
 

SOSYAL SĠGORTA 

ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ 

(12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı R.G.) 
5434 sayılı Kanuna tabi çalıĢmakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenekleri 
GEÇĠCĠ MADDE 11 –––– (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamına alınanlar hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, 
sigortalıların emekli keseneğine esas aylığının tespiti, emekli kesenekleri, kurum karşılıkları, 
%100 artış farkları ve fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi karşılıkların 
tahakkuku 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir. 
 (2) Bu Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındakiler, 
Kanunun 60 ıncı maddesinin ilgili fıkralarındaki şartlar dikkate alınarak genel sağlık 
sigortalısı sayılırlar. 
 (3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlara 
ait prim belgelerinin düzenlenmesi ve Kuruma gönderilmesi ile ödeme süreleri hakkında bu 
Yönetmeliğin 102 ve 108 inci maddelerine göre işlem yapılır. 
 

SOSYAL SĠGORTA 

ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ 

(12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı R.G.) 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlarla ilgili 

iĢlemler 
GEÇĠCĠ MADDE 10 –(1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
 a) 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 
aynı statüde çalışmaya devam edenler,  
 b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli 
olarak çalışanlardan, ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler ile 
bunlardan ilgi devamı kurmuş olanlar, aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, 
 c) 5434 sayılı Kanunun 12, ek 71, ek 76 ve geçici 192 nci maddeleri uyarınca ilgi 
devamı sağlanmış olanlardan ilgileri devam ettirilenler,  
 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar 
ve bunlar hakkında bu Yönetmeliğin geçici 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.  
 (2) 5434 sayılı Kanunun 12, ek 71, ek 76 ve geçici 192 nci maddelerine göre ilgi devamı 
şartlarını taşıyanlardan Kanunun yürürlük tarihinden sonra, ilgi devamı kurmak isteyenler 
hakkında da Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 ve mülga 2829 sayılı 
Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.  
 (3) 5434 sayılı Kanun kapsamında geçen fiilî hizmet süreleri genel sağlık sigortasının 
uygulanmasında gerekli olan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.  
 (4) Kanunun yürürlük tarihinden önce 24/6/1965 tarihli ve 635, 18/3/1986 tarihli ve 
3269, 22/7/1965 tarihli ve 644, 1/11/1983 tarihli ve 2937, 25/3/1957 tarihli ve 6940 ve 
26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre fiilî 
hizmet süresine müstahak görevlerde çalışanların bu görevlerde geçirdikleri süreler Kanunun 
40 ıncı maddesi gereğince aranan 3600 günün doldurulmasında nazara alınır.  
 (5) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki 
sürelerinin, Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri, 5434 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesi ile 
3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmaları hâlinde, sigortalılığın başlangıç tarihinin geriye 
götürülmesini ve haklarında Kanunun geçici maddelerinin uygulanmasını gerektirmez.  
 (6) Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre 
itibari hizmet süresine müstahak kadro veya görevlerde bulunanlardan Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari hizmet 
süreleri hakkında, 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.  
 (7) Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 
tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa iştirakçi sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 



yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl kesenek ya da sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını 
doldurması ve en az 15 tam yıl kesenek ya da malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödemesi şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.  
 (8) 30/4/2008 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna göre ilk defa iştirakçi olanlar 
hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.  
 


