

Sigortalı olarak çalıştırıldığınızdan emin 
olun, haklarınızı koruyun. 

Yaşlandığınızda veya çalışamaz duruma 
geldiğinizde size ve ölüm halinde geride 
kalanlarınıza aylık bağlayabilmemiz, 
yarınlarınızı güvence altına alabilmemiz için 
sigortalı olarak çalıştırıldığınızdan emin 
olun! 

 

 

 

İşçiler Açısından: 

 İşsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi 

haklardan faydalanamamasına, 

 İş kazası veya meslek hastalığı, analık 

durumlarında hak ve yardımlardan 

faydalanamamasına, 

 Sağlık yardımlarından faydalanmamasına, 

 Kişilerin uzun vadede emekli olamaması ve 

ölüm halinde eş ve çocuklara aylık 

bağlanamamasına sebep olur. 

 

 Devlet Açısından: 

 Her şeyden önce Devletin prim kaybına 

neden olmasına,  

 Sosyal güvenlik açıklarını artırmasına, 

 Gelecek nesillerin sosyal güvenlik 

sisteminden kaynaklanan yükleri taşımak 

zorunda kalmalarına ve sistemden yeterli 

düzeyde faydalanamamasına, 

 Gelir dağılımında adaletsizliklere sebep olur. 

Sigortasız Çalışmanın 

Olumsuz Sonuçları 

Daha huzurlu bir toplum,  
Daha güçlü Türkiye için, 

Kayıt dışı çalışmayın,  
Kayıt dışı çalıştırmayın! 

 

T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

www.sgk.gov.tr 

Soru, Öneri, Eleştiri 
İhbar, Şikâyet 

Başvuru ve Talepleriniz için 

7 gün 24 saat arayabilirsiniz! 


