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Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) 

MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.)  
(4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; 

… 

  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 yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına 

okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya 

devam eden öğrenciler, 

hakkında da uygulanır. 

 

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar (5510 Sayılı Kanun) 

MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler 

hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: 

… 

b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 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, 4 üncü maddenin  birinci  fıkrasının (a) bendi  kapsamında  sigortalı 

sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca 

genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 

 

 

Sigortalı sayılmayanlar 

 

 

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) 
MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin 

uygulanmasında; 

… 

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu 

öğrencileri, 

… 

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, 

sigortalı sayılmazlar. 

 

Sigortalı sayılmayanlar (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

MADDE 10 – 

… 

ç) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt 

bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik 

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

… 
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e) 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, 

sigortalı sayılmazlar. 

 

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması (5510 

Sayılı Kanun) 

MADDE 35-  
… 

Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde 

belirtilenlerden öğrenci olanların sigortalı sayılmaları, bağlanan aylıkların kesilmesini 

gerektirmez. 

 

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı 

(5510 Sayılı Kanun) 

MADDE 46- (Değişik: 17/4/2008-5754/26 md.) 
Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silâhlı kuvvetler hesabına okuyanların ve 

astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek 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 

nasbedilen 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, ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

 

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) 

MADDE 60- (Değişik: 17/4/2008-5754/38 md.) 

…  
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/34 md.) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 

yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 

52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye 

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. 
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Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili (5510 Sayılı Kanun) 

... 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/35 md.) 60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında 

sayılanlar yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 

yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu 

kapsamdaki öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili 

üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilir. 

 

Prime esas kazançlar (5510 Sayılı Kanun) 
MADDE 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) 

…  
k) (Ek:13/2/2011-6111/37 md.) Meslek liselerinde okumakta iken veya 

yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 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 ile kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas 

günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin 

prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenir. 

 

Prim ödeme yükümlüsü (5510 Sayılı Kanun) 

MADDE 87- Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel 

sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından; 

… 

e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî 

eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı 

veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan 

öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, 

prim ödeme yükümlüsüdür. 

 

5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (5510 Sayılı Kanun)  

GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) 
… Ancak, Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetim aylıkları bu 

öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 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 ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu 

okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine 

göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları 

üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak 

suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği 

tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıca, bu 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 öğrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az 

aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden, bu fıkradaki esaslar 

dâhilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır.   

GEÇİCİ MADDE 32 – (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.) 
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Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca genel sağlık sigortalısı sayılan 

yabancı uyruklu öğrencilerden yükseköğrenimleri, aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca 

avukatlık stajına başlayanlardan stajyerlikleri anılan fıkraların yürürlüğe girdiği tarihten önce 

başlamış olanların genel sağlık sigortalılıkları söz konusu fıkraların yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren başlar ve yabancı uyruklu öğrenciler ilgili üniversitelerce, stajyerler Türkiye Barolar 

Birliğince bu tarihten itibaren bir ay içerisinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle 

Kuruma bildirilir. 

 

Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü (Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği) 

MADDE 11 – 

… 

(6) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile 

meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan 

öğrencilerin bildirimleri, Millî Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri 

okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için ise öğrenim 

gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca yapılır. 

 

Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü (Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği) 

MADDE 14 – 

… 

b) 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki 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, 

(6) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile 

meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan 

öğrencilerin bildirimleri, Millî Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri 

okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için ise öğrenim 

gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca yapılır. 

 

Yoklama işlemlerinin kapsamı (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

MADDE 74 – 

… 

3) 18 yaşını doldurmuş erkek çocuklardan lise ve dengi öğrenim yapanların 20 yaşına, 

yüksek öğrenim yapanların 25 yaşına kadar öğrencilik durumlarının devam ettiği, 

… 

hususunda kurumca yoklama yapılır. 

 

İlgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi (Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği) 

MADDE 76 – 

… 

(2) Gelir ve aylık almakta olan çocukların öğrencilik niteliğinin devam edip etmediği 

hususunun tespiti için Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile sözleşmeler 

yapılabilir. 
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Bazı kamu personelinin borçlanma işlemleri (Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği) 

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 

a) 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 bilahare Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev alanların, 

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, 

istekleri hâlinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser 

yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren 

hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç 

tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından 

ödenir. 

(2) 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 öğrenim süreleri de istekleri hâlinde; 

borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar 

üzerinden, birinci fıkradaki esaslar dâhilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle 

hizmetten sayılır. 

 

Kurumca istenilen bazı belgelerin kâğıt ortamında alınmasına devam edilmesi 

(Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Ölüm gelir/aylığı ve ölüm toptan ödemesi için, 18 yaşını 

doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi 

hâlinde 25 yaşını doldurmayan hak sahibi erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan 

alacakları öğrenci belgesi Kurumca ilgili Kurumlardan elektronik ortamda alınıncaya kadar 

talep dilekçesine eklenir. 

 

Eğitim Öğretim Yardımı (5434 Sayılı Kanun) 

Ek Madde 79- Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır: 

a) Harp malullerine, 

b) Şehit dul ve yetimlerine, 

c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya 

manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife 

malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askerî harekâtı gerektiren iç tedip 

hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı 

olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan 

jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, 

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve 

tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine. 

Yukarıda sayılan şehit ve malullerin çocuklarına ilköğretim öğrencileri için 1000 lise 

öğrencileri için 1500 ve yüksek öğrenim öğrencileri için 2000 gösterge rakamlarının memur 

aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim öğretim yardımı yapılır. 

Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere ekim ayında toptan ödenir. 

 

 

 


