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NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA 
 

 

 

Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıĢmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve 

yapılandırması, yönetim danıĢmanlığı ve vergi uyuĢmazlıkları alanlarında Türkiye'nin seçkin 

firmalarına hizmet veren uzman bir denetim ve danıĢmanlık kuruluĢudur. 

 

Merkezi Ġstanbul olmak üzere; Adana, Ankara, Bursa ve Ġzmir'de toplam dokuz ofis ve 130'un 

üzerinde ortak ve çalıĢanı ile hizmetlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra 1994 yılında açılan Moskova 

Ofisi 30'un üzerinde uzman kadrosu ile Rusya Federasyonu'nda faaliyet göstermekte olup önemli Türk 

firmalarına mali danıĢmanlık, denetim, muhasebe hizmetleri vermeye devam etmektedir. 

 

Nexia Türkiye, denetim ve danıĢmanlık alanlarında uzun yıllardan beri Türkiye'de faaliyet gösteren 

tanınmıĢ,saygın, konularında uzmanlaĢmıĢ tecrübeli profesyoneller tarafından kurulmuĢ ve 1 Mayıs 

2007 tarihinden itibaren Dünya sıralamasında ilk 10 büyük denetim firması arasında yer alan Nexia 

International'in Türkiye üyesi olmuĢtur.  

 

Hızla büyüyen ve daha kuruluĢ aĢamasında Türkiye'nin ilk 5 büyük denetim ve danıĢmanlık kuruluĢu 

arasında yer alan Nexia Türkiye'nin temel prensibi; kurumsallaĢmıĢ yapısı ile uluslararası ve ulusal 

meslek etiğine bağlı kalarak yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal tüm müĢterilerine en üst kalitede 

mali danıĢmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktır. Bu amaçla Nexia Türkiye, gerek vergi gerekse 

bağımsız denetim dallarında iyi eğitim görmüĢ uzman personel ile hizmet vermeyi ilke olarak kabul 

etmiĢtir. 
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 Kasım 2008 

1. Sosyal güvenlik nedir? 

  

Ġnsanlar doğar, büyür, çalıĢır, hasta olur, kaza geçirir veya anne olurlar.Bu nedenlerle bir 

süre çalıĢamazlar veya malul olur ve çalıĢamaz hale gelirler, sonunda yaĢlılık nedeniyle 

eski güçleri olmadığı için çalıĢamazlar. YaĢlılık durumunda veya çalıĢırken yaĢamlarını 

yitirirler, böylece çalıĢarak baktıkları kiĢiler çaresiz kalır. 

Tüm bunlar  insanların yaĢamları boyunca karĢılaĢtıkları risklerdir. Sosyal güvenlik ise 

bunları en az düzeyde karĢılayan sistemin ismidir. 

 

2. Kısa vadeli riskler. 

 

ĠĢ kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık kısa vadeli risklerdir. Bunlar genel olarak 

belirli sürede sona ererler. Kısa vadeli riskler geçici iĢ göremezlik ödeneği ile 

karĢılanırlar. Ancak bazı durumlarda bu riskler uzun vadeli risklere de dönüĢebilir. ĠĢ 

kazası sonucu ölüm gibi. 

 

3. Uzun vadeli riskler. 

 

Sonuçları uzun süren risklerdir. Örneğin, malul olan bir kiĢi tekrar çalıĢma yaĢamına 

dönemez veya çalıĢma gücünü önemli ölçüde yitirir. Malullük, yaĢlılık ve ölüm uzun 

vadeli riskler grubundadırlar. 

 

4. Riskler nasıl karşılanır? 

 

Saydığımız riskler ilk insandan beri söz konusudur. Bu risklerden korunmak için insanlar 

çeĢitli tedbirleri her zaman almıĢlardır. Kendi baĢlarına bu risklerin zararlarını 

önleyemeyeceklerini görmüĢler ve ailelerin dayanıĢmaları ve ailelerin oluĢturdukları 

soylarının dayanıĢmaları ile sorunları çözmeye çalıĢmıĢlardır. Bugün bile köylerden 

çalıĢmak amacıyla Ģehirlere göç edenler, köyde kalan aileleri ile bu tür bir dayanıĢma 

içindedirler. 

 

5. Devletlerin sosyal güvenlik örgütü kurmaları 

 

1800‟lü yıllarda Ġngiltere‟de baĢlayan sanayi devrimi, buhar gücü ile çalıĢan makinelerin 

üretime katılması ile kitle üretimine yol açmıĢtır. Kitle üretimi bir çok iĢçinin bir araya 

gelmesine ve toplu olarak çalıĢmalarına yol açmıĢ böylece çalıĢma yaĢamına iliĢkin 

sorunlar daha sık ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

Bunun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de, sosyal güvenlik sisteminin devletlerin 

düzenlemesi altında kurulmasıdır. 

 

6. Uluslararası örgütlere göre sosyal güvenlik  

 

Konu toplumsal yaĢam bakımından çok önemlidir. Bireylerin yaĢamlarını güvence 

altından görmeleri, gelecek kaygılarının bir kısmının önlenmesi toplumun ve uluslararası 

toplumun da güvencesidir. Uluslararası barıĢa katkıdır. Bu nedenle, BirleĢmiĢ Milletler ve 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü sosyal güvenlik konusunu gündemlerine almıĢlardır. 
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• 10 Aralık 1948 tarihli Ġnsan Hakları Beyannamesi‟nin 22‟nci maddesine göre; 

• “Herkes toplumun bir ferdi olarak Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir; Sosyal Güvenlik 

bireyin onuru, kişiliğinin geliştirilmesi için kaçınılmaz ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların tatmin edilmesi temeline dayanır” 

 

7. Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 sayılı Sözleşmesi 
 

ILO, 1952 yılında, “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında”, 102 sayılı 

SözleĢmeyi kabul etmiĢ, Türkiye bu sözleĢmeyi 29.7.1971 tarihinde onaylamıĢtır. 

Bu sözleĢmede; 

• hastalık (tıbbi bakım),  

• hastalıkta yitirilen kazancın karĢılanması,  

• iĢ kazası ve meslek hastalığı, 

• analık,  

• sakatlık,  

• yaĢlılık,  

• ölüm,  

• aile yardımları,  

• ve iĢsizlik  

• bir ülkede sosyal güvenliğin var sayılabilmesi için temel unsurlar olarak sayılmaktadır. 

Ülkemizde, 1999 yılında, 4447 sayılı “ĠĢsizlik Sigortası Kanunu” da kabul edilmiĢ, böylece 

söz konusu SözleĢmede öngörülen, dokuz temel sosyal güvenlik dalından sekizi uygulama 

alanı bulmuĢtur. 

 

8. Ülkemizde “Sosyal Güvenlik” ilk kez ne zaman düzenlenmiştir? 

1865 tarihli “Dilaver PaĢa Nizamnamesi” 

1869 tarihli “Maadin Nizamnamesi” 

Bu düzenlemeler, özellikle Zonguldak Havzasında madenlerde çalıĢanların, çalıĢma 

yaĢamlarını ve sosyal güvenliklerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıĢlardır. 

Madenlerde doktor bulundurulması, çalıĢma saatleri ve iĢ kazalarında ölen veya yaralananlar 

için yargı kararıyla tazminat ödenmesi gibi hükümler getirmiĢlerdir. 

 

9. “Sosyal Sigorta” ne zaman kurulmuştur? 

• 1936 yılında ilk kez bir ĠĢ Kanunu kabul edilmiĢtir. 

• 3008 sayılı ĠĢ Kanunu, zorunlu bir “işçi sigortaları” öngörmüĢtür. 

• Sosyal sigorta sistemi, 1945 yılında, “iĢçi sigortaları” ismi ile kurulmuĢ, 

• “4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu” 

çıkarılmıĢtır. Böylece, ilk kurulan sigorta kolu “Kısa Vadeli Sigorta” koludur. 

• Uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortası kolları ise 1949 

yılında 5417 sayılı Kanunla kurulmuĢ, 1.4.1950 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

 

10. 2006 yılında kararlaştırılan “Sosyal Güvenlik Reformu” neler içeriyor? 

 

Daha önce mevcut olan üç sosyal güvenlik kurumu,  
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 Sosyal Sigortalar Kurumu,  

 Emekli Sandığı  

 Bağ Kur,   

 5502 sayılı Kanunla, “Sosyal Güvenlik Kurumu” adı altında, tek bir kurumda 

birleĢtirildi. Buna tek çatı deniyor. 

Ancak, tek çatı altında birleĢmek demek, daha önce bu üç ayrı kurum tarafından sosyal 

güvenlikleri düzenlenen kesimlerin, aynı koĢullara tabi olması anlamına gelmedi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, merkezi Ankara‟da olan, SayıĢtay denetimine tabi ve ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın ilgili Kurumu olarak oluĢturuldu. 

 

11. Sosyal Güvenlik Kurumu Nasıl Örgütlenecek? 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, BaĢkanlık olarak düzenlendi. Dört genel müdürlüğü var. Bunlar; 

 Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, 

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, 

 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, 

 Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü. 

Kurumun Yurt düzeyindeki örgütlenmesi ise kurum il müdürlükleri ve bunlara bağlı sosyal 

güvenlik hizmet birimleri Ģeklinde olacak.  

Bugünküne göre daha küçük birimler halinde örneğin organize sanayi bölgelerine kadar 

yayılacak bir yapılanma mümkün. 

 

     12.Neden yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? 

 

Uzun yıllar öncesinden beri, sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan bütçe açıkları, Ülkenin 

borçlanması üzerinde baskılar oluĢturuyordu. Ekonomik sistem borçlanma ihtiyacı içindeydi. 

Bu borçlanmanın sağlanmasında ise sosyal güvenlik sistemi kaynaklı açıklar güçlük 

yaratıyordu. Borç veren uluslar arası sistemler, bu açıkların düzen altına alınmasını 

istiyorlardı.  

Aslında sosyal güvenlik sistemleri tüm dünyada açık veriyor. 

Bunun baĢlıca nedenlerinden biri, sistemin iĢlemesini sağlayan aktif, pasif dengesindeki 

bozulmalar. Bu denge sosyal sigortalara prim ödeyenler ile emekli olanların oranlarını 

gösterir. Örneğin emekliler, çalıĢanların dörtte biri ise sistem iyi yürür. Bu oran özellikle 

Avrupa ülkelerinde, yaĢlı nüfusun oranının gençlere göre artması nedeniyle düĢüyor. Böyle 

olunca sistem zorlanıyor. Açık veriyor. Türkiye‟de ise henüz böyle bir durum yok. Daha 

uzunca bir süre genç insan sayımız yaĢlılardan daha fazla olacak. Peki neden bizde de sistem 

açık veriyor? Bu sorunun en önemli cevabı, kayıt dıĢında kalan sigortalı sayısının fazla 

olması.  

Kayıt dıĢı sigortalı dedik. Bu bir çeliĢki değil mi? 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu da, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da çalıĢan herkesi sigortalı 

sayıyor. Burada sorun çalıĢanların Kuruma bildirilmemiĢ olmaları. 

2007 Yılı Hane Halkı ĠĢ Gücü Anketinde belirlenen; 

• Anket verilerine göre yapılan hesaplar, kayıt dıĢı iĢgücünün kayıt altına alınması  

halinde, 

• Asgari ücret düzeyinde 

• 28.208.220.000 YTL prim elde edilebileceği, bunun da Kurum açıklarını  

kapatılabileceği anlaĢılıyor. Buradan hareketle; 

       Kurumun kuruluĢ Kanunu ile (5502 sayılı Kanun) kayıt dıĢı istihdamın önlenmesine 

yönelik hükümler getirilmiĢ.  
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• Buna göre; Diğer kamu idareleri,  

• bankalar,  

• aracı kurumlar,  

• oda,  

• borsa,  

• birlik  

• ve meslek kuruluĢları  

• ve her türlü gerçek ve tüzel kiĢilerle sigortalılık ve iĢyeri denetimi,  

• veri paylaĢımı ve kontrolü konusunda iĢbirliği yapmak, 

• projeler oluĢturmak, geliĢtirmek ve uygulamak, Kurumun görevleri arasında. 

Kayıt dıĢında kalan sigortalılar ve genel sağlık sigortası yükümlüleri, oluĢturulacak 

düzenlemenin esaslarını oluĢturan bu madde hükümlerine göre, banka hesapları, noter 

iĢlemleri, tapu iĢlemleri ve diğer kamu idarelerince yapılacak iĢlemleri bakımından, denetim 

altına alınacaklar. 

Tüm resmi kurumlar ve bankalarda iĢi olan kiĢiler, artık bu kuruluĢlarda iĢ yaptırabilmek için 

sigortalı olmak zorunda olacaklar. Düzenlemenin nasıl iĢleyeceğini ilerideki sayfalarda 

göreceğiz.  

  

13.Yeni sistemde “Genel Sağlık Sigortası” da var. Genel Sağlık Sigortası nedir?  

 

5510 sayılı Kanun, sadece sosyal sigortaları düzenlemekle kalmıyor, Ülkemizde ilk kez 

“Genel Sağlık Sigortası” düzenlemesi de getiriyor.  

Kanun, tanımlamaları içeren 3‟ncü maddesinde, “Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle 

sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların 

finansmanını sağlayan sigorta,” Ģeklinde bir tanımlama yapıyor. 

Kimlerin genel sağlık sigortalısı sayıldığına iliĢkin 60‟ncı maddeye baktığımızda, Ülke 

sınırları içinde yaĢayan herkesin zorunlu olarak “Genel Sağlık Sigortalısı” olması 

öngörülüyor.  

Bazı durumlarda Türkiye‟de yaĢayan yabancılar da zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı 

olacaklar. 

 

14. Kimler sigortalı sayılacaklar? 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4‟ncü maddesinde sigortalı 

sayılacakları belirlemiĢ. 

Bu maddenin, Birinci fıkrasının a bendine göre, (4a) iĢçiler, yani hizmet akdi ile bir veya 

birden fazla iĢveren tarafından çalıĢtırılanlar, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması 

bakımından zorunlu sigortalı sayılıyorlar. 

Sosyal güvenlik sistemi içinde ayrı kanunlara tabi olan; 

 ĠĢçiler, 

 Memurlar, 

 Kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢanların sosyal güvenlikleri, artık 5510 sayılı  

Kanun ile düzenleniyor. Bu nedenle, daha önce Emekli Sandığı ve Bağ Kur iĢtirakçisi olarak 

tanımlanan memurlar ve bağımsız çalıĢanlar (eski bağ kur‟lular) da artık “sigortalı” olarak 

tanımlanacaklar.  

Kanun‟un 4‟ncü maddesinin birinci fıkrası “b” bendi, bağımsız çalıĢanları, “c” bendi de 

devlet memurlarını tanımlıyor. 
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15.  Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar (4b) 

 

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

bağımsız çalıĢanlardan; 

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 Ģirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,  

4) Sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlerin komandite ortakları,  

5) Diğer Ģirket ve donatma iĢtiraklerinin ise tüm ortakları, 

6) Tarımsal faaliyette bulunanlar. 

 

4(b) gereği sigortalı sayılanlara iliĢkin hükümler; 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At YarıĢları 

Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler hakkında da uygulanır. 

 

16.  Sigortalılık hallerinin birleşmesi  
 

Sigortalının, 4 (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı 

anda tabi olmasını gerektirecek Ģekilde çalıĢması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalıĢması yoksa ilk önce baĢlayan 

sigortalılık iliĢkisi esas alınarak sigortalı sayılır.  

4 (b) kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları iĢyerlerinden dolayı, 4 (a) 

bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.  

Ġsteğe bağlı sigortalı olanların 4 (a), (b) ve (c) kapsamına tabi olacak Ģekilde çalıĢmaya 

baĢlamaları halinde, isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. 

Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden baĢka 

bir sigortalılık hali için prim ödemiĢ olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre 

esas alınan sigortalılık hali için ödenmiĢ ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiĢ kabul 

edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilk defa sigortalı sayılanlardan, 4 (a), (b) ve 

(c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalıĢmıĢ olanların, yaĢlılık aylığı bağlanma 

taleplerinde,  

 en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali,  

 hizmet sürelerinin eĢit olması ile  

 malûllük ve ölüm halleri ile  

 yaĢ haddinden re‟sen emekli olma,  

 süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma  

 veya seçilme  

 ve bağlı oldukları sigortalılık halinin, kanunla değiĢtirilmesi durumunda ise son  

sigortalılık hali esas alınır. (Md 53) 

             

  17.  Sigortalılık ne zaman başlar? 

 

(4a) kapsamında sigortalı olanlar, iĢe baĢladıklarında sigortalı sayılırlar. 

ĠĢe baĢlamanın, iĢveren veya iĢveren vekili tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun, 

iĢyerinin bağlı olduğu “Sosyal Güvenlik Hizmet Birimine” bildirilmesi zorunludur. 
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Kanun‟un 8‟nci maddesine göre, iĢverenler, iĢe aldıkları iĢçileri, iĢe baĢlamadan önce “İşe 

Giriş Bildirgesi” ile bildirmek zorundalar.  

Bu bildirim en az iĢe baĢlamadan bir gün önce yapılır.  

Kurum tarafından yayınlanan Tebliğ uyarınca, Pazartesi günü iĢe baĢlayacak bir iĢçi için 

Pazartesi günü bildirim yapma imkanı var. 

İnşaat, balıkçılık ve tarım iĢyerlerinde iĢe baĢlatılacak sigortalılar için, en geç çalıĢmaya 

baĢlatıldığı gün bildirim yapılabilir. 

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaĢtırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıĢtırılanlar ile 

Kuruma ilk defa iĢyeri bildirgesi verilecek iĢyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıĢtırmaya 

baĢlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalıĢmaya baĢlayan sigortalılar için, çalıĢmaya 

baĢladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, 

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık baĢlangıcından önce bildirilmiĢ sayılır. 

Bu konuda 28.9.2008 tarihinde Kurum tarafından yayınlanan Tebliğ‟e göre; Hizmet Akdine 

Tabi ÇalıĢanlar, 5510 sayılı Kanun‟un 4 (a) kapsamında sigortalı sayılabilmek için, 

sigortalının iĢveren veya iĢveren vekili ya da alt iĢveren tarafından iĢe alınıp, hizmet akdine 

tabi çalıĢtırılması veya iĢe baĢlatılması gerekir.  

AĢağıda belirtilenlere 5510 sayılı Kanun‟un 4 (a) kapsamında sigortalı sayılanlara iliĢkin 

hükümler uygulanır. 

1) ĠĢçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika Ģubelerinin baĢkanlıklarına ve yönetim 

kurullarına seçilenler. 

2) Bir veya birden fazla iĢveren tarafından çalıĢtırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından belirlenen ve Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan tabloda sayılan; 

film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve 

benzeri diğer uğraĢları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalıĢanlar ile düĢünürler ve 

yazarlar. 

3) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleĢmesi yapılmıĢ ülkelerin 

uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve sığınmacı kiĢiler ile 

uluslararası sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmıĢ ülke sigortalılarından, sözleĢmede 

belirlenen istisna halleri dıĢında çalıĢmalarını hizmet akdine tabi sürdürenler.  

4) Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıĢtırılanlardan gönderen 

devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile Türkiye‟de ikamet 

etmekte iken buralarda çalıĢtırılan Türk vatandaĢları. 

5) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre, çiftçi 

malları koruma baĢkanlıkları veya meclisleri tarafından çalıĢtırılan koruma bekçileri. 

6) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar. 

7) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıĢtırılanlar, 

kamu idarelerinde ders ücreti karĢılığı görev verilenler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıĢtırılanlar. 

 

5510 sayılı Kanunun 4 (a) kapsamındaki sigortalıları çalıĢtıranlar tarafından Kuruma 

yapılacak bildirimler, Kurum ile iĢveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluĢların internet ve 

elektronik alt yapısı oluĢturuluncaya kadar kâğıt ortamında yürütülür.  

Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen iĢe giriĢ bildirgelerinde, 

bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta 

servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir.  
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18.  İşe giriş bildirgelerinin bir örneğinin sigortalıya verilmesi gerekir 

 

Sigortalı iĢe giriĢ bildirgesinin kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde bildirge üç nüsha 

düzenlenir, Kurum evrak kaydından geçen bildirgenin bir nüshası sigortalıya verilmek diğer 

nüshası sigortalı dosyasında saklanmak üzere iĢverene verilir, bir nüshası da sigortalının 

dosyasında muhafaza edilmek üzere Kurumca saklanır.  

Belgenin e-sigorta yoluyla verilmesi halinde iĢverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca 

üretilmiĢ barkot numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da iĢverence 

sigortalı dosyasında saklanır. 

 

19.  İşe alınan işçiler işe başladıklarını bildirebilirler  

 

Sigortalılar, çalıĢmaya baĢladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak 

çalıĢmaya baĢladıklarını Kuruma bildirirler.  

Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teĢkil etmeyecek.  

Bu Ģekilde, iĢe baĢladığını, Kuruma bildiren iĢçiler için kayıtlar üzerinde inceleme yapılır. 

ĠĢveren de aynı tarihte iĢçiyi bildirmiĢ ise bir sorun yoktur. Eğer iĢverenin bildirmediği 

saptanırsa, inceleme baĢlatılır. 

 

20. İşvenler işe aldıkları işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmezlerse ne olacak, bu  

konuda 5510 sayılı Kanunla getirilmiş özel hükümler var mı? 

 

Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, 

Kurumca belirlenecek iĢlemlerde, iĢlem yaptığı kiĢilerin sigortalılık bakımından tescilli olup 

olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kiĢileri, Kuruma bildirmekle 

yükümlüler. 

Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102’nci madde hükümlerine 

göre idarî para cezası uygulanır. Bunun miktarı ise bildirilmeyen veya süresi içinde 

bildirilmeyen iĢçi baĢına yürürlükteki bir aylık asgari ücret tutarıdır. 

Kurum 28.9.2008 tarihinde, sigortasız kiĢilerin Kuruma bildirilmeleriyle ilgili Tebliğ 

yayınladı. Bu Tebliğ ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟nun 

8‟ inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluĢların, 

iĢlem yaptığı kiĢilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme 

yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden iĢlem yaptığı kiĢilerin kimlik bilgilerinin Kuruma 

bildirilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi. 

Örneğin, “bankaların yapacağı işlemleri düzenleyen beşinci maddeye göre, gerek bizzat 

bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat 

hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi 

verilmesinde, başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık 

adresi” bilgileri alınacak. Bu bilgiler manüel olarak yapılan işlemlerde formlara eklenir ve 

internet işlemlerinde de zorunlu alan olarak bu bilgilere yer verilir.  Bu alanların 

doldurulmadan işlem yapılmasına izin verilmez. Telefon bankacılığında da bu bilgiler 

alınmadan işlemler sonuçlandırılmayacak.” 

 

21. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortası olmayanlar bankalarda işlem 

yaptıramayacaklar. İşlemlerinin yapılmayacağı başka kamu kurumları da var mı? 

  

15‟nci kısımda söz edilen Tebliğ, aynı zamanda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, spor 

kulüplerinin tescili ve bu kulüplerin bünyelerindeki sporcularla ilgili bilgilerin Kuruma 
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bildirilmesini, lisans verme sırasında, sporcuların sosyal güvenliklerinin araĢtırılması görevini 

veriyor. 

Ayrıca, “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca özel spor/masaj/izcilik 

kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri Kuruma verilecek 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, resmi ilk ve ortaöğretimde, öğrencilerin kaydı esnasında velilerin 

mutlaka meslek bilgilerinin iĢyeri unvanı ve adresi ile birlikte alınarak Kuruma bildirimi 

sağlanacak. “Özel Eğitim Kurumları Kanunu” gereğince; “okul öncesi eğitim”,  “özel eğitim 

okulları ile çeĢitli kursları”, “uzaktan eğitim yapan kuruluĢlar”, “dershaneler” “motorlu taĢıt 

sürücüleri kursları”, “hizmet içi eğitim merkezleri”, “öğrenci etüt eğitim merkezleri” ve “özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumları”na açılma izni 

verilmesinde; “iĢyeri unvanı ve adresi” ile anılan Yönetmeliğe göre zorunlu olarak istihdam 

edilen personele ait “iĢ sözleĢmeleri” Kuruma verilecek. 

Özel eğitim kurumlarından; “özel kreĢ, anaokulu, ilk ve orta öğretim”, “özel kurslar” (15 

yaĢından küçükler için), “dershaneler” ve “özel destek veya rehabilitasyon merkezleri” kayıt 

esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve babalarına ait mesleki bilgileri ve “iĢyeri 

unvanı ve adresi”, “motorlu taĢıt sürücüleri kursları”nda kursiyerlere ait “meslek” ve 

“çalıĢılan iĢyerinin unvanı ve adresi” bilgileri mutlaka alınarak Kuruma verilmesi sağlanacak. 

“Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” gereğince, özel yurtların açılmasına izin verilmesi 

aĢamasında “iĢyeri unvan ve adres” bilgileri ile Yönetmeliğe göre yurtlarda zorunlu olarak 

çalıĢması gereken personele ait kimlik bilgileri Kuruma bildirilecek. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımsal tüm faaliyetlerde bulunanları, çalıĢtırdıkları zorunlu 

personeli Kuruma bildirecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından,turist rehberlerine kültür ve turizm il müdürlüklerince 

“rehberlik yapılacağına” iliĢkin kimlik kartı verilmesi ve her yıl bu kimlik kartlarının vize 

edilmesi iĢlemlerinde bunlara ait kimlik bilgileri ile belli periyotlarda turistik ve kültür 

bölgelerinde rehberlerin denetime tabi tutulmasında da, rehberlerin kimlik bilgileri ile 

çalıĢtıkları acentanın iĢyeri unvanı ve adresi bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır. 

“Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” 

gereğince, eser ve fikir sahiplerinin tabi oldukları meslek birliklerine yetki verilmesinde, yetki 

veren eser ve fikir sahibine ait kimlik bilgileri ilgili meslek birliklerinden alınarak Kuruma 

bildirilir. 

“Eser, Ġcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya ĠĢletilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” gereğince, meslek birliklerince yayın yapacak kuruluĢların Kültür ve 

Turizm Bakanlığına bildiriminde, yayın kuruluĢlarına ait “iĢyeri unvan ve adres” bilgileri 

Kuruma verilir. 

“Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereğince, Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

Seyahat Acentaları Daire BaĢkanlığınca veya TURSAB (Türkiye Seyahat Acentalar Birliği) 

tarafından seyahat acentalarına yetki belgesi verilmesinde, “iĢyeri unvanı ve adresi” bilgileri 

ile bu acentaların Kontrolörler tarafından denetlenmesi aĢamasında bu acentalarda ücretle 

çalıĢanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi 

sağlanır. 

“Turizm Tesisleri Yönetmeliği” gereğince, Bakanlıkça iĢletme belgesi verilmesinde “iĢyeri 

unvanı ve adres” bilgileri ile bu iĢletmelerin Kontrolörler tarafından denetlenmesi aĢamasında 

bu iĢletmelerde ücretle çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma verilir. 

“Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel 

Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara ĠliĢkin Yönetmelik” gereğince, Güzel Sanatlar 

Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler için alınan baĢvuru 

formalarındaki “iĢyeri unvanı ve adres” bilgileri Kuruma verilir. 

“Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla Ġlgili Olarak Yapılacak AraĢtırma, Sondaj ve Kazılar 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
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kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “iĢyeri unvanı ve adres” bilgileri ile anılan 

Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli periyotlarda kazı 

faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, kazılarda ücretle çalıĢanlara ait kimlik 

bilgilerine de yer verilir ve bu bilgiler Kuruma bildirilecek. 

Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre 

ve Orman Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü (posta çeki hesabı açanlar bakımından kimlik 

bildirimlerini Kuruma bildirmek bakımından) kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi 

ile ilgili yönetmeliklerle izin verdikleri, ruhsat verdikleri ve iĢlem yaptıkları tüm kuruluĢları 

Kuruma bildirecekler ve buralarda yaptıkları denetim ve kontrollerde çalıĢanların sosyal 

güvenlikleri hakkında da denetim yapacaklar. 

Özerk spor federasyonları, TTNET A.Ş., Telekomünikasyon Kurumu, Noterlikler tüm iĢlemleri 

ile ilgili olarak sosyal güvenlik bilgilerini saptayacak ve Kuruma bildirecekler. 

Tebliğ‟in 24‟ncü maddesine göre, Kanunun; 8‟nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına 

girmeyen, yukarıda belirtilen bankalar ve kamu kuruluĢları dıĢındaki, diğer kuruluĢlarla, 

Kanun‟un 100‟ncü maddesi gereğince (belge ve bilgilerin nasıl isteneceğini düzenleyen 

madde)  protokol yapılarak, bu Tebliğ kapsamında bilgi ve belgelerin alınması sağlanır. 

Yapılacak protokollerde, bu Tebliğ‟de yer alan ve Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin usul 

ve esasları ile bu bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı olarak belirlenir. 

Tebliğ‟de belirtilen bilgi ve belgeler, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluĢlarından 

1/10/2008 tarihi itibarıyla bu tarihten sonra yapılacak iĢlemler için alınmaya baĢlanacak. 

Takvim ayı içerisinde alınan bilgiler takip eden ayın 5‟nci iĢ gününün mesai saati (cuma günü, 

saat: 17:30) sonuna kadar Kuruma bildirilecek.  

 

22. Bu bildirimlerin yapılmaması halinde yaptırım var mı. Uygulama ne nasıl olacak? 

 

Tebliğ‟de idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor. “Bu Tebliğin 29’ncu maddesine göre 

yapılan kontroller sonucu Kanunun ilgili hükmünde belirtilen yükümlülükleri yerine 

getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendi gereğince sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında 

idari para cezası uygulanır.” 

Sigortalılık kontrolü„nü düzenleyen geçici birinci maddeye göre, “Kurumca, gerekli 

bilgisayar alt yapısı sağlanıncaya kadar sigortalılık kontrolü; banka, kamu idareleri ve diğer 

kuruluşlardan alınan bilgilerle Kurumca yapılır. Kurumca, bankalar, kamu idareleri ile diğer 

kuruluşlara sigortalılık kontrolünün yapılması için gerekli bilgisayar alt yapısı sağlandıktan 

sonra bu kurumlarca işlem yapılan kişiler için elde ettikleri bilgilerden sigortalılık kontrolü 

de yapılarak, bu Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar dahilinde sigortasız olanların Kuruma 

bildirilmesi” sağlanacak. 

 

23.  4 (b) kapsamındaki sigortalıların bildirimi 
 

4 (b) kapsamında sigortalı sayılanlardan,  

 gelir vergisi mükellefi olanlar,  

 Ģahıs Ģirketlerinden kolektif, adi komandit Ģirketlerin komandite ve komanditer  

ortakları ve donatma iĢtiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin baĢladıkları tarihten; 

 sermaye Ģirketlerinden limited Ģirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüĢ  

komandit Ģirketlerin komandite ortaklarının, Ģirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil 

edildikleri tarihten;  

 anonim Ģirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna  

seçildikleri tarihten;  

 gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten  



 13 

 tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢanlar için tarımsal faaliyetlerinin  

kanunla kurulu ilgili meslek kuruluĢlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi 

halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma 

yapıldığı tarihten;  

 köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten;  

 4‟ncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için (jokeyler) ise lisans belgesine  

istinaden fiilen çalıĢmaya baĢladıkları tarihten itibaren baĢlar. 

24.  Anonim şirketlerin kurucu ortaklarını durumu 

 

Anonim Ģirketlerin kurucu üyeleri, 5510 sayılı Yasa uyarınca sigortalı sayılmamaktadırlar. 

Oysa Bağ Kur Yasasına göre zorunlu olarak sigortalı sayılıyorlardı. 

Yeni Yasa bu konuda bir geçiĢ hükmü getirmiĢtir. Buna göre; Bu Kanuna göre, 4 (b) 

kapsamında sayılmayan anonim Ģirketlerin kurucu ortaklarından, daha önce 1479 sayılı 

Kanunun 24‟ncü maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan, sigortalılıklarını devam ettirmek 

isteyenlerin, bu maddenin yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) itibaren altı ay içinde yazılı 

talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir.  

Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise bu Kanunun yürürlük tarihi 

itibariyle sona erer. (Geçici Md 22) 

  

25.  Sigortalılığın sona ermesi nasıl olacak ve sonuçları neler? 

 

Sigortalılığın sona ermesini düzenleyen 9‟ncu maddeye göre, kısa ve uzun vadeli sigorta 

kolları bakımından sigortalılık; 4 (a) kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği 

tarihten itibaren, 

Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden iĢçinin o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak 

çalıĢmaya baĢladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil 

olduğu tarihten itibaren, sona erer.  

Sigortalılığın sona ermesinden on gün sonra, sigortalılığın sona erdiği iĢveren tarafından 

Kuruma bildirilir.. 

ĠĢçi gibi sayılanlar için ise görevlerinden ayrılıĢlarında sigortalılıkları sona erer. Bunlar da 

aynı süre içinde kuruma bildirilecekler. 

Sigortalılığın sona ermesini izleyen on gün için iĢverenin, iĢ sözleĢmesi sona eren iĢçi ile ilgili 

olarak sigortalılıktan doğan sorumlulukları devam eder. 

 

26. Hastalık gibi hallerde sigortalılık ne zaman sona erer?     

 

Ġlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iĢtirak etmesi veya iĢverenin 

lokavt ilan etmesi halinde, iĢ sözleĢmesinin sona ermesi durumunda, bu hallerin sona ermesini 

takip eden onuncu günden baĢlanarak sigortalılık niteliği yitirilmiĢ sayılır. Bildirimlerde bu 

husus göz önünde bulundurulur. 

27. 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, yani 1 Ekim 2008 tarihinden 

önce, 506 sayılı Kanuna göre sigortalı olanların durumunda bir değişiklik olacak 

mı? 

 

5510 sayılı Kanunun geçici 1‟nci maddesine göre, 2008 yılı Ekim ayı baĢından önce; 506 ve 

2925 sayılı (tarım sigortalıları) kanunlara tabi olanlar, Kanunun 4‟ncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi, kapsamında sigortalı sayılır. 

Bu süreler 506, 2925, sayılı kanunlar kapsamında geçen sigortalılık süresi, fiili hizmet süresi 

ve prim ödeme gün sayısı, genel sağlık sigortasının uygulanmasında gerekli olan sigortalılık 

süresi ve prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.   
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      28. Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları halinde özel 

bir durum söz konusu olacak mı? 

4 (a) kapsamındaki sigortalıların iĢverenleri tarafından geçici görevle yurt dıĢına 

gönderilmeleri halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve iĢverenlerin sosyal 

sigortaya iliĢkin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

     29. 5510 sayılı Kanunda işyeri tanımı nasıl yapılmıştır? 

 

ĠĢyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte iĢlerini yaptıkları 

yerlerdir.  

ĠĢyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı 

yönetim altında örgütlenen iĢyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, 

yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer 

eklentiler ile araçlar da iĢyerinden sayılır. 

ĠĢyerinin tanımı özellikle iĢ kazaları ve toplu iĢ sözleĢmesi uygulamalarıyla yakından ilgilidir. 

ĠĢyerinin faaliyette bulunduğu adresten baĢka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı 

çalıĢtırılan bir iĢin veya iĢyerinin baĢka bir iĢverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, 

iĢyerinin nakledildiği, yeni iĢverenin iĢi veya iĢyerini devraldığı tarihi takip eden on gün 

içinde, iĢyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç 

üç ay içinde, iĢyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.  

ĠĢyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren baĢka bir 

adrese nakledilmesi halinde, adres değiĢikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.  

Bu iĢlerde çalıĢan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Aynı il içinde yapılan nakil iĢlemlerinde iĢçiler için eski adresteki iĢyerinden çıkıĢ ve yeni 

adresteki iĢyerine giriĢ iĢlemi yapılmayacak. 

 

     30. Sigortalı sicil numarası değişecek mi?  

 

5510 sayılı Kanunun 4‟ncü maddesine tabi sigortalılar Kuruma verilen ilk veya tekrar 

sigortalı iĢe giriĢ bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bilgisayar 

ortamında tutulan tescil kütüğüne kayıt edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aynı 

zamanda sigortalıların sosyal güvenlik sicil numaralarını oluĢturur. Sigortalıların tescil, 

hizmet ve her türlü bilgisayar kayıtları ile diğer sosyal sigorta iĢlemleri, sosyal güvenlik sicil 

numarası altında tutulacak.  

Yabancı uyruklulara Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce verilecek kimlik 

numaraları aynı zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numarası olarak kullanılacak. 

 

         31. Alt işverenlik nedir, alt işverenin işçileri ile asıl işveren arasındaki ilişkiler 

bakımından işçinin konumu nedir? 

 

Bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliĢkin bir iĢte veya bir iĢin 

bölüm veya eklentilerinde, iĢ alan ve bu iĢ için görevlendirdiği sigortalıları çalıĢtıran üçüncü 

kiĢiye alt iĢveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kiĢinin aracılığı ile iĢe girmiĢ ve bunlarla 

sözleĢme yapmıĢ olsalar dahi, asıl iĢveren, bu Kanunun iĢverene yüklediği yükümlülüklerden 

dolayı alt iĢveren ile birlikte sorumludur. 

Asıl iĢveren 4857 sayılı ĠĢ Kanunu bakımından da, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu bakımından da, alt iĢverenin iĢçilerine karĢı kanundan ve 

sözleĢmelerden doğan sorumluluklarına karĢı müteselsil olarak sorumludur. Bunun anlamı alt 
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iĢverenin iĢçisinin, alt iĢveren tarafından karĢılanmayan hakları bakımından, asıl iĢverene 

karĢı dava açabilmesidir. 

 

      

  32. Kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası nedir? 

 

Kısa vadeli sigorta kollarından biri “iş kazasıdır”.  

ĠĢ kazası nedir?  

Kanunun 13‟ncü maddesinin birinci fıkrasında, iĢ kazası; 

a) Kanunun 4 (a) kapsamında çalıĢan sigortalının; 

1) ĠĢyerinde bulunduğu sırada, 

2) ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ dolayısıyla,    

3) Görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın 

geçen zamanlarda, 

4) Emziren kadın sigortalının, iĢ mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu 

mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

5)  ĠĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere gidiĢ geliĢi sırasında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan olaydır. 

Önceki Kanuna (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu) göre, bir farklılık, iĢçilerin evlerinden 

iĢyerine veya iĢyerinden evlerine götürülmesi için sağlanan taĢıt aracı konusundadır. Eski 

Yasa iĢçilerin “toplu olarak” taĢınması halinde meydana gelen kazanın iĢ kazası olacağını 

belirtiyordu. 5510 sayılı Yasa ise toplu taĢınma halini kaldırmıĢtır. Artık iĢveren tarafından bir 

taĢıt sağlanmıĢ olması yeterli olacaktır. Yalnız iĢçinin kendi aracı ile iĢe gidip gelmesi 

sırasında olabilecek kaza iĢ kazası değildir.  

“Meslek hastalığı” da kısa vadeli sigorta kollarından biridir.  

Kanunun 14‟ncü maddesinin birinci fıkrasında meslek hastalığı, Kanunun 4 (a) kapsamındaki 

sigortalının çalıĢtığı veya yaptığı iĢin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya iĢin 

yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 

özürlülük halleridir. 

 

          33. Meslek hastalığının tespiti nasıl olacaktır? 

 

Sigortalının çalıĢtığı iĢten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;  

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak 

düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, 

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, iĢyerindeki çalıĢma Ģartlarını ve buna bağlı tıbbi 

sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu 

Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. 

Sigortalının, çalıĢtığı iĢten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı sebebiyle, Kanunda belirtilen 

yardımlardan yararlanabilmesi için, eski iĢinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana 

çıkması arasında, bu hastalık için ilgili mevzuat doğrultusunda belirtilen süreden daha uzun 

bir sürenin geçmemiĢ olması Ģarttır.  

Ġlgili mevzuatta belirlenmiĢ meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aĢılmıĢ olduğu 

için talepleri kabul edilmeyen sigortalıların, yazılı baĢvuruları üzerine, söz konusu hastalığın 

meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı hususuna, meslek hastalığının klinik ve laboratuar 

bulguları ile belgelenmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin Kurum denetim ve kontrol 

ile görevli memurları veya Bakanlık iĢ müfettiĢlerince iĢyerinde yapılacak inceleme 

sonucunda hazırlanacak rapora istinaden, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karar 

verilir. 
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            34. Hastalık hali nedir? 

 

Kanunun 4 (a) kapsamındaki sigortalının, iĢ kazası ve meslek hastalığı dıĢında kalan ve iĢ 

göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir. 

 

          35. Kısa vadeli sigorta kollarından “analık” hali nedir? 

 

 Kanunun 4 (a) kapsamındaki sigortalı kadının,  

 sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eĢinin,  

 kendi çalıĢmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının,  

 gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eĢinin,  

gebeliğinin baĢladığı 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 kabul edilir. 

Bu maddede gelir almak, iĢ kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya yapılan sürekli 

ödemeyi, aylık almak ise malullük yaĢlılık ve ölüm sigortalarından yapılan sürekli ödemeyi 

anlatmaktadır. Maddeye göre, kendi çalıĢması sonucu yaĢlılık aylığı alan veya çalıĢmasından 

dolayı malul olması nedeniyle malul aylığı alan kadın ile yine yaĢlılık aylığı veya malul geliri 

alan erkeğin karısı da doğum yapmaları halinde bu durum analık hali kabul edilecek. Örneğin 

bu durumda emzirme ödeneğine hak kazanılacak.  

          

        36. Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan sigorta yardımları nelerdir? 

 

Kısa vadeli sigorta kolları olan, iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından 

sağlanan haklar 5510 sayılı Kanunda aĢağıdaki Ģekilde sayılmaktadır. 

Bunlardan biri geçici iĢ göremezlik ödeneğidir. 

Kanunun 16‟ncı maddesine göre, iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından 

sigortalıya, “geçici iş göremezlik” süresince günlük “geçici iş göremezlik ödeneği” verilir. 

Diğeri ise emzirme ödeneğidir.  

“Analık sigortasından” yararlananlara her çocuk için yaĢaması Ģartıyla doğum tarihinde 

geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife 

üzerinden “emzirme ödeneği” verilir. 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eĢinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe 

emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 (a) kapsamında olanlar için doğumdan önceki 

bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiĢ olması, gerekir. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan Kanunun 9‟ncu maddesine göre sigortalılığı 

sona erenlerin, bu tarihten baĢlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın 

veya eĢi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 

onbeĢ ay içinde en az 120 gün prim ödenmiĢ olması Ģartıyla emzirme ödeneğinden 

yararlandırılır. 

 

           37.  Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneği nedir?  

 

Geçici iĢ göremezlik, sigortalının iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde 

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince 

geçici olarak çalıĢamama halidir.  

Geçici iĢ göremezlik ödeneği, iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde 

Kanunda belirtilen geçici iĢ göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. 
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 38.   Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç nasıl saptanır? 

 ĠĢ kazası,  

 meslek hastalığı,  

 hastalık,  

 analık  

hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük 

kazanç; iĢ kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise 

iĢ göremezliğin baĢladığı tarihten önceki, oniki aydaki son üç ay içindeki  prime esas 

kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına    bölünmesi suretiyle 

hesaplanır.  

 Oniki aylık dönemde çalıĢmamıĢ ve ücret almamıĢ olan sigortalı, çalıĢmaya baĢladığı  

ay içinde iĢ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iĢ göremezliğe uğrarsa verilecek 

ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalıĢmaya baĢladığı tarih 

ile iĢ göremezliğinin baĢladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç 

toplamının, çalıĢtığı gün sayısına bölünmesi suretiyle;  

 çalıĢmaya baĢladığı gün iĢ kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal iĢte çalıĢan  

benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

 

            39.  5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik raporları nasıl alınacak? 

 

Kısa vadeli sigorta kolları Tebliğ‟ine göre, sigortalıya geçici iĢ göremezlik ödeneği 

verilebilmesi için Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu 

alınmıĢ olması Ģarttır.  

 Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulları dıĢında kalan hekim veya sağlık 

kurulları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, Kurumca 

yetkilendirilen hekim tarafından,  

 on günü aĢan raporlar ise sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli sayılır. 

 Kurumca yetkilendirilen sağlık tesisleri dıĢındaki sağlık tesislerinde yapılan tedavinin 

aciliyetinin Kurumca belirlenecek sağlık tesisince kabul edilmesi halinde, istirahat 

raporlarının ayrıca tasdikine gerek duyulmaz. 

 Tek hekim, ayaktan tedavilerde, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 

gün istirahat verebilir ve kesintisiz bunu bir defa tekrarlayabilir.  

 Tek hekimden iki defa istirahat almıĢ olan sigortalının tedavisine devam edilmesi 

gerektiği takdirde, sigortalı Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluna sevk edilir.  

 Sigortalılara bir takvim yılı içinde, tek hekim tarafından, ayaktan tedavilerde verilecek 

istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi aĢan istirahat raporları sağlık 

kurulunca verilir. 

Sigortalılara tek hekim tarafından istirahat verilmesi durumlarında, sigortalının çalıĢmaya 

baĢlayabileceği tarih, sigortalının istirahatlı kılındığını gösteren belgede hekim tarafından; 

istirahat, sağlık kurulu tarafından verilmiĢse çalıĢabileceği tarihin sağlık kurulu raporunda 

belirtilmesi, istirahat verilmemesi durumlarında da çalıĢabilir belgesinin düzenlenmesi 

gerekir. 

 Kurumca yetki tanınan “işyeri hekimi” bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.  
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Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatlar, örneği 

Kurumca belirlenecek belgenin doldurulması veya elektronik ortamda düzenlenmesi suretiyle 

verilir. 

Ġstirahat raporlarında sigortalının çalıĢıp çalıĢamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp 

yapılmayacağı hususu belirtilir. Ġstirahat raporunun bir nüshası iĢyerlerine ibraz edilmesi için 

sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak 

düzenlenir.  

Sigortalılar kendilerine verilen iĢ göremezlik belgelerinin nüshasını, iĢyerinde çalıĢmadığına 

iliĢkin belgenin düzenlenmesi için iĢverenlerine ibraz edeceklerdir.  

Sigortalıların aldıkları iĢ göremezlik belgesi ve sağlık kurulu raporlarının nüshalarını 

iĢverenlerine ibraz etmeleri üzerine iĢverenlerce, istirahatın baĢlangıç ve bitim tarihini göz 

önünde bulundurularak, “sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalıĢmadığına iliĢkin belgeyi” 

düzenleyerek e-sigorta sistemi üzerinden Kuruma bildirilecektir.  

Kurumla anlaĢma yapan özel veya resmi sağlık kuruluĢları veya hekimler kurumca 

yetkilendirilmiĢlerdir. 

 

40.  Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödenecek? 

 

Geçici iĢ göremezlik ödeneği; 

a) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iĢ göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün 

için verilir. 

b) Kanunun 4 (a) kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların 

hastalık sebebiyle iĢ göremezliğe uğramaları halinde, iĢ göremezliğin baĢladığı tarihten önceki 

bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması Ģartıyla geçici iĢ 

göremezliğin üçüncü gününden baĢlamak üzere iĢ göremezlik raporu süresince her gün için 

verilir. Bu durumda raporun ilk iki günü iĢ göremezlik ödeneği verilmez. 

c) Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün 

kısa vadeli sigorta primi bildirilmiĢ olması Ģartıyla,  

 doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede,  

 çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave  

edilerek çalıĢmadığı her gün,  

 sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar  

çalıĢılması halinde, sigortalının bu sürede çalıĢmamıĢ olması Ģartı ile sigortalının isteği ve 

hekim raporu ile doğum öncesinde kullanılmayan sürenin beĢ haftaya,  

 çoğul gebelik halinde yedi haftaya kadar olan kısmından doğum sonrasına ilave edilen  

her gün için, geçici iĢ göremezlik ödeneği verilir. 

ĠĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iĢ 

göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanun‟un 17‟nci maddesine göre hesaplanacak 

günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.  

ĠĢ kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt 

sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek alanların veya almaya hak kazanmıĢ 

yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değiĢikliklerin 

yürürlüğe girdiği tarihten baĢlayarak, yükseltilmiĢ günlük kazançların alt sınırına göre 

artırılacağından alt sınırın arttığı tarihten evvel geçici iĢ göremezliğe uğrayan ve geçici iĢ 

göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenlerin geçici iĢ göremezlik ödeneği 

hesabına esas alınan günlük kazançları yeniden tespit edilen alt sınır üzerinden hesaplanarak 

ödenir. 

Bir sigortalının, aynı zaman içinde ve aynı sigortalılık haline tabi olacak Ģekilde birden fazla 

iĢyerinde çalıĢması halinde, ödeneklere esas tutulacak günlük kazancının tespitinde, üst sınır 
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dikkate alınarak her bir iĢyeri için ayrı ayrı bulunacak günlük kazançların toplamı ödeneğe 

esas günlük kazancını oluĢturur.  

Ayrıca, bir sigortalıda iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı 

birleĢirse geçici iĢ göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.  

Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı 

nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren Kanunun 18 inci maddesine 

göre hesaplanacak bir günlük geçici iĢ göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iĢ göremezlik 

gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iĢ göremezlik ödeneği olarak verilir. 

 

41 .  Kamu sektöründe veya toplu iş sözleşmesi imzalanmış işyerinde çalışanlar 

geçici     

     iş göremezlik ödeneklerini daha kolay alabilecekler mi? 

 

Kamu idarelerinde Kanun‟un 4 (a) kapsamında çalıĢan sigortalılar ile toplu iĢ sözleĢmesi 

yapılan iĢ yerlerinde çalıĢan sigortalılara ödenecek geçici iĢ göremezlik ödeneği, yapılacak 

protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, 

iĢverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. ĠĢveren tarafından sigortalıya 

geçici iĢ göremezlik ödeneğinin ödenmesi halinde, iĢverenin;  

a) Ġstirahat raporlarını, 

b) Sigortalının istirahatlı olduğu devrede iĢyerinde çalıĢmadığına dair yazıyı, 

c) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme iliĢkin prime esas kazancını, 

ç) Geçici iĢ göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesini, 

Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iĢ göremezlik 

ödeneği toplamı, iĢverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ise ilk prim 

borcuna mahsup edilir. ĠĢyerinin kapanmıĢ olması halinde ise iade edilir. 

 

            42.   Geçici iş göremezlik ödeneği hangi sürede ödenecek? 

 

Geçici iĢ göremezlik ödeneği, buna iliĢkin belge veya bilgilerin Kuruma intikalini takip eden 

yedi iĢ günü içinde geçmiĢ süreler için sigortalıların kendilerine, kanuni temsilcilerine, 

vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya da PTT Bank ġubelerine ödenmesi 

hususunda Kurum yetkilidir.  

Ancak, on günü aĢan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yapılır. 

Geçici iĢ göremezlik ödeneğinin ödenmesi sırasında, Kanun‟un 4 (a) kapsamındaki 

sigortalının; 

a) Ġstirahatlı olduğu dönemde iĢyerinde çalıĢıp çalıĢmadığı,  

b) Kazanç hesabına giren döneme iliĢkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi 

ödemeler,  

c) Viziteye çıktığı / istirahatın baĢladığı tarih itibariyle prim ödeme halinin devam edip 

etmediği,  

ç) Sigortalının PTT bank/banka hesap numarası, 

iĢveren tarafından Kuruma bildirilir.  

Bu bildirim yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.  

 

43.  Sigortalının, geçici işgöremezlik ödeneği aldığı süre içinde sigortalılığı sona     

                  ererse ne olur? 

Sigortalının, geçici iĢ göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, 

sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iĢ 

göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir. 
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          44.  Geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç  
ĠĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya 

bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iĢ kazasının veya doğumun 

olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iĢ göremezliğin baĢladığı tarihten 

önceki oniki aydaki son üç ay içinde Kanun‟un 80‟nci maddesine göre hesaplanacak prime 

esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına  bölünmesi suretiyle 

hesaplanır. (Md 16) 

Oniki aylık dönemde çalıĢmamıĢ ve ücret almamıĢ olan sigortalı, çalıĢmaya baĢladığı ay 

içinde iĢ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iĢ göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin 

veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalıĢmaya baĢladığı tarih ile iĢ 

göremezliğinin baĢladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç 

toplamının, çalıĢtığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalıĢmaya baĢladığı gün iĢ kazasına 

uğraması halinde ise aynı veya emsal iĢte çalıĢan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas 

tutulur. 

4 (a) gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında: 

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmıĢ ise ödenek ve gelire esas 

alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle 

hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok 

olamaz. 

b) Ġdare 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 iliĢkin olanlar dikkate alınmaz. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıĢtığı son iĢinden ayrıldığı tarihten bir yıl 

geçtikten sonra meydana çıkmıĢ ise, günlük kazancı bu son iĢinden ayrıldığı tarih esas 

alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. 

ĠĢ kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, 

yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. 

 

               45.  Sürekli iş göremezlik nedir? 

ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu oluĢan hastalık ve özürler nedeniyle, Kurumca 

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara 

dayanarak, Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmıĢ 

bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ olan sigortalının, yeniden tedavi ettirilmesi halinde, 

meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, yetkili sağlık kurullarından alınacak raporlara 

göre yeniden tespit olunur. 

 

             46.  Sürekli iş göremezlik ödeneği miktarı nasıl belirlenir? 

Sürekli iĢ göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 

hesaplanır.  

Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, (soru 33‟de belirtilen Ģekilde) hesaplanan aylık 

kazancının % 70'i oranında gelir bağlanır.  

Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iĢ göremezlik geliri gibi 

hesaplanarak bunun iĢ göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir.  

Sigortalı, baĢka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak 

uygulanır. 

Yukarıdaki Ģekilde hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir baĢlangıç 

tarihi arasında güncelleĢtirilerek belirlenir. 
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           47.   Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ne zaman başlar? 

 

 Eğer sigortalı, geçici iĢ göremezlik geliri aldıktan sonra sürekli iĢ göremezlik  

durumunda olmuĢ ise; geçici iĢ göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi izleyen ay baĢında, 

 Geçici iĢ göremezlik tespit edilemeden sürekli iĢ göremezlik durumuna girilmiĢse,  

buna ait sağlık kurulu raporu tarihini takip eden ay baĢından baĢlar. 

 

48.  Sürekli işgöremezlik geliri aldığı sırada aynı özür veya hastalık nedeniyle 

istirahat      alan sigortalıya geçici iş göremezlik geliri ödenir mi? 

 

Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı 

nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren, hesaplanacak bir günlük 

geçici iĢ göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iĢ göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki 

fark, her gün için geçici iĢ göremezlik ödeneği olarak verilir. 

 

          49. Sürekli işgöremezlik ödeneği alan bir işçi bu sırada iş kazasına uğrarsa veya 

meslek hastalığına yakalanırsa ne olur? 

 

Sigortalının yeniden bir iĢ kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması 

halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iĢ 

göremezliğini doğuran son iĢ kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir 

hesaplanır.  

Ancak, sigortalının son iĢ kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre 

bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iĢ göremezlik geliri ilk 

kazanç üzerinden ödenir. 

 

50.   Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 20 
 

 ĠĢ kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak  

sahiplerine, 17‟nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70'i, güncellenerek  

34‟ncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır. 

 ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha  

fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ iken ölenlerin, 

ölümün iĢ kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya 

göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

 ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının  

altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ iken ölenlerin, ölümün iĢ 

kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iĢ 

göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.          

Gelirin baĢlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve 35 inci maddeler 

uygulanır. 

 37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir. 

 

51.  Ölüm halinde hak sahiplerine hangi oranda gelir bağlanır? 

 

5510 sayılı Yasa‟nın 34‟ncü maddesi uyarınca; 

 Dul eĢine % 50'si;  

 aylık bağlanmıĢ çocuğu bulunmayan dul eĢine ise bu Kanun‟un 5‟nci maddesinin  
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birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke 

mevzuatı kapsamında çalıĢmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 

bağlanmamıĢ olması halinde % 75'i, 

 Bu Kanun‟un 5‟nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu  

Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalıĢmayan veya kendi 

sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamıĢ çocuklardan; 

1) 18 yaĢını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaĢını, yüksek öğrenim yapması 

halinde 25 yaĢını doldurmayanların veya, 

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalıĢma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl 

olduğu anlaĢılanların veya,  

3) YaĢları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boĢanan veya 

dul kalan kızlarının, her birine % 25'i, 

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya 

sonradan bu duruma düĢenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya 

sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan 

evlenenler ile kendisinden baĢka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si, 

d) Hak sahibi eĢ ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde 

etmiĢ olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak 

kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamıĢ olması Ģartıyla 

ana ve babaya toplam % 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaĢın üstünde olması halinde ise 

artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki Ģartlarla toplam % 25'i oranında aylık bağlanır. 

 

52.  İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğu  
ĠĢ kazası ve meslek hastalığı,  

 iĢverenin kastı  

 veya sigortalıların sağlığını koruma ve iĢ güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi 

sonucu meydana gelmiĢse,  

Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine,  

 bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan  

gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı,  

 sigortalı veya hak sahiplerinin iĢverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak  

üzere, Kurumca iĢverene ödettirilir.  

İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 

ĠĢ kazasının, üç iĢ günü içinde iĢveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim 

tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iĢ göremezlik ödeneği, Kurumca 

iĢverenden tahsil edilir. 

ÇalıĢma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen iĢlerde, böyle bir rapora 

dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elveriĢli olmadığı iĢte çalıĢtırılan 

sigortalının, bu iĢe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elveriĢli olmadığı 

iĢte çalıĢtırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen 

geçici iĢ göremezlik ödeneği iĢverene ödettirilir. (Md 21) 

 

             53.  İş kazası, meslek hastalığı ve hastalığa üçüncü kişiler neden olursa sorumluluk 

kimindir? 
 

 ĠĢ kazası,  

 meslek hastalığı,  

 hastalık,  

üçüncü bir kiĢinin kusuru nedeniyle meydana gelmiĢse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan 

veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin baĢladığı tarihteki ilk peşin 
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sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kiĢilere ve Ģayet kusuru varsa bunları 

çalıĢtıranlara rücû edilir.  

 

ĠĢ kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaĢlar ile kamu idareleri 

tarafından görevlendirilen diğer kiĢilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu 

meydana gelmiĢ ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleĢmiĢ mahkûmiyet kararı bulunanlar 

hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için 

kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu 

ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iĢ 

kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iĢ 

kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez 

 

              54.  Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresi uzarsa veya iş göremezlik 

artarsa nasıl bir uygulama yapılır? 

 

Sigortalının, sayacağımız nedenlerle iĢ kazası veya meslek hastalığına uğraması, 

hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iĢ göremezliğinin artması hallerinde,  

 geçici iĢ göremezlik ödeneği veya sürekli iĢ göremezlik geliri; 

a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iĢ 

kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere 

uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iĢ göremezlik oranının artmasına, malûl 

kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iĢ göremezlik oranı esas 

alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.  

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iĢ kazasına uğrayan, meslek 

hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı 

Kurumca eksiltilir. 

c) Kasdî bir hareketi yüzünden iĢ kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan 

veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, 

yarısı tutarında ödenir. 

d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalıĢabilir olduğuna dair belge 

almaksızın çalıĢan sigortalıya, geçici iĢ göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiĢ olanlar da 

yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren faizi ile geri alınır. (Md 22)  

 

55. İş kazası ilgililer tarafından süresi içinde Kuruma bildirilmezse, işçiye 

işgöremezlik ödeneği ödenmez mi? 

 

ĠĢ kazasının üç iĢ günü içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak iĢ 

göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir. 

Kurum tarafından ödenmeyen bu ödenekler iĢveren tarafından ödenir. 

 

         56.  Sigortalının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde sorumluluk nedir? 
 

Sigortalı çalıĢtırmaya baĢlandığının, süresi içinde sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi ile Kuruma 

bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıĢtırıldığının Kurumca 

tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 

halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.  

Yukarıda belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü 

masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin baĢladığı tarihteki ilk peĢin sermaye değeri 

tutarı, 21‟nci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, iĢverene 

ayrıca ödettirilir. 
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Bu durumda , iĢ kazasının meydana gelmesinde iĢveren kusuru olup olmaması aranmayacak, 

iĢveren doğrudan kusurlu sayılacaktır. (Md 23) 

 

             57.  Kısa vadeli sigorta kollarından yararlanmak için dikkate alınmayan süreler 

nedir? 

 

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından; 

a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 

c) ĠĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iĢ göremezlik ödeneği 

alan sigortalının iĢ göremediği süre, 

d) Sigortalının greve iĢtirak etmesi veya iĢverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, 

18‟nci maddede belirtilen çalıĢma sürelerine girmediği gibi, iĢ göremezliğin baĢladığı veya 

hastalığın anlaĢıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate 

alınmaz. (Md 24) 

 

58.  Malul olmak nedir? 

 

Sigortalının veya iĢverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurullarınca, düzenlenecek raporlar ve rapora esas tıbbî belgelerin 

incelenmesi sonucu, 4 (a) kapsamındaki sigortalılar için,  

 çalıĢma gücünün  

 veya iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün  

en az % 60'ını, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. 

 

59.  Malul olmanın sonuçları nedir? 

 

Kanun‟un 26‟ncı maddesine göre; 

Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 

a) Malûl sayılması, 

b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya baĢka birinin sürekli 

bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 

1800 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olması, 

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıĢtığı iĢten ayrıldıktan sonra Kurumdan yazılı 

istekte bulunması, halinde malûllük aylığı bağlanır 

 

60.  İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma gücünü kaybetmiş 

olanlar da malullük aylığı alabilirler mi?   

 

Sigortalı olarak ilk defa çalıĢmaya baĢladığı tarihten önce, sigortalının çalıĢma gücünün  

% 60'ını kaybettiği, önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü 

sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz. 

 

61.  Malûllük aylığı nasıl hesaplanır? 
 

27‟nci maddeye göre, malûllük aylığı; genel olarak 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, 29‟ncu madde hükümlerine göre hesaplanır. ( 29’ncu madde; 

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu 
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yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme 

katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet 

süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama 

günlük kazancın otuz katıdır.) 

Sigortalı baĢka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan 

artırılır. Ancak, 4 (a) kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı, 7200 gün 

olarak uygulanır. Burada 9000 gün olarak bahsedilmesi, aynı maddede bağımsız çalıĢanların 

ve Devlet memurlarının da bulunması nedeniyledir. Bağımsız çalıĢanlar ve Devlet memurları, 

9000 gün üzerinden malullük aylığı alırlar. 

 

62.  Malullük aylığı ne zaman başlar? 

 

Malûllük aylığı, 4 (a) kapsamındaki sigortalıların; 

a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek 

tarihini, 

b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, 

takip eden ay baĢından itibaren baĢlar. 

 

63.  Malul aylığı alanlar yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir mi? 

 

Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

çalıĢmaya baĢlayanların malûllük aylıkları, çalıĢmaya baĢladıkları tarihi takip eden ödeme 

dönemi baĢında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıĢtıkları süre zarfında prime esas 

kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim 

alınır.  

 Bunlardan iĢten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte 

bulunanlara;  

 kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği 

anlaĢılmak kaydıyla,  

 istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı 

hesaplanarak bağlanır. 

Bu durumdakilerden ilk bağlanan malûllük aylığına esas prim ödeme gün sayısı; 

a) 7200 günün üzerinde olanların aylıkları 30‟ncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi 

hükümleri uygulanarak hesaplanır.  

b) 7200 günden az olanların aylıkları ise, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan 

artıĢlar uygulanmak suretiyle aylığın baĢlangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının emeklilik 

öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamının emeklilik öncesi prim ödeme gün 

sayısına orantılı bölümü ile emeklilik sonrası çalıĢmaya ait kısmi aylığın toplamından oluĢur. 

Emeklilik sonrası çalıĢmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün 

 sayısı  toplamı ve  emeklilik sonrası   çalıĢmaya  ait  prime esas kazançları  üzerinden  bu 

maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına 

orantılı bölümü kadardır.  

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artıĢlar uygulanmak suretiyle 

bulunan tutarın altında olamaz. 

 

64.  Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar nelerdir? 

 

Uzun vadeli sigorta kollarından olan yaĢlılık sigortasını içeren 28‟nci madde uyarınca, bu 

sigorta kolundan sigortalıya sağlanan haklar Ģunlardır: 

a) YaĢlılık aylığı bağlanması. 
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b) Toptan ödeme yapılması.(Md 28) 

 

65.  Yaşlılık aylığı almanın koşulları nelerdir? 

 

İlk defa bu Kanuna göre; 4 (a) kapsamında sigortalı sayılanlar için,  

 Kadınların 58 yaĢında, 

 Erkeklerin 60 yaĢında,  

 ve 7200 gün prim ödemiĢ olmaları halinde yaĢlılık aylığı bağlanacak.  

Yukarıda belirtilen yaĢ koĢulları, 

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,  

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 uygulanacak.  

Ancak yaĢ hadlerinin uygulanmasında, (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının 

doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.  

Bu hükümle anlatılmak istenen, sigortalı, prim ödeme gün sayısını, hangi tarihler arasında 

dolduracak ise o yaĢ grubunda yaĢlılık aylığına hak kazanacak, emekli olacaktır.   

 

66.  Yaşlılık aylığı almak için başka seçenek var mı? 

 

Sigortalılar, yukarıda yer alan yaĢ hadlerine) 65 yaĢını geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve 

adlarına, en az 5400 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olmak Ģartıyla 

da yaĢlılık aylığından yararlanabilirler.  

 

67.  İlk defa sigortalı olmadan önce malul olanların yaşlılık aylığı nasıl 

hesaplanacak? 

 

Sigortalı olarak ilk defa çalıĢmaya baĢladığı tarihten önce 25‟nci maddenin ikinci fıkrasına 

göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle 

malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara,  

 en az onbeĢ yıldan beri sigortalı bulunmak  

 ve en az 3960 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olmak  

Ģartıyla yaĢlılık aylığı bağlanır. 

 

68.  İlk defa sigortalı olmadan önce  malul olanlara, yaşlılık aylığından 

yararlanmak için başka seçenekler var mı?  

 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek 

raporlar ve raporların dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca 

çalıĢma gücündeki kayıp oranının;  

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaĢılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları 

ve 4320 gün, 

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaĢılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları 

ve 4680 gün, malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olmak Ģartıyla, yaĢ 

Ģartları aranmaksızın yaĢlılık aylığına hak kazanırlar.  

Bunlar 94‟ncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. 
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69.  Başkasının bakımına muhtaç malul çocuğu olan kadın sigortalı için özel bir 

hüküm var mı? 

 

Emeklilik veya yaĢlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, baĢka 

birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra geçen, prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları 

toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaĢ hadlerinden de indirilir. 

Yukarıda belirtilen yaĢlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 (a) kapsamındaki sigortalının 

çalıĢtığı iĢten ayrıldıktan sonra baĢvurması gerekir. 

 

70.  Yaşlılık aylığı nasıl hesaplanacak?   

              
4 (a) kapsamındaki sigortalılardan,  

 Kanun‟un yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalıĢmaya  

baĢlayanların yaĢlılık aylığı,  

 ortalama aylık kazancı ile  

 aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. (Md 29) 

 

71.  Ortalama aylık kazanç nedir? 

  

Ortalama aylık kazanç,  

 sigortalının, her yıla ait prime esas kazancının,  

 kazancın ait olduğu yıldan itibaren, aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için,  

 her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar  

toplamının,  

 itibarî hizmet süresi zammı hariç, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi  

suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. 

 

72.  Aylık bağlama oranı nedir? 

 

Aylık bağlama oranı,  

sigortalının malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün 

sayısının, her 360 günü için % 2 olarak uygulanır.  

Bu hesaplamada, 360 günden eksik süreler, orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama 

oranı % 90'ı geçemez.  

28‟nci maddenin dördüncü ve beĢinci fıkralarına göre (iĢe girmeden önce malul olanlar) 

aylığa hak kazanan sigortalılar için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 

7200 günden az olanlar için çalıĢma gücü kayıp oranının 7200 gün prim ödeme gün sayısı ile 

çarpımı sonucu bulunan rakamın %60 a bölünmesi sureti ile hesaplanan gün sayısına göre 

%40‟ı geçmemek üzere üçüncü fıkraya göre tespit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 

7200 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı 

belirlenir.   

Yukarıdaki Ģekilde hesaplanan aylığın baĢlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine 

rastlaması halinde, 55‟nci maddenin ikinci fıkrasına göre, Ocak ödeme dönemi için gelir ve 

aylıklara uygulanan artıĢ oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması 

halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve 

aylıklara uygulanan artıĢ oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık baĢlangıç tarihindeki 

aylığı hesaplanır. 
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73.  Yaşlılık aylığının başlangıcı  
  

4 (a) kapsamındaki sigortalılardan,  

 yaĢlılık aylığına hak kazananlara,  

 yazılı istek tarihinden sonraki, ay baĢından itibaren aylık bağlanır. 

Aylığın ödenmesine baĢlanacağı tarihte, hastalık sigortasından geçici iĢ göremezlik ödeneği 

almakta olan sigortalının yaĢlılık aylığı, geçici iĢ göremezlik ödeneği verilme süresinin sona 

erdiği tarihi takip eden ay baĢından baĢlar.  

Ancak, bağlanacak yaĢlılık aylığı, geçici iĢ göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, 

aradaki fark yukarıdaki Ģekilde tespit edilecek tarihten baĢlanarak verilir. 

 

74.  Yaşlılık aylığı nasıl kesilir? 

 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, ilk defa sigortalı olan kiĢilerden, yaĢlılık aylığı 

bağlandıktan sonra; bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalıĢmaya 

baĢlayanların yaĢlılık aylıkları, çalıĢmaya baĢladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi baĢında 

kesilir.  

Bunlardan bu Kanuna tabi çalıĢtıkları süre zarfında prime esas kazançları üzerinden kısa ve 

uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır.  

YaĢlılık aylığı kesilenlerden, iĢten ayrılarak yeniden yaĢlılık aylığı bağlanması için yazılı 

istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini izleyen ödeme döneminden itibaren, yeniden yaĢlılık 

aylığı hesaplanarak bağlanır.  

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artıĢlar uygulanarak bu 

fıkrada belirtilen aylık baĢlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalıĢmaya 

ait kısmi aylığın toplamından oluĢur.  

Emeklilik sonrası çalıĢmaya ait kısmı aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim 

ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalıĢmaya ait prime esas kazançları üzerinden 29‟ncu 

maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü 

kadardır.  

 

75.  5510 sayılı Kanunda, yaşlılık aylığı alan işçilerin, “Sosyal Güvenlik Destek 

Primi” ödemek suretiyle çalışmaları mümkün mü? 

 

5510 sayılı Yasa‟nın yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez sigortalı olan iĢçiler, 4 (a) 

kapsamında sigortalı olanlar, emekli olduklarında hem yaĢlılık aylığı alıp hem de 

çalıĢamayacaklar. Yani sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalıĢma olanakları olmayacak. 

  

. 

76.  Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?  

              
4 (a) kapsamındaki sigortalılardan, yaĢlılık aylığı bağlanması için gerekli yaĢ Ģartını 

doldurduğu halde, malûllük ve yaĢlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 

kendi adına bildirilen, malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, 

primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın 

gerçekleĢen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme Ģeklinde verilir. 

77.  Toptan ödeme ile verilen primlerin ihyası ne demektir? 

Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiĢ bulunanlardan, yeniden malûllük, yaĢlılık 

ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları 
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toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın 

gerçekleĢen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip 

eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun 

uygulanmasında dikkate alınır. 

Ġhya, toptan ödeme ile tasfiye edilen hizmetlerin canlandırılmasıdır. 

 

 

 

78.  Ölüm sigortasından sağlanan haklar  hangileridir? 
 

32‟nci maddeye göre, ölüm sigortasından sağlanan haklar: 

             a) Ölüm aylığı bağlanması. 

             b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. 

             c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. 

             d) Cenaze ödeneği verilmesi. 

 

79.  Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi koşullarda ölüm aylığı bağlanır? 

 

a) En az 1800 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ veya 4 (a) 

kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri 

sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ,  

b) 47‟nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramıĢ, malûllük, vazife malûllüğü veya yaĢlılık 

aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaĢlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanmıĢ olup henüz iĢlemi tamamlanmamıĢ, 

c) BağlanmıĢ bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaĢlılık aylığı, sigortalı olarak 

çalıĢmaya baĢlamaları sebebiyle kesilmiĢ, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, 

yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.  

 

80.  Ölüm sigortasından bağlanacak aylık nasıl hesaplanır? 
 

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında; 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı yaĢlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaĢlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalıĢmaya baĢlaması 

sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27‟nci veya 30‟ncu maddelere 

göre tespit edilecek aylığı,  

c) 32‟nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında malûllük, yaĢlılık ve ölüm 

sigortaları primi ödemiĢ olan sigortalının prim ödeme gün sayısı, 7200 günden az ise 7200 

gün üzerinden, 7200 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29‟ncu 

madde hükümlerine göre hesaplanan aylığı, esas alınır. . 

4 (a) kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere; sigortalıların ölümleri halinde ölüm 

sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların, aylık baĢlangıç tarihinin ait olduğu 

yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artıĢlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaĢlılık 

sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen 

en düĢük yaĢlılık aylığından az olamaz.  

Sigortalı baĢka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına 

hak kazanmıĢ ise, (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz. 
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81.  Fiilî hizmet süresi zammı              

AĢağıda belirtilen iĢyerlerinde ve iĢlerde 4 (a) ve (c) kapsamında çalıĢan sigortalıların prim 

ödeme gün sayılarına, bu iĢyerlerinde ve iĢlerde geçen çalıĢma sürelerinin her 360 günü için 

karĢılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi  zammı olarak eklenir. 360 günden eksik 

sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı 

olarak belirlenir.  

ÇalıĢmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve 

(14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç, sigortalının kapsamdaki işyerleri ile 

birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması 

şarttır. 

AĢağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet 

süresi zammı uygulanır. 

  
Kapsamdaki                                           Kapsamdaki                                                                           Eklenecek                                                            

                            

İşler/İşyerleri                                         Sigortalılar                                                                            Gün Sayısı 

 

1) KurĢun ve arsenik iĢleri                    1) KurĢun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi  

                                                              cevherlerin çıkarılmasına iliĢkin maden ocağı  

                                                              iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              2) KurĢunlu madenlerden yahut içinde kurĢun  

                                                              bulunan kül, maden köpüğü, kurĢun fırın kurumu,                          60 

                                                              üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurĢun üretimi  

                                                              için yapılan izabe iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle  

                                                              yapılan kurĢun alaĢımı iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              4) KurĢun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken                     90 

                                             kuru tozları kaldırma iĢlerinde çalıĢanlar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Cam fabrika ve atölyeleri                 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline  

                                                              getirme, eleme, karıĢtırma ve kurutma iĢlerinde  

                                                              (bu iĢleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik  

                                                              makineli tesisat veya çalıĢma ortamındaki tozları  

                                                              sağlık için tehlike oluĢturmayacak düzeye indiren  

                                                              havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalıĢanlar. 

                                                              2) Eritme iĢlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla  

                                                              çalıĢılmadığı takdirde) çalıĢanlar. 

                                                              3) AteĢçilik iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              4) Üfleme iĢlerinde (tamamen otomatik makinelerle  

                                                              yapılmadığı takdirde) çalıĢanlar. 

                                                              5) Basınçla yapılan cam iĢlerinde (cam tazyiki iĢleri)  

                                                              çalıĢanlar. 

                                                              6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü iĢlerinde                    60 

                                                              (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taĢınmadığı  

                                                              takdirde) çalıĢanlar.  

                                                              7) Camı fırın baĢından alma iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              8) Yayma fırınlarında düzeltme iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              9) TraĢ iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              10) Asitle hak ve cilâlama iĢlerinde çalıĢanlar. 

  

                                                              11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan  

                                                              iĢlerde (çalıĢma ortamındaki tozları sağlık için tehlike  

                                                              oluĢturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı  

                                                              bulunmadığı takdirde) çalıĢanlar.  

                                                              12) Pota ve taĢ odalarında görülen iĢlerde çalıĢanlar. 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Cıva üretimi iĢleri sanayii                 1) Cıva izabe fırınlarında görülen iĢlerde çalıĢanlar. 

                                                              2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen iĢlerde                     90 

                                                              çalıĢanlar. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Çimento fabrikaları                          1) Ġlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve  

                                                              karıĢtırma iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              2) Otomatik fırınlarda piĢirme iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma                      60 

                                                              iĢlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını  

                                                              önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalıĢanlar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Kok fabrikalarıyla                              1) AteĢçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma,  

    termik santraller                                 boĢaltma ve temizleme iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              2) Kimyasal arıtma iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve  

                                                              temizlenmesi iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak iĢlerinde  

                                                              çalıĢanlar. 

                                                              5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan                               60 

                                                              dairesindeki ateĢçilik, kül ve kömürlerin taĢınması  

                                                              iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              6) Termik santrallerle her çeĢit buhar kazanlarının  

                                                              kazan dairesindeki ateĢçilik, kül ve kömürlerin  

                                                              taĢınması iĢlerinde çalıĢanlar.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Alüminyum fabrikaları                       1) Alüminyum oksit üretimi iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              2) Alüminyum bronzu hazırlama iĢlerinde çalıĢanlar.                    60 

                                                              3) Alüminyum madeni üretimi iĢlerinde çalıĢanlar.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Demir ve çelik fabrikaları                   1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire  

                                                              çevrilmesi iĢleriyle boru fabrikalarının fırın ve  

                                                              döküm dairelerinde yapılan iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların  

                                                              teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki 

                                                              fırınlarda ve konvertörlerde yapılan iĢlerinde  

                                                              çalıĢanlar. 

                                                              3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla                     90 

                                                              veya mekanik olarak taĢınmasına iliĢkin iĢlerde  

                                                              çalıĢanlar. 

                                                              4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taĢınması ve  

                                                              iĢlenmesi iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalıĢılan  

                                                              haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde,  

                                                              haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle  

                                                              besleyen tesisat ve araçlarla görülen iĢlerle kızgın  

                                                              halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve  

                                                              hazırlanması iĢlerinde çalıĢanlar.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) Döküm fabrikaları                              1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme  

                                                              hazır duruma getirilmesi iĢlerinde çalıĢanlar. 

                                                              2) Döküm Ģarjının hazırlanması ve her çeĢit maden                      60 

                                                              eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma  

                                                              getirilmesi iĢlerinde çalıĢanlar.  

                                                              3) Maden eritme ve dökme iĢlerinde çalıĢanlar. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Asit üretimi yapan                             1) Asit için hammaddelerin hazırlanması iĢlerinde 

    fabrika ve atölyeler                            çalıĢanlar.  

                                                              2) Asidin yapılma safhalarındaki iĢlerinde çalıĢanlar.                    90 

                                                              3) Baca gazlarından asit elde edilmesi iĢlerinde  

                                                              çalıĢanlar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Yeraltı iĢleri                                     Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan  

                                                              cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel                       180 

                                                              yapımı gibi yer altında yapılan iĢlerde çalıĢanlar. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Radyoaktif ve                                  Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler  

      radyoiyonizan maddelerle                 veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları                    90 

      yapılan iĢler                                      ile yapılan iĢlerde çalıĢanlar. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Su altında veya su altında                  1) Su altında basınçlı hava içinde çalıĢmayı gerektiren  

      basınçlı hava içinde çalıĢmayı           iĢlerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya 

      gerektiren iĢler                                 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan iĢlerde çalıĢanlar.                           60 

                                                              2) Su altında basınçlı hava içinde çalıĢmayı gerektiren  

                                                              iĢlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4                             90 

                                                              (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan iĢlerde çalıĢanlar.  

                                                              3) Dalgıçlık iĢinde çalıĢanlar.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde               Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma  

                                                              ve uzman erbaĢlar.                                                                        90 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Emniyet ve polis mesleğinde,           Asaleti onaylanmıĢ olmak Ģartıyla adaylıkta geçirilen  

      Milli Ġstihbarat TeĢkilâtında             süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser,  

                                                              baĢ komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile                        90 

                                                              bu ve daha yukarı maaĢ ve derecelerdeki emniyet  

                                                              mensupları, Milli Ġstihbarat TeĢkilâtı mensupları.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Ġtfaiye veya yangın                          Yangın söndürme iĢlerinde çalıĢanlar.                                           60 

      söndürme iĢleri  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Yukarıda belirtildiği Ģekilde hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (13) ve 

(14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı 

geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.  

Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaĢ hadlerinden indirilir.  

Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için bu fıkradaki süre sınırı 

uygulanmaz.  

YaĢ haddi indiriminden yararlanabilmek için, ölüm ve malûliyet halleri hariç, tablonun (10) 

numaralı sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların 

ise en az 3600 gün belirtilen iĢyeri ve iĢlerde çalıĢmıĢ olmaları Ģarttır. 

Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. (Md 40) 
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82. Sigortalıların borçlanabileceği süreler 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların; 

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 (a) kapsamındaki 

sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi 

geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden iĢyerinde çalıĢmaması ve çocuğunun yaĢaması 

Ģartıyla talepte bulunulan süreleri, 

b) Er veya erbaĢ olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, 

c) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt 

dıĢında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

d) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, 

e) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı 

beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 

f) Grev ve lokavtta geçen süreleri, 

g) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, 

h) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin 

yapıldığı tarihi takip eden ay baĢına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, borçlanabilecek. 

 

Borçlanabilmek için, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep 

tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince 

belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği 

tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri Ģartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri 

sigortalılıklarına sayılır.  

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baĢvuru Ģartı aranır. Primi ödenmeyen 

borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.  

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın baĢlangıç tarihinden önceki süreler için 

borçlandırılma halinde, sigortalılığın baĢlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye 

götürülür.  

Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun 

ödendiği tarihi takip eden ay baĢından itibaren aylık bağlanır. (Md 41) 

  

83. İsteğe bağlı sigorta 
 

Ġsteğe bağlı sigorta; kiĢilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta 

kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. 

Ġsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek genel kuraldır. 

Türkiye‟de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmamıĢ ülkelerdeki Türk 

vatandaĢlarından; 

a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek Ģekilde çalıĢmamak veya sigortalı 

olarak çalıĢmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalıĢmak ya da tam gün çalıĢmamak,  

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamıĢ olmak, 

c) 18 yaĢını doldurmuĢ bulunmak, gereklidir. (Md 50) 
 

84.  İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi  
 

Ġsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden 

itibaren baĢlar. 

Ay içerisinde 30 günden az çalıĢanlar ile kısmi çalıĢan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe 

bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa iliĢkin prim 

ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir.  

Eklenen bu süreler, 4 (b) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 
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Ġsteğe bağlı sigortalılık; 

a) Ġsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiĢ son günü 

takip eden günden,  

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmıĢ olmak Ģartıyla talep tarihinden, 

c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer. 

Ġsteğe bağlı sigorta primi ödenmiĢ süreler, malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları ile genel 

sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4 (b) kapsamında 

sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 
 

85.  İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi 
 
Ġsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık 

kazancın % 32'sidir.  

 Bunun % 20'si malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi,  

 % 12'si genel sağlık sigortası primidir.  
Kısmi çalıĢma ve ay içinde 30 günden az çalıĢanlar için, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla 

belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır. 
Ġsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kiĢi olsalar da, genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası 

primini de öderler.  

Yabancı ülke vatandaĢlarından Türkiye‟de yerleĢik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve 

bu kiĢiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz. 
Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, 

sigortalılık süresinden sayılmaz.  

Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler iade edilir. 

86.  Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi  

Kanunun uygulanmasına iliĢkin iĢlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile 

görevlendirilmiĢ memurları eliyle yürütülür. Memurların görevleri sırasında tespit ettikleri 

Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya iliĢkin iĢlemler, yemin hariç her türlü delile 

dayandırılabilir.  

Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.  

ĠĢverenler ve sigortalılar ile iĢyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, iĢle ilgili 

gerçek ve tüzel kiĢiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiĢ memurlarına bilgi 

verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip 

göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki 

isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.  

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiĢ memurları görevlerini yaparken, tüm kamu 

görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar. 

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiĢ 

memurları, 4857 sayılı ĠĢ Kanununda belirtilen denetim, teftiĢ ve kontrol yetkisini de haizdir. 

 

87.  Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin yetkileri 

 

Ġhaleli iĢler ile özel bina inĢaatı iĢyerleri iĢverenlerine, Kuruma prim borçlarının 

bulunmadığını gösteren iliĢiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirlik ve Yeminli Malî MüĢavirlik 

Kanununa göre yetki verilmiĢ serbest muhasebeci malî müĢavirler ile yeminli malî müĢavirler 

tarafından iĢyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen iĢçilik 

tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir.  

Usûl ve esasları Kurumca belirlenmiĢ hesaplama yöntemine uygun olarak, serbest muhasebeci 

malî müĢavirler ile yeminli malî müĢavirlerce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli iĢçilik 
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bildirilmediği anlaĢılan iĢyeri ve iĢverenlerinin, tespit edilen fark iĢçilik tutarı üzerinden 

hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarını, idarî para cezaları ile birlikte 

ödemeleri kaydıyla iliĢiksizlik belgesi verilebilir.  

Kurumca belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına sebebiyet verdiği 

anlaĢılan serbest muhasebeci malî müĢavirler ile yeminli malî müĢavirler tarafından 

düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar 

Kurumca iĢleme konulmaz.  

Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen serbest muhasebeci malî müĢavirler ile yeminli malî 

müĢavirler, Kurumun bu nedenle uğradığı zarardan iĢverenle birlikte müĢtereken ve 

müteselsilen sorumlu olup, bunlar hakkında, genel hükümlere göre Kurumun takip hakkı 

saklıdır.  

Meslek mensupları, iĢverenlerin devamlı iĢyerlerinin sigortalıları ile yaptıkları iĢler ile 

Kurumda tescil edilmemiĢ veya tescil edilmiĢ olmakla birlikte iĢçilik bildiriminde 

bulunulmamıĢ olan yukarıdaki iĢler hakkında inceleme yapamazlar. 

Kamu idarelerinin denetim elemanları, kendi mevzuatı gereğince iĢyerlerinde yapacakları 

soruĢturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıĢtırılanların sigortalı olup olmadığını da 

tespit ederek, sigortasız çalıĢtırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurumlar ayrıca 

kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında, bu Kanuna göre 

sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi 

sonucunu doğuran tespitlerini de, en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu 

bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal iĢlemi yapar. Ġlgililerin itiraz hakları saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. (Md 59) 

Ġlgili Yönetmelik, 27.9.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢtır. 

 

88.  Genel sağlık sigortalısı 
 

Ġkametgahı Türkiye'de olan kiĢilerden; 

a) 4 (a) (b) ve (c) kapsamında sigortalı sayılan kiĢiler,  

b) Ġsteğe bağlı sigortalı olan kiĢiler, genel sağlık sigortalısıdırlar. 

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 

1) Harcamaları, taĢınır ve taĢınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, 

Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri 

kiĢi baĢına düĢen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaĢlar, 

2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 

3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 

4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet 

Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan 

kiĢiler, 

5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında 

Kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 

6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre aylık alan kiĢiler 

7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan 

kiĢiler, 

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 kiĢiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kiĢiler, 
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10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġampiyonluğu KazanmıĢ 

Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık 

alan kiĢiler, 

d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke 

vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 

e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları 

gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler, 

f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre 

gelir veya aylık alan kiĢiler, 

g) Yukarıdaki bentlerin dıĢında kalan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma 

hakkı bulunmayan vatandaĢlar, genel sağlık sigortalısı sayılır. (Md 60) 

89.  Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili 

4 (a) (b) ve (c) kapsamında sigortalı sayılanlar ve isteğe bağlı sigortalılar; sigortalı veya isteğe 

bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca 

bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiĢ olurlar. 

Oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

sigortalı olmayan kiĢiler;  Türkiye'deki  yerleĢim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 

genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık 

sigortası giriĢ bildirgesi ile tescil edilirler. 

ĠĢsizlik veya kısa çalıĢma ödeneğinden yararlanmaya baĢlayanlar, baĢladıkları tarihten 

itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından iĢsizlik ödeneğinin 

bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. 

4 (a) kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği 

tarihten itibaren 10 gün sonra,  genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Bu maddede belirtilen genel sağlık sigortası giriĢ bildirgesini süresi içinde vermeyenler 

hakkında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır. (Bir 

asgari ücret tutarında) 

 

90.  Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü 

olduğu kiĢiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kiĢilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kiĢilerden 

alınan primlerin tutarı arasında iliĢki kurulamaz. 

 

91.  Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi  
 

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin sağlıklı kalmalarını; 

hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iĢ kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve 

analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karĢılanmasını, iĢ göremezlik 

hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca 

finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri Ģunlardır: 

a) KiĢilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile 

insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. 

b) KiĢilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, 

hekimin göreceği lüzum üzerine teĢhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve 

tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve 

tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre 
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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 ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin 

göreceği lüzum üzerine teĢhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve 

tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise 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. 

KiĢilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diĢ muayenesi, diĢ hekiminin 

göreceği lüzum üzerine ağız ve diĢ hastalıklarının teĢhisi için gereken klinik muayeneler, 

laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise dayalı olarak yapılacak 

tıbbî müdahale ve tedaviler, diĢ çekimi, konservatif diĢ tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, 

diĢ protez uygulamaları, ağız ve diĢ hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaĢını 

doldurmamıĢ kiĢilerin ortodontik diĢ tedavilerinin 72‟nci maddeye göre belirlenen tutarı, 

Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek 

ise karısının; 

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve 

ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık 

hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi, 

2) 23 yaĢından büyük, 39 yaĢından küçük olması, 

3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamıĢ olduğunun Kurumca 

yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, 

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleĢme yapmıĢ olması, 

5) En az beĢ yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kiĢi olup, 900 gün 

genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, Ģartlarının birlikte gerçekleĢmesi halinde en 

fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın 

tedavisinin baĢka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık 

hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı 

üreme yöntemi tedavileri.  

f) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teĢhis ve tedavileri için 

gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aĢı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, 

kiĢi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileĢtirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin 

sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teĢhis ve tedavi yöntemleri ile (f) 

bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme 

usûl ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüĢünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurum, bu 

amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve uluslararası tüzel kiĢilerle iĢbirliği yapabilir. 

Komisyonların çalıĢma usûl ve esasları Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüĢü 

alınarak Kurumca belirlenir. 

60‟ncı maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma Ģartlarının yitirilmesi halinde, devam 

etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kiĢinin iyileĢmesine kadar sürer. 

Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usûl ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüĢü üzerine 

Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

92.  Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri  
 

Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri Ģunlardır: 

a) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iĢ kazası ile meslek hastalığına, kazaya, 

hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık 
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hizmetleri dıĢında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik 

diĢ tedavileri. 

b) Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca 

tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. 

c) Yabancı ülke vatandaĢlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının 

bakmakla yükümlü olduğu kiĢi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları, 

      

93.  Sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 

 18 yaĢını doldurmamıĢ olan kiĢiler,  

 tıbben baĢkasının bakımına muhtaç olan kiĢiler,  

 acil haller,  

 iĢ kazası ile meslek hastalığı halleri,  

 bildirimi zorunlu bulaĢıcı hastalıklar,  

 koruyucu sağlık hizmetleri ve analık hallerinde sağlanan sağlık hizmetleri, 

 afet ve savaĢ ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer 

haklardan yararlanabilmek için; 

a) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin, sağlık hizmeti sunucusuna 

baĢvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme 

gün sayısının olması, 

b) 4 (b) kapsamında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin yukarıdaki 

sayılan Ģartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve 

prime iliĢkin her türlü borcunun bulunmaması,  

c) Ġsteğe bağlı sigortalı ve yabancıların ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin yukarıdaki 

Ģartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurduğu tarihte prim ve prime iliĢkin her türlü 

borcunun bulunmaması, gereklidir.  

Ancak, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiĢi kapsamından çıkanların, 

genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren, otuz gün içinde, sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki prim ödeme gün sayısı 

aranmaz.  

Ayrıca 60 ıncı madde kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların; 

a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 

c) ĠĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iĢ göremezlik ödeneği 

alan sigortalının iĢ göremediği süre, 

d) Sigortalının greve iĢtirak etmesi veya iĢverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, 

sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel 

sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmaz. 

Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin sağlık hizmetlerinden ve 

diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına baĢvurduklarında acil 

haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra); nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı 

belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur. 

 

94.  Zorunlu sigortalılığın sona ermesinden sonra yararlanma 

 

4 (a) ve (b) kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği 

tarihten itibaren, on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar.  
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Bu kiĢilerin 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 kiĢiler dahil sağlık hizmetlerinden 

yararlandırılırlar.  

95.  Katılım payı alınması 

Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlar Ģunlardır: 

a) Ayakta tedavide hekim ve diĢ hekimi muayenesi. 

b) Ortez, protez, iyileĢtirme araç ve gereçleri. 

c) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar. 

Katılım payı, (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Yeni Türk Lirası olarak uygulanır. 

Katılım payı, (b) ve (c) bentlerindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, sağlık 

hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kiĢilerin prime esas 

kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 

oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenir.  

(a) bendindeki sağlık hizmetleri için belirlenen katılım payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usûl Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılır.  

(a) bendi gereği katılım payını; birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerinde 

almamaya ya da daha düĢük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkranın (a) bendi için 

belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan 

muayenelerde ise önceki basamaklardan sevkli olarak baĢvurulup baĢvurulmadığı dikkate 

alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beĢ katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu 

tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye Kurum yetkilidir. (Bu hükme dayanarak 

3-10 YTL arasında belirlenmiĢtir) 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin birinci fıkranın (b) bendi 

gereği ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin % 

75'ini geçemez.  

 

Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kiĢilerin gelir veya aylıklarından, çalıĢanların ücret 

veya maaĢlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme usûlünü 

belirlemeye Kurum yetkilidir. SözleĢmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri katılım 

payı düĢüldükten sonra kalan tutar ödenir. 

96.  İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 

ĠĢveren, iĢ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık 

durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür.  

Bu  amaçla iĢveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65‟nci 

madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karĢılanır. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya 

gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl 

kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına sebep olan iĢveren, Kurumun bu nedenle 

yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. 

97.  Sağlık raporuna aykırı çalıştırma 

Ġlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde, sağlık raporuna 

dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu iĢte çalıĢması tıbbî yönden elveriĢli 
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olmadığı belirtildiği halde, genel sağlık sigortalısını çalıĢtıran iĢverenlere, bu nedenle 

Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir.  

Sağlık kurulu raporu ile belli bir iĢte çalıĢamayacağı belgelenen 4 (a) kapsamındaki kiĢiler, bu 

iĢte çalıĢtırılamaz. Bu kiĢileri  çalıĢtıran iĢverenler, genel sağlık  sigortalısının aynı hastalık 

sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona erdiğine ve 

çalıĢılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından 

belge almaksızın baĢka iĢte çalıĢan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan 

tedavi masrafları ise kendisinden alınır. 

ĠĢ kazası ile meslek hastalığı, iĢverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iĢ sağlığını 

koruma ve iĢ güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuĢsa, 

Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri iĢverene tazmin ettirilir.  

İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.  

 

Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır 

bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle 

Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep 

olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti 

giderleri tazmin ettirilir. 

 

27.9.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan “Kısa Vadeli Sigorta Kolları” 

Tebliğ‟ine göre (Md 18); ĠĢverenin ve üçüncü kiĢilerin sorumluluğu, 

(I) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı iĢverenin, kastı sonucunda meydana gelmiĢse iĢveren 

Kuruma karĢı sorumlu hale gelir.  

Kasıt; iĢ kazası veya meslek hastalığına, iĢverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı 

eylemiyle neden olması halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yapılması, kasıt için 

yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kastı ortadan kaldırmaz.  

ĠĢverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç 

doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali, sorumluluğunu kaldırmaz.  

(II) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı iĢverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iĢ güvenliği 

ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluĢmuĢsa iĢvereni Kuruma karĢı 

sorumlu hale getirir.  

Mevzuat, yasal olarak yürürlüğe konulmuĢ ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların 

sağlığını koruma ve iĢ güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya 

idareye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya 

hükümlerin tümüdür.  

 (III) İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık, 

olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm 

önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren 

alınması gerekli herhangi bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez. 

(IV) ĠĢ kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kiĢinin kusuru nedeniyle meydana 

gelmiĢse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler 

zarara sebep olan üçüncü kiĢilere ve Ģayet kusuru varsa bunları çalıĢtıranlara rücû edilir. 

 (V) ĠĢ kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaĢlar ile kamu idareleri 

tarafından görevlendirilen diğer kiĢilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu 

meydana gelmiĢ ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleĢmiĢ mahkûmiyet kararı bulunanlar 

hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için 

kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu 

ölümlerde, Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iĢ 

kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iĢ 

kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez. 
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(VI) Malûllük, vazife malullüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaĢlar ile 

kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kiĢilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları 

fiiller sonucu meydana gelmiĢ ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleĢmiĢ mahkûmiyet 

kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya 

bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. 

(VII) ÇalıĢma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen iĢlerde, böyle bir rapora 

dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elveriĢli olmadığı iĢte çalıĢtırılan 

sigortalının, bu iĢe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elveriĢli olmadığı 

iĢte çalıĢtırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen 

geçici iĢ göremezlik ödeneği iĢverene ödettirilecektir. 

 

98.  Primler 
 

98.1.  Prime esas kazançlar   
             

 4 (a) kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aĢağıdaki Ģekilde belirlenir. 

a) Prime esas kazançların hesabında;  

1) Hak edilen ücretlerin, 

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeĢit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve 

iĢverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine 

ödenen tutarların, 

3) Ġdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt 

bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan 

ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.  

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev 

tazminatı, kıdem tazminatı, iĢ sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu 

ödeme, keĢif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla 

belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, iĢverenler 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.  

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dıĢında 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 bu Kanunun 

uygulanmasında dikkate alınmaz.  

d) 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.  

Toplu iĢ sözleĢmelerine tabi iĢyerleri iĢverenlerince veya kamu idareleri veya yargı 

mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dıĢındaki ödemelerin   hizmet 

akdinin  mevcut  olmadığı   veya  askıda  olduğu  bir   tarihte  ödenmesi durumunda, 82 nci 

madde hükmü de nazara alınmak suretiyle (taban ve tavan ücretler) prime esas kazancın tabi 

olduğu en son ayın kazancına dahil edilir.  

Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleĢme 

tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı 

alınmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

e) Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmıĢ olmayıp da komisyon 

ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve 



 42 

ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82‟nci madde hükmüne göre 

belirlenen alt sınırdır. 

f) Bir iĢverene tabi olarak çalıĢan sigortalının belirli ücretinin dıĢında ayrıca (e) bendi 

kapsamında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluĢur. 

g) 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 çalıĢmamıĢ ve çalıĢmadığı günler için ücret almamıĢ sigortalının günlük kazancı, o 

ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

h) 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. 

 

ı) ĠĢveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalıĢmaya dayalı yazılı iĢ sözleĢmesinde taraflar 

arasında çalıĢma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiĢ ise, sigortalının ay içindeki prim 

ödeme gün sayısı haftalık çalıĢma süresi en az yirmi saat kararlaĢtırılmıĢ sayılarak (h) bendi 

hükmüne göre hesaplanır. 

i) 88 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün 

sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalıĢma süreleri dikkate 

alınmak suretiyle hesaplanır.  

 

98.2.  4 (b) kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları  
  

a) Aylık prime esas kazanç, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak 

Ģartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.  

Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. 

Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt 

sınırının otuz katı olarak belirlenir.  

b) Sigortalı aynı zamanda iĢveren ise aylık prime esas kazancı, çalıĢtırdığı sigortalıların prime 

esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz.  

Aylık prime esas kazancı, çalıĢtırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düĢük 

olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine 

çıkartılarak aradaki farkın primi, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle 

tahsil edilir.  

c) 4 (b) kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek, birden fazla durumun söz konusu olması 

halinde, yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.  

 

98.3.  Sadece genel sağlık sigortalısı olanlar 

 

Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından, prime esas aylık kazancın 

tespitinde;  

 Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke  

vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler,  

 baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaĢlar, 

için prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı,  
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Harcamaları, taĢınır ve taĢınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca 

belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kiĢi 

baĢına düĢen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaĢlar, genel sağlık 

sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve 

veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kiĢi baĢına düĢen aylık tutarı;  

 asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kiĢiler için prime  

esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri,  

 asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kiĢiler için prime  

esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutar,  

 asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kiĢiler için prime esas günlük  

kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas 

alınır. 

 

99.  Prim oranları  
 

5510 sayılı Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları Ģöyledir: 

 

a) Malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının  

% 20'sidir.  

Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i iĢveren hissesidir.  

 

b) fiilî hizmet süresi zammı uygulanan iĢlerde; 

4 (a) kapsamında çalıĢan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları 

prim oranı, maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranına;  

 40‟ncı maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde 1 puan,  

 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde 1,5 puan,  

 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde 3 puan, 

eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu Ģekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) bendinde 

belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı iĢveren tarafından ödenir. 

 

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan iĢin iĢ kazası ve meslek hastalığı bakımından 

gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, Kurumca 

belirlenir.  

Bu primin tamamını iĢveren öder. 

 

d) öğrenciler ile kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir.  

Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt 

sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı 

ilgili kanunlarında belirtilen Ģekilde uygulanır. 

Bu primlerin yükümlüleri okullarıdır. 

 

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için, prime 

esas kazancın % 12,5'idir.  

Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise iĢveren hissesidir.  

Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar için, sağlık sigortası primi, prime esas kazancın 

% 12'sidir. 

 g) 4 (b) kapsamındaki sigortalılar, (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı 

üzerinden primlerini öderler. 
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Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları ile genel 

sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar. Devlet katkısı olarak 

hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.  

(Md 81) 

 

100.  Günlük kazanç sınırları 

  

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 

kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 

katıdır.  

Sigortalıların, Kanunun 53‟ncü maddesine göre belirlenen, aynı sigortalılık haline tâbi olacak 

Ģekilde, birden fazla iĢte çalıĢması nedeniyle, Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık 

hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aĢarsa, aĢan 

kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi 

oranında sigortalıya defaten geri ödenir.  

Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez. 

 

101.  Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi 

 

Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan iĢin iĢ kazası ve meslek hastalığı bakımından 

gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir.  

ĠĢ kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iĢ Ģartlarına ve tehlikeyi 

önlemek için alınmıĢ olan tedbirlere göre derecelere ayrılır.  

Hangi iĢ kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim 

oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların 

görüĢleri de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 

konulacak bir tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usûlle değiĢtirilebilir.  

 

102.  İşkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi 
 

Yapılan iĢin, tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek kısa vadeli 

sigorta kolları primi oranı Kurumca belirlenerek iĢverene ve 4 (b) kapsamında sigortalı 

sayılanlara tebliğ edilir.  

ĠĢ kazasını ve meslek hastalığını önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun 

bulunmadığı tespit edilen iĢler, Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir.  

Kurum, iĢyerinin tespit edilmiĢ bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere 

dayanarak kendiliğinden veya iĢverenin ya da 4 (b) kapsamında sigortalı sayılanların isteği 

üzerine değiĢtirebilir. Kurumca yapılacak değiĢikliklere iliĢkin kararın takvim yılından en az 

bir ay önce iĢverene, iĢveren tarafından değiĢiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay 

önce Kuruma bildirilmesi Ģarttır.  

Böylece karara bağlanacak değiĢiklikler, karar veya istekten sonraki takvim yılı baĢında 

yürürlüğe girer.  

ĠĢverenler ile 4 (b) kapsamında sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı 

hakkında, Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde Kuruma itiraz 

edebilir. Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak sonucunu itiraz 

edene bildirir. Ġlgililer, Kurumun kararı üzerine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 

yetkili mahkemeye baĢvurabilir.  

Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye baĢvurulması, primlerin takip ve tahsilini 

durdurmaz. 
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103.  Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler 
 

ĠĢverenler ile 4 (b) kapsamında sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek 

her türlü değiĢikliği bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  

Bu bildirim üzerine Kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini 

değiĢtirebilir.  

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değiĢiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda 

Kurumca verilecek karar, değiĢikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay baĢından 

baĢlanarak uygulanır. 

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değiĢiklik bir ay içinde bildirilmezse; 

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değiĢikliğin meydana geldiği, 

b) Tehlike sınıfı düĢüyorsa, değiĢikliğin Kurumca öğrenildiği, 

tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay baĢından itibaren uygulanmak üzere, 

Kurumca karar alınır ve ilgililere tebliğ olunur. 

 

104.  Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma 

              

ĠĢverenin,  

 iĢin emsaline,  

 niteliğine,  

 kapsam ve kapasitesine göre iĢin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının,  

 çalıĢma süresinin  

 veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde,  

 iĢin yürütümü açısından gerekli olan asgarî iĢçilik tutarı;  

 yapılan iĢin niteliği,  

 kullanılan teknoloji,  

 iĢyerinin büyüklüğü,  

 benzer iĢletmelerde çalıĢtırılan sigortalı sayısı,  

 ilgili meslek veya kamu kuruluĢlarının görüĢü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit  

edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiĢ memurları 

tarafından yapılır.  

 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluĢlar kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlar ile bankalar 

tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan iĢlerden ve özel nitelikteki inĢaat iĢlerinden dolayı 

bu iĢleri yapan iĢveren tarafından yeterli iĢçilik bildirilmiĢ olup olmadığı Kurumca araĢtırılır.  

 

Bu araĢtırma sonucunda, yeterli iĢçiliğin bildirilmemiĢ olduğu anlaĢılırsa, eksik bildirilen 

iĢçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

bir ay içinde ödenmek üzere iĢverene tebliğ edilir.  

Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin 

iĢveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleĢir.  

Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 

halinde, iĢveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca iĢlem yapılır.  

Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname 

verilmemesi veya Kurumca iĢyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca 

inceleme yapılır. 
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105.  İtiraz 

 

Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî iĢçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk 

ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alınarak iĢverene tebliğ edilir. 

ĠĢveren, tebliğ edilen prim borcuna karĢı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz 

edebilir. Ġtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde iĢveren, kararın tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iĢ mahkemesine baĢvurabilir. Mahkemeye 

baĢvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

 

106.  Uzlaşma 

 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından, devamlı mahiyetteki 

iĢyerlerinde yapılan asgari iĢçilik 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 iliĢkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce iĢverenle 

uzlaĢma yapılabilir.  

UzlaĢmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir.  

UzlaĢılan tutarlar kesin olup, uzlaĢma konusu yapılan tutarlar hakkında iĢverence dava 

açılamaz ve hiçbir mercie Ģikayet ve itirazda bulunulamaz. UzlaĢılan prim ve idari para 

cezaları, uzlaĢma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir.  

ĠĢveren, uzlaĢılan idari para cezası tutarı için ayrıca peĢin ödeme indiriminden 

yararlandırılmaz. UzlaĢılan tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaĢma 

bozulur ve uzlaĢılan tutarlar kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. UzlaĢmanın temin edilememiĢ veya 

uzlaĢma müzakeresinde uzlaĢmaya varılamamıĢ olması veya uzlaĢmanın bozulması hallerinde 

iĢveren, bu konuya iliĢkin daha sonra uzlaĢma talep edemez.  

UzlaĢma neticesinde indirim yapılması nedeniyle tahsil edilmemiĢ olan sigorta primlerinin 

daha sonra Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal edilmesi halinde, daha önce 

eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının çalıĢtığı süre ve sigorta primine esas kazancı 

dikkate alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. 

Asgarî ĠĢçilik Tespit Komisyonunun çalıĢma usûl ve esasları, Komisyonda görev alacak 

teknik elemanların nitelikleri, asgarî iĢçilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin 

belirlenmesi, tamamlanmıĢ veya devam etmekte olan iĢlerle ilgili yapılacak yerinde tespit 

kriterleri uzlaĢma komisyonlarının oluĢumu, çalıĢma usûl ve esasları ile bu maddenin 

uygulanmasına iliĢkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

107.  Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi 

              
ĠĢveren bir ay içinde 4‟ncü ve 5‟nci maddeye tâbi çalıĢtırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik 

destek primine tâbi sigortalıların; 

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, 

b) prime esas kazançlarını, 

 c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını, 

 gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık 

prim ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna 

kadar (ayın 23’ü olarak belirlenmiştir) Kuruma vermekle veya sigortalı çalıĢtırmadığı 

takdirde, bu hususu sigortalı çalıĢtırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeĢ gün içinde 

Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 
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108.  Kayıt ve belgelerin saklanması 

 

ĠĢveren, iĢyeri sahipleri; iĢyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl 

baĢından baĢlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi 

memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile 

görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeĢ gün içinde ibraz etmek zorundadır. 

 

109.  Geçici iş ilişkisi kurulan işçiyle ilgili belgeler 

 

ĠĢverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 7 nci maddesine göre baĢka bir iĢverene iĢ 

görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, 

geçici iĢ iliĢkisi süresine iliĢkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde iĢverene 

ait iĢyerinden Kuruma verilmesinden, iĢveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

 

110.  Eksik gün bildirimi 

 

Ay içinde bazı iĢgünlerinde çalıĢtırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, 

otuz günden az çalıĢtıklarını ispatlayan belgelerin iĢverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet 

belgesine eklenmesi Ģarttır.  

Kamu idareleri ile toplu iĢ sözleĢmesi imzalanan iĢyerlerinde bu Ģart aranmaz. 

Sigortalıların otuz günden az çalıĢtığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet 

belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin 

Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve 

hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine 

göre tahsil olunur. 

 

111.  Prim ve hizmet belgelerinin ilanı 

 

Sigortalıyı çalıĢtıran iĢveren ile alt iĢveren ve iĢ görme edimini yerini getirmek üzere 

sigortalıyı geçici olarak devralan iĢveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan 

bir nüshasını sigortalının çalıĢtığı iĢyerinde, birden ziyade iĢyeri olması halinde ise 

sigortalının çalıĢtığı her iĢyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin 

son gününü takip eden günden baĢlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin 

sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.  

 

112.  Kayıtdışı çalıştığı tespit edilenlerle ilgili belgeler 

 

 Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiĢ memurlarınca, fiilen yapılan  

denetimler sonucunda  

 veya iĢyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden  

 ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları  

soruĢturma, denetim ve incelemeler neticesinde  

 veya kamu kurum ve kuruluĢları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan  

bilgilerden çalıĢtığı anlaĢılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi 

gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi 

halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca 

tespit edilerek iĢverene tebliğ edilir.  

ĠĢveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karĢı tebliğ tarihinden itibaren bir ay 

içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir.  

Ġtiraz, takibi durdurur.  
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Ġtirazın reddi halinde, iĢveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iĢ 

mahkemesine baĢvurabilir.  

Yetkili mahkemeye baĢvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.  

Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin prim 

borcuna iliĢkin hükümleri uygulanır. 

 

113.  Sigortalının en çok geriye doğru bir yıllık süresi dikkate alınır 

 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca iĢyerinde fiilen yapılan tespitlerden ve 

kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruĢturma, 

denetim ve incelemelerden kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıĢtığı belirlendiği halde, 

hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anlaĢılan veya eksik 

bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas 

kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye iliĢkin kısmı 

dikkate alınır. 

 

114.  Zaman aşımı beş yıl 

 

Aylık prim ve hizmet belgesi iĢveren tarafından verilmeyen veya çalıĢtıkları Kurumca tespit 

edilemeyen sigortalılar, çalıĢtıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak beĢ yıl 

içerisinde iĢ mahkemesine baĢvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların 

mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate 

alınır. 

Sigortalının çalıĢtığı bir veya birden fazla iĢte, bu Kanunda yazılı Ģartları yerine getirmiĢ 

olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin iĢveren 

tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim 

ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık 

sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.  

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 102‟nci maddeye göre 

iĢlem yapılır.  

 

115.  Prim ödeme yükümlüsü 

              

Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 

isteğe bağlı sigorta bakımından; 
a) 4 (a) kapsamında olanlar için bunların iĢverenleri, 
b) 4 (b) kapsamında olanlar ile bu kapsamda sayılan  kiĢilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar, isteğe bağlı 

sigortalı olan kiĢilerin kendileri, 
c) 5 (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve iĢletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi 

tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında 

zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, 
d) 5‟nci maddenin (c) ve (g) bentlerine tabi olanlar için iĢverenleri veya kendileri, 
prim ödeme yükümlüsüdür. (Md 87) 

116.  Primlerin ödenmesi 

4 (a) kapsamındaki sigortalıları çalıĢtıran iĢveren, bir ay içinde çalıĢtırdığı sigortalıların 

primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak 

sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu 

tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öder. 



 49 

Hak edilen ancak, ödenmemiĢ olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da 

birinci fıkradaki hüküm uygulanır. 

 

117.  Genel sağlık sigortası primi otuz gün üzerinden ödenecek 

 

4 (a) (b) (c) kapsamı dıĢında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için, her ay otuz tam gün genel 

sağlık sigortası primi ödenmesi zorunludur.  

 

118.  İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalı günlerinin bulunması halinde 

 

ġu kadar ki, 60‟ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 

olanların aynı ay içinde zorunlu sigorta kapsamında prim ödeme gün sayısı bulunması 

halinde, ayın kalan günleri için isteğe bağlı sigorta gün sayısı kadar genel sağlık sigortası 

primi ödenir.(Ayın belirli günü çalışanlar ve kısmi çalışanlar) 

  

4 (a) kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14‟ncü maddelerine 

göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalıĢanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay 

içerisinde 30 günden az çalıĢan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası 

primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.  

Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine iliĢkin genel sağlık sigortası primleri, 60 ıncı 

maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında 

ödenir.  

Kamu idaresine ait iĢyerlerinde çalıĢtırılan sigortalıların iĢ sözleĢmesinin askıda kaldığı aylara 

ait genel sağlık sigortası primi, prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı 

üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir. 

.  

4 (b) kapsamında olanlar, bu kapsamda sosyal güvenlik destek primi ödeyenler, isteğe bağlı 

sigortalılar her aya ait primlerini, takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar 

Kuruma öderler.  

Bu kiĢiler primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peĢin olarak erken ödeyebilir. 

Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek  1 inci maddesine göre erken ödeme 

indirimi hükümleri uygulanır.  

Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede 

sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün 

sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün sayısına dahil edilmeyen 

sürede isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi halinde, sigortalılık süresinden sayılmayan 

günlere ait primler ilgililere iade edilir. 

  

4 (b) kapsamında sigortalı sayılanların, her ay için otuz tam gün prim ödemesi zorunludur. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında 

gider yazılamaz.  

119.  Prim borcunun KDV alacağına mahsubu 

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu 

takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya 

iĢtirak veya ortaklık iliĢkisi içinde bulunduğu iĢverenlerin prim borçları için de mahsup talep 

edebilir. Bu iĢverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının 
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birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen onbeĢ gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi 

halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlarının katma değer vergisi 

iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, süresinde mahsup 

edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için birinci fıkrada belirtilen ödeme 

sürelerini izleyen günden baĢlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Kurum, 

Maliye Bakanlığının uygun görüĢü ile bu uygulamadan faydalanacak iĢverenleri; iĢtigal 

konusu, iĢletme türü ve iĢletme büyüklüğü itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde 

bulunulan iĢverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aĢmamak üzere uzatmaya 

yetkilidir. 

120.  Yönetici ve yetkililerin sorumluluğu 

Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen 

sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel 

kiĢiliği haiz diğer iĢverenlerin Ģirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst 

düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karĢı iĢverenleri ile birlikte 

müĢtereken ve müteselsilen sorumludur.  

            121.  Prim borçlarına halef olma  

Sigortalının çalıĢtırıldığı iĢyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da 

baĢka bir iĢyerine katılır veya birleĢirse eski iĢverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, 

gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluĢan borçlarından, aynı zamanda yeni iĢveren de 

müĢtereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleĢme hükümleri Kuruma karĢı 

geçersizdir. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin usûl ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. 

122.  Gecikme cezası 

 

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı 

sürenin bittiği tarihten itibaren  

 ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.  

Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara, ödeme süresinin bittiği tarihten baĢlamak üzere borç 

ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı  

 Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden  

iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda 

uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.  

 Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar  

Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu 

oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini 

belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmıĢ olsa bile, prim ve diğer Kurum 

alacaklarının ödenmemiĢ kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir. 

YanlıĢ veya yersiz alınmıĢ olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiĢ 

ise, hisseleri oranında iĢverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık 

sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin 

Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay baĢından, iadenin yapıldığı ayın baĢına kadar geçen 

süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır. 
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123.  Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu,  

 

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluĢlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

kapsamındaki kuruluĢlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her 

türlü iĢleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeĢ gün içinde Kuruma bildirmekle 

yükümlüdür.  

ĠĢverenlerin hakediĢleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime iliĢkin borçlarının olmaması 

kaydıyla ödenir.  

Kesin teminatları ise ihale konusu iĢle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit 

edilmesinden sonra iade edilir. ĠĢverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluĢlar, 

bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlar nezdindeki her çeĢit alacak, teminat ve 

hakediĢleri üzerinde iĢçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik 

ve el değiĢtirme, Kurum alacaklarını karĢılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım 

üzerinde hüküm ifade eder. 

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, 

geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inĢaat dolayısıyla, diğer 

kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluĢlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlar ve 

bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek iĢlemlerinde Kuruma borçlarının 

bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiĢ bir belgenin istenmesi zorunludur. 

 Belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediĢ ödenmesi, kesin teminatın iade 

edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer 

iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî 

iĢlem yapılır. 

 

124.  Belirli bölgelere ilişkin diğer yardım, teşvik ve desteklerden yararlanma  

 

Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç 

olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi 

Ģeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araĢtırma, geliĢtirme, üretim, yatırım, 

pazarlama ve benzeri tüm aĢamalarda uygulanan devlet yardımı, teĢvik ve desteklerin, daha 

önce baĢlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce 

iĢverenlerden Kuruma muaccel olmuĢ prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına 

veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi 

zorunludur. Tecil ve takside bağlanmıĢ ya da yapılandırılmıĢ olan borçlara iliĢkin 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaĢması bozulanlardan veya bu sebepler 

dıĢında söz konusu yardım, teĢvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan 

anlaĢılanlardan, yapılan devlet yardımı teĢvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde 

müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin usûl ve esaslar Maliye 

Bakanlığı ile Hazine MüsteĢarlığının görüĢleri alınarak Kurumca belirlenir 

 

125.  Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası 
 

Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kiĢilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, 

genel sağlık sigortası kapsamındaki kiĢilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu 

Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek 

veya baĢkasına devretmek için sözleĢmelere konulan hükümler geçersizdir. 

Bu Kanuna göre alınacak sigorta primleri ve idarî para cezalarının ödenmesi için, Kurumca 

iĢverene yapılacak bildirim üzerine prim borçları ve idarî para cezaları ödenmezse, Kurumca 
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düzenlenen prim borcunu ve idarî para cezasını gösteren belgeler resmî dairelerin usûlüne 

göre düzenledikleri belgeler hükmündedir.  

Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma Ģartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde 

sona erer. 

Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalıları ve 

bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin tescil ve diğer tüm iĢlemlerinde sosyal güvenlik 

sicil numarası olarak Türk vatandaĢları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kiĢiler için 

ise ĠçiĢleri Bakanlığınca verilen kimlik  numarası kullanılır. 
(1)

 

 

            126.  Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı 
 

Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel 

sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve 

temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88‟inci maddeye göre takip ve tahsili gereken 

alacaklar ile nafaka borçları dıĢında haczedilemez. 

 

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı 

başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir.  

Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuĢ ise mahkeme 

kararının kesinleĢme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan 

tespitlerden doğmuĢ ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 

mevzuatı gereğince yapacakları soruĢturma, denetim ve incelemelerden doğmuĢ ise bu 

soruĢturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, 

döner sermayeli kuruluĢlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuĢ kurum ve kuruluĢlardan 

alınan bilgi ve belgelerden doğmuĢ ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten 

itibaren, zamanaĢımı on yıl olarak uygulanır.  

Bu alacaklar için 89‟ncu madde gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı, 

88‟nci maddede belirtilen ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır. 

Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davaları, on yıllık zamanaşımına 

tâbidir. ZamanaĢımı tarihi; rücû konusu gelir ve aylıklar bakımından Kurum onay tarihinden, 

masraf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme tarihinden itibaren baĢlar.  

ZamanaĢımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir.  

Ancak, 4 (b) kapsamındaki sigortalıların zamanaĢımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, 

sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye iliĢkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düĢer 

 

18-29 yaşlar arası genç işçiler ve 18 yaşından büyük kadın işçilerin istihdamının teşviki ile 

ilgili Yasanın uygulaması nasıl olacak? 

 

26/5/2008 tarih ve 26887 Resmi Gazetede yayımlanan, 5763 sayılı ĠĢ 

Kanunu ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20‟nci maddesi ile 

4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununa, geçici 7‟nci madde eklenmiĢtir. Bu madde de; 

“18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından 

büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve 

hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük 

tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 

ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl 

içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü 

maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin; 

a) Birinci yıl için yüzde yüzü, 
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b) İkinci yıl için yüzde sekseni, 

c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı, 

d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı, 

e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi, 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin 

çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet 

belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların 

tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. 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. 

Bu madde hükümleri; 

a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak 

üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi 

değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez. 

b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak 

aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu 

işyerleri hakkında uygulanmaz. 

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden 

yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz. 

d)506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri 

sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz. 

e) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım 

konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında uygulanmaz. 

f) Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz. 

g)506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında 

çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

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. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından belirlenir." Hükümleri yer almaktadır. 

 

1.Uygulama baĢlangıcı 

Bu madde 1.7.2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢ, uygulama esaslarını belirlemek üzere Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından 2008-73 Sayılı Genelge yayınlanmıĢtır.  

Genelge ile belirlenen uygulama esaslarından birinci grup, teĢvikten yararlanmak için 

çalıĢtırılacak iĢçilerle ilgilidir. 

Uygulama, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınan iĢçileri kapsayacak.  

Bu iĢçiler, iĢe alındıkları tarih itibariyle, kadın ise 18 yaĢından büyük, erkek ise 18 yaĢından 

büyük ve 29 yaĢından küçük olacaklar, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına iliĢkin 

düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı bulunmayacaklar. 
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1.1.Kapsama girecek iĢçilerin yaĢları nasıl hesaplanacak? 

Genelge‟de yaĢın nasıl hesaplanacağı konusunda bazı örnekler verilmiĢ. 

ĠĢe giriĢ tarihi : 25 08 2008 

Doğum tarihi :  25 08 1990 

Olan bu örnekte, iĢe giriĢ tarihi itibariyle yaĢ 00 gün 00 ay 18 yıl olduğundan, aynı tarih 

itibariyle iĢe baĢlayan, 26/8/1979 doğumlu erkek sigortalının yaĢı ise, 

ĠĢe giriĢ tarihi : 25 08 2008 

Doğum tarihi : 26 08 1979 

ĠĢe giriĢ tarihi itibariyle: 29 gün 11 ay 28 yıl olduğundan, her iki sigortalı da yaĢ koĢulunu 

sağlamaktadır. 

 

1.2.ĠĢe alınanların, 1/1/2008 ila 30/6/2008 döneminde herhangi bir iĢte çalıĢmıĢ 

olmadıkları nasıl saptanacak?  

1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınan sigortalıların, 1/1/2008 ila 30/6/2008 

dönemine iliĢkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadıkları, 

Kurum WEB sitesinden (http://www.sgk.gov.tr adresinden) “Çalışan”, seçeneği iĢaretlenmek 

suretiyle eriĢilen “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla, sigorta sicil numarası girilerek 

saptanacak. 

 

1.3.Sigorta sicil numarasının bilinemediği hallerde ne  iĢlem yapılacak?  

“Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti” seçeneği ile sigortalının TC Kimlik numarası girilecek ve 

sicil numarası saptanacak.  

“Sigortalılık Tescil Kaydı” seçeneği ile yapılan sorgulamalarda, sigorta sicil numarası 

bulunamaz ise “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla sorgulama yapılamayacağından, Kurum 

kayıtlarında aksine bir tespit olmadığı takdirde, sigortalının 1/1/2008 ila 30/6/2008 dönemine 

iliĢkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı kabul edilecek. 

 

1.4.ĠĢ sözleĢmesinin devam etmesi ancak fiilen çalıĢma olmaması halinde de bu iĢçiler 

için teĢvikten yararlanılamayacak 

“Hizmet Hesabı” seçeneği ile yapılacak sorgulamalarda, 2008/1 ila 2008/6‟ncı aylara iliĢkin 

prim ödeme gün sayısına rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çeĢitli nedenlerle 

(istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalışmasının bulunmamasına rağmen, gün ve 

kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan 

dolayı söz konusu teĢvik hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacak. 

 

1.5.1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınanlar için yararlanılacak 

ĠĢe alınan iĢçiler nedeniyle teĢvikten yararlanmak için bir diğer koĢul, iĢçilerin 1/7/2008 ila 

30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınmıĢ olmaları. 

1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınan, ancak çeĢitli nedenlerle iĢten ayrılan 

sigortalıların, 30/6/2009 veya önceki bir tarihte aynı veya farklı bir iĢyerinde tekrar çalıĢmaya 

baĢlamaları halinde, maddede öngörülen Ģartların sağlanmıĢ olup olmadığı hususu, en son iĢe 

giriĢ tarihi itibariyle, sigortalı ve iĢyeri Ģartları yönünden tekrar kontrol edilecek. 

 

1.6.Fiilen çalıĢmalar karĢılığı ödenen ücretler için teĢvikten yararlanılacak 

ĠĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalılar yönünden aranılan 

Ģartlardan biri de, sigortalının fiilen çalışması.  

Buna göre, anılan Kanunda öngörülen diğer koĢullara sahip olmasına rağmen, ay içinde çeĢitli 

nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara, iĢverenlerce 
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ücret ödenmesi halinde, fiilen çalıĢılmamıĢ sürelere iliĢkin ödenen ücretlerden dolayı söz 

konusu teĢvikten yararlanılması mümkün değil. 

 

Örnek,  aranılan koĢullara sahip sigortalı, 2008/Kasım ayında 20 gün fiilen çalıĢmıĢ, 10 gün 

de yıllık ücretli izinli ise, bu sigortalının 2008/Kasım ayındaki 20 günlük fiili çalıĢması 

nedeniyle prim teĢvikinden yararlanılacak, 10 günlük yıllık izin ücreti.için teĢvikten 

yararlanılamayacak. 

 

 

1.7.ĠĢlem nasıl yapılacak? 

Kapsama giren sigortalıların, fiilen çalıĢtıkları sürelerine iliĢkin düzenlenecek aylık prim ve 

hizmet belgeleri, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, fiilen çalıĢmamakla birlikte ücret 

aldıkları sürelerine iliĢkin aylık prim ve hizmet belgeleri ise Kanun türü seçilmeksizin 

Kuruma gönderilecek.  

Böylece, kapsama giren sigortalılar için,  

 gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek,  

 gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet 

belgelerinde,  

 eksik gün nedeninin işaretlenmesi gerektiğinden, 

  bu nitelikteki sigortalılar için eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği 

iĢaretlenecek ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan  

 “Ek-8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildiği 

diğer prim belgesinin sureti eklenecektir. 

 

Sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayın tamamı için ücret almıĢ olmaları ve söz konusu 

ayların bazı günlerinde fiili çalıĢmalarının bulunması, bazı günlerinde ise fiili çalıĢmalarının 

bulunmaması durumunda (yıllık ücretli izin, istirahat gibi), yukarıda belirtilen her iki belgede 

kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30‟un altında veya üstünde olması mümkün 

olmadığından, bu sigortalılar için; 

- 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet 

belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, fiilen çalıĢılan gün sayısı üzerinden, 

- Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

prim ödeme gün sayısı ise, 30 günden, fiilen çalıĢılan gün sayısı çıkartılmak suretiyle (30 gün 

– Fiilen çalıĢılan gün sayısı) bulunan gün sayısı üzerinden, Kuruma bildirilecek. 

 

1.8.Hafta tatili ücretleri fiili çalıĢma kapsamında değerlendirilecek 

TeĢvik kapsamına giren sigortalıların, hak kazandıkları hafta tatili için ödenen ücretler, fiilen 

çalıĢılmıĢ süreler gibi, Kuruma bildirilecek. 

 

2.İkinci grup kurallar ise işyerinde çalışan işçi sayısı  ile ilgili koşulları düzenleyen 

kurallardır. 

TeĢvikten yararlanılacak sigortalıların iĢe alındığı iĢyerleri yönünden, ilave istihdamla ilgili 

koĢulun da yerine getirilmiĢ olması gerekmektedir.  

 

2.1.Ġlave istihdamın hesabı 

Ġlave istihdam; 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınan ve maddede öngörülen 

diğer Ģartları haiz sigortalıların; 

2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı 

dönem aralığında, Kuruma bildirim yapılmıĢ ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan 

ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak iĢe alınmıĢ olmaları halinde gerçekleĢmiĢ olacaktır. 
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2.2.Hesaba katılacak sigortalılar 

Kuruma bildirilmiĢ toplam sigortalı sayısının tespitinde; sosyal güvenlik destek primine tabi 

olarak bildirilmiş sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek, buna karĢın aday çırak, çırak ve 

öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 

Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, ay içinde Kuruma bildirilmiĢ toplam sigortalı 

sayısı, 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemlerine iliĢkin yasal süresi içinde veya dıĢında Kuruma 

verilmiĢ her bir aya iliĢkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 

düĢülmek suretiyle tespit edilecektir. 

Kuruma bildirilmiĢ toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan aylarda, sigortalının ay içinde 

iĢten ayrılması ve aynı ay içinde aynı iĢyerine tekrar baĢlamıĢ olması halinde, bu sigortalı için 

aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu 

nitelikteki kayıtlardan mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır. 

 

Bir örnek;  2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarının tamamında sigortalı çalıĢtırmıĢ bir 

iĢyerinde, 2007/Temmuz ayına iliĢkin 1 no‟lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiĢ asıl 

nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 7, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 4, 

iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde ise 2 sigortalının kayıtlıdır. 

Bu iĢyerinde 2007/Temmuz ayında çalıĢtırılmıĢ olan sigortalı sayısı 7 + 4 – 2 = 9 kiĢidir. 

Öte yandan, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılara iliĢkin 

olarak kağıt ortamında kısmi ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi 

mümkün bulunduğundan, bu nitelikteki belgelerin düzenlendiği aylarda çalıĢtırılan sigortalı 

sayısı, sözkonusu belgeler kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. 

Ortalama sigortalı sayısının hesaplanması için gerekli olan, ay içinde Kuruma bildirilmiĢ 

sigortalı sayısının tespiti sırasında, çeĢitli nedenlerle ay içinde çalıĢması bulunmayan ve ücret 

ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün 

ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, bu sigortalılar da hesaplamaya 

dahil edilecektir. 

 

TeĢvikten yararlanacak iĢverenlerin, iĢyerlerinin 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 

bakımından kapsama girdikleri tarih de önem taĢımaktadır.  

 

2.3.2008/ Haziran veya önceki bir tarihte 506 sayılı Kanun kapsamına alınmıĢ iĢyerleri 

yönünden 

Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiĢ olan iĢyerlerinde, kapsama girme 

koĢullarını taĢıyan sigortalılar nedeniyle teĢvikten yararlanılabilmesi için, iĢe alınmıĢ olan 

sigortalının; 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine iliĢkin olarak, Kuruma verilmiĢ aylık prim ve 

hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığına iliĢkin aylık prim 

ve hizmet belgesi verilmiĢ ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısına 

ilave olarak iĢe alınmıĢ olması gerekmektedir.  

Örnek 1- 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziran döneminin tamamında sigortalı çalıĢtırmıĢ ve 

bu dönem aylarına iliĢkin Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam 

sigortalı sayısı 84 olan iĢyerinde, 2008/ Ekim ayında gerekli koĢullarda 4 sigortalıyı iĢe aldığı 

ve bunlarla birlikte o ayda çalıĢan toplam sigortalı sayısının 10 olduğu varsayıldığında, bu 

iĢyerinde teĢvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı; 

1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam 

sigortalı sayısı 84 sigortalı  

1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı 12 ay  

= 7 (ortalama sigortalı sayısı) 
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2008/Ekim ayı içinde çalıştırılan sigortalı sayısı – Ortalama sigortalı sayısı = İlave sigortalı sayıs  

10 – 7 = 3 olacaktır. 

Buna göre, 2008/ Ekim ayına iliĢkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek 

olan aylık prim ve hizmet belgesinde, yeni iĢe alınan 4 sigortalıdan ancak iĢveren tarafından 

tercih edilecek 3‟üne yer verilebileceğinden, bahse konu ayda yeni iĢe alınan sigortalıların 

dördüncüsünden dolayı teĢvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Bu iĢyerinde, 2008/Kasım ve takip eden aylardaki sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısı 

olan 7 veya altına düĢmesi halinde, teĢvikten yararlanılacak sigortalılar çalıĢmalarını 

sürdürüyor olsalar bile yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki iĢyerine, 9/11/2008 tarihinde 38 yaĢında bir erkek sigortalı 

alınırsa, bu kiĢi 29 yaĢından büyük olduğu için teĢvikten yararlanılması mümkün olamasa da, 

bu sigortalı, ay içinde bildirilmiĢ sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacağından, 

2008/Kasım ayı için, 2008/Ekim ayında iĢe alınmıĢ ve maddede öngörülen Ģartlara sahip olan 

sigortalıların 4‟üncüsünden dolayı da iĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinden yararlanma 

imkanı doğacaktır. 

Örnek 3- 1/1/2007 ila 30/6/2008 dönemine iliĢkin olarak 2007/ Temmuz, Ağustos, Eylül, 

Ekim ve 2008/ Mayıs, Haziran olmak üzere toplam 6 ayda sigortalı çalıĢtırmıĢ ve bu aylara 

iliĢkin Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 72 olan (B) 

gerçek kiĢisinin, 2008/ Aralık ayında teĢvikten yararlanmak için gerekli Ģartlara sahip 5 

sigortalı iĢe aldığı ve sözkonusu sigortalılarla birlikte ay içinde çalıĢan toplam sigortalı 

sayısının 14 olduğu varsayıldığında, yeni iĢe alınan sigortalılardan dolayı teĢvikten 

yararlanılabilecek sigortalı sayısı; 
1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı 

sayısı 72 

1/7/2007 ila 30/6/2008 döneminde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı 

12  

=6 (ortalama sigortalı sayısı) 

2008/Aralık ayı içinde çalıştırılan sigortalı sayısı – Ortalama sigortalı sayısı = 

İlave sigortalı sayısı 

14 – 12 = 2 olacaktır. 

Buna göre, 2008/ Aralık ayına iliĢkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle 

düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, yeni iĢe alınan 5 sigortalıdan ancak, 

iĢveren tarafından tercih edilecek 2‟sine yer verilebileceğinden, bahse konu ayda yeni iĢe 

alınan sigortalıların diğer üçünden dolayı teĢvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

 

2.4.ÇalıĢan sayısı ortalama sigortalı sayısının altına düĢerse 

Sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının altına düĢmesi halinde, 1/7/2008 ila 30/6/2009 

tarihleri arasında iĢe alınan sigortalılar çalıĢmalarını sürdürüyor olsalar dahi, ortalama 

sigortalı sayısının üzerine çıkılamayan aylarda teĢvikten yararlanılması mümkün 

olamayacaktır. 

Örnek, 7/6/2008 tarihinde Kanun kapsamına alınmıĢ bir iĢyerinde 2008/Haziran ayı içinde 8 

sigortalı çalıĢtırılmıĢ ise, ortalama sigortalı sayısı, 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık 

prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı sayısı 8 

1/7/2007 ila 30/6/2008 döneminde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı 1 

= 8 (ortalama sigortalı sayısı) 

Bu durumdaki iĢyerinde 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınacak ve gerekli 

koĢulları taĢıyan sigortalılardan, iĢyerindeki ortalama sigortalı sayısı olan 8 sigortalının 

üzerinde çalıĢtırılacak olan kısmından dolayı iĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinden 

yararlanılması mümkün olacaktır. 
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2.5.Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı olması halinde 

Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate 

alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.  

Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı, 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) 

olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. 

 

2008/ Haziran veya önceki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmıĢ ancak 

1/7/2007 ila 30/6/2008 tarihleri arasında sigortalı çalıĢtırılmamıĢ olan iĢyerlerinde, 

ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, bu nitelikteki iĢyerlerinde, 1/7/2008 ila 

30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınan ve maddede aranılan koĢullardaki tüm sigortalılar 

nedeniyle teĢvikten yararlanılabilecektir. 

 

2.6.1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında Kanun kapsamına alınmıĢ iĢyerleri 

yönünden 

Öngörülen koĢullardaki sigortalıların iĢe alındığı iĢyerlerinin, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri 

arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmıĢ olması halinde, bu maddenin yürürlük 

tarihinden önceki bir yıllık dönemde, (1/7/2007 ila 30/6/2008 tarihleri arasında) sigortalı 

çalıĢtırılmamıĢ olması nedeniyle, ortalama sigortalı sayısı  hesaplanamayacağı için, bu 

nitelikteki iĢyerlerinde, sigortalı yönünden, maddede aranılan koĢulları taĢıyan tüm sigortalılar 

nedeniyle iĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinden yararlanılabilecektir. 

Örnek 1- 14/10/2008 tarihinde Kanun kapsamına alınmıĢ iĢyerinde, 2008/ Ekim ayında, 3‟ü 

aranılan koĢullarda olmak üzere, toplam 10 sigortalı iĢe alındığında, bu 3 sigortalı nedeniyle  

teĢvikten yararlanılabilecektir. 

 

3.ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanacak iĢveren hissesi sigorta priminin hesaplanması 

TeĢvikten yararlanmak için öngörülen Ģartları taĢıyan sigortalıların iĢe girdiği tarihten itibaren 

506 sayılı Kanunun 72‟nci ve 73‟ncü maddelerinde sayılan ve 78‟nci maddesi uyarınca 

belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden iĢveren hissesi sigorta 

priminin; 

- Birinci yıl için yüzde yüzü, 

- Ġkinci yıl için yüzde sekseni, 

- Üçüncü yıl için yüzde altmıĢı, 

- Dördüncü yıl için yüzde kırkı, 

- BeĢinci yıl için yüzde yirmisi, 

ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanacak. 

 

Bu yüzdelik dilimler, kapsama giren her bir sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 

tahakkuk eden iĢveren hissesi sigorta primi için ayrı ayrı dikkate alınacak. 

Örnek 1- Ortalama sigortalı sayısına ilaveten, gerekli koĢullara sahip (A) sigortalısı, 

23/7/2008 tarihinde, (B) sigortalısı ise 14/3/2009 tarihinde iĢe alınmıĢ olsun. (A) sigortalısının 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden iĢveren hissesi sigorta priminin; 

- 23/7/2008 ila 22/7/2009 tarihleri arasında yüzde yüzü, 

- 23/7/2009 ila 22/7/2010 tarihleri arasında yüzde sekseni, 

- 23/7/2010 ila 22/7/2011 tarihleri arasında yüzde altmıĢı, 

- 23/7/2011 ila 22/7/2012 tarihleri arasında yüzde kırkı, 

- 23/7/2012 ila 22/7/2013 tarihleri arasında yüzde yirmisi, 

(B) sigortalısının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden iĢveren hissesi 

sigorta priminin; 

- 14/3/2009 ila 13/3/2010 tarihleri arasında yüzde yüzü, 

- 14/3/2010 ila 13/3/2011 tarihleri arasında yüzde sekseni, 
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- 14/3/2011 ila 13/3/2012 tarihleri arasında yüzde altmıĢı, 

- 14/3/2012 ila 13/3/2013 tarihleri arasında yüzde kırkı, 

- 14/3/2013 ila 13/3/2014 tarihleri arasında yüzde yirmisi, 

ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanacak. 

Bu nedenle söz konusu iĢveren, 

2008/ Temmuz ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini, 

(A) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100‟lük dilim üzerinden, 

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin, 

2009/ Mart ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini, 

(A) ve (B) sigortalıları için, 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100‟lük dilim üzerinden, 

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin, 

2009/ Temmuz ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini, 

(A) sigortalısının 22/7/2009 tarihine kadar olan (prim ödeme gün sayısı 22 gün üzerinden) 

hizmetleri için ve (B) sigortalısı için, 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100‟lük dilim 

üzerinden, 

(A) sigortalısının 23/7/2009-31/7/2009 tarihleri arasındaki hizmetleri için (prim ödeme gün 

sayısı 8 gün üzerinden) 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 80‟lik dilim üzerinden, 

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin, 

2010/ Kasım ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini ise, 

(A) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 60‟lık dilim üzerinden, 

(B) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 80‟lik dilim üzerinden, 

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin, Kuruma gönderecek. 

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanun türü;  

(A) sigortalısı için en son 2013/ Temmuz ayına iliĢkin olarak (azami 22 gün üzerinden),  

(B) sigortalısı için ise, 2014/ Mart ayına iliĢkin olarak (azami 13 gün üzerinden) 

düzenlenebilecek. 

 

3.1.Yüzdelik dilimler her iĢçi için iĢe giriĢlerine göre ayrı hesaplanacak 

Kapsama giren sigortalıların ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanacak olan iĢveren hissesi 

sigorta primlerinin yüzdelik dilimleri örnekteki gibi, sigortalıların işe başladıkları tarihten 

itibaren dikkate alınacak.  

 

3.2.ĠĢe baĢladıklarında 18 yaĢından küçük olanlar 

1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe baĢlatılan ve öngörülen diğer koĢulları taĢıyan 

fakat baĢlatıldıkları tarihte 18 yaĢından küçük olanlar, prim teĢvikinden, 18 yaĢını doldurduğu 

(bu durumun 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında gerçekleĢmesi kaydıyla) tarihten sonra 

yararlanılabilecekler.Bu nitelikteki sigortalılara iliĢkin yüzdelik dilimler 18 yaĢını 

doldurdukları tarihten itibaren dikkate alınacak. 

 

3.3.Aracısı bulunan iĢyerleri ve aracılarla ilgili iĢlemler 

Aracısı bulunan iĢyerleri ve aracılar; öngörülen teĢvikten, gerek asıl iĢveren, gerekse aracılar 

tarafından 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alınan ve maddede öngörülen koĢullara 

sahip sigortalılardan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı 

yararlanılabilecek.  

Bu uygulamada aracıların ve asıl iĢverenin iĢçilerinin toplamı esas alınacak ve koĢulları 

uygun olan iĢçilerden hangilerinin yararlanacağını asıl iĢveren belirleyecek. 

Örnek 1, 17/3/2006 tarihinde Kanun kapsamına alınmıĢ iĢyeri ile (A) ve (B) aracısı 

tarafından, 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine iliĢkin Kuruma bildirilmiĢ sigortalı sayısının ve 

aynı sürelere iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiĢ ay sayısı aĢağıda belirtildiği Ģekilde 

ise, 
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Kuruma bildirim yapılmıĢ Aylık prim ve hizmet belgesi/sigortalı sayısı verilmiĢ ay sayısı 

Asıl ĠĢveren : 251/12 

(B) Aracısı : 37/9 

(C) Aracısı : 143/11 

Toplam : 431 

iĢyerinin ortalama sigortalı sayısı; Kuruma bildirim yapılmıĢ toplam sigortalı 

sayısının, aylık prim ve hizmet belgesi verilmiĢ ay sayısına oranlanması suretiyle, 

431 / 12 = 35,91 = 36 olacaktır. 

Bu durumda, asıl iĢveren, (A) aracısı ve (B) aracısı, toplam 36 sigortalıya ilave olarak 

1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında iĢe alacakları, maddede öngörülen koĢullara sahip 

ilave sigortalılar nedeniyle, öngörülen iĢveren hissesi prim teĢvikinden yararlanabilecekler. 

Örnek 2- Bu iĢyerinde, 2008/Ağustos ayında kapsama girmeyen sigortalı sayısı ile maddede 

öngörülen koĢullarda yeni iĢe alınan sigortalı sayısı aĢağıda belirtildiği Ģekilde ise, 

Kapsama girmeyen sigortalı sayısı/ 2008-Ağustos ayında iĢe alınan kapsama giren sigortalı 

sayısı 

Asıl ĠĢveren : 15/6 

(B) Aracısı : 4/1 

(C) Aracısı : 10/5 

Toplam : 29/12 

Sözkonusu iĢyerinin ortalama sigortalı sayısının 36, yeni iĢe alınan ve maddede öngörülen 

Ģartlara sahip sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının ise 41 olduğu göz önüne 

alındığında, maddede öngörülen niteliklere sahip yalnızca 41 – 36 = 5 sigortalıdan dolayı 

teĢvikten yararlanılabilecek. 

İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden ortalama sigortalı sayısına ilave olarak yeni işe 

alınan ve maddede öngörülen nitelikteki sahip sigortalılardan; hangi aracının, kaç 

sigortalıdan dolayı yararlanacağı hususu asıl işveren tarafından değerlendirilecek. 

 

1/7/2008 tarihinden önce Kanun kapsamına alınmıĢ olan iĢyerlerinde, 1/7/2008 ila 30/6/2009 

tarihleri arasında yeni bir aracı ile sözleĢme imzalanması halinde, bu aracı, öngörülen 

teĢvikten, yeni iĢe alınan ve maddede öngörülen Ģartlara sahip sigortalıların tamamından 

dolayı değil, iĢyerinde çalıĢan toplam sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde 

olması halinde, asıl iĢveren tarafından belirlenecek kısmından dolayı yararlanılabilecek. 

 

3.4.ÇalıĢtırdığı sigortalıları Kuruma bildirmeyen iĢyerleri hakkında yapılacak iĢlemler 

506 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıĢtırdığı sigortalıları 

Kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısının eksik bildirdiği tespit edilen iĢyerleri 

hakkında, iĢveren hissesi sigorta primi teĢviki bir yıl süreyle uygulanmayacak. 

Aynı iĢverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde, birden fazla iĢyeri dosyasının mevcut 

olması halinde ise, Kuruma bildirilmemiĢ sigortalılar hangi iĢyerinde çalıĢmıĢ ise, bu iĢyeri 

teĢvik uygulamasından bir yıl süreyle yararlandırılmayacak. 

 

4.TeĢvikten yararlanmak için dilekçe verilecek  

TeĢvikten yararlanabilmek için, iĢverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip 

sigortalıların iĢe alındığına ve iĢyeri yönünden gerekli Ģartların taĢındığına iliĢkin dilekçe ile 

iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/ Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne 

baĢvurmaları gerekiyor. 

BaĢvuru üzerine, kapsama giren sigortalılara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 4447 

sayılı Kanun çeĢidi seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla sistem üzerinde gerekli 

kodlama yapılacak.  
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Sigortasız iĢçi çalıĢtırıldığı saptanan iĢyerleri için bu kodlama bir yıl süreyle kaldırılacak. Bir 

yıl sonra yararlanmak için iĢverenin tekrar baĢvurması gerekecek. 

 

5.TeĢvikten yararlanmak için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilmesi ve primlerin 

ödenmesi gerekiyor 

TeĢvik kapsamına giren sigortalılara iliĢkin “4447 sayılı Kanun” çeĢidi seçilmek suretiyle 

düzenlenmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmiĢ 

olması ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgeleri nedeniyle 

tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin, iĢveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan 

karĢılanabilmesi için, aynı aya iliĢkin gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, 

gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiĢ aylık prim ve hizmet belgeleri nedeniyle 

tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile ĠĢsizlik Sigortası 

Fonundan karĢılanmayan iĢveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekiyor. 

 

5.1.Süresinde ödeme yapılmaması halinde, iĢverene primin tümü üzerinden gecikme 

cezası ve zammı tahakkuk edecek 

ĠĢveren tarafından ödenmesi gereken (ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanmayan) tutarın 

yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek iĢveren tarafından 

ödenmesi gereken kısma, gerekse ĠĢsizlik Sigortası Fonu tarafından karĢılanması gereken 

kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı iĢverenden tahsil edilecek. 

 

6.Diğer teĢvik kanunlarından yararlanan iĢverenlerin bu maddeden yararlanmaları; 

Diğer teĢvik kanunlarına göre “iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki” uygulamasından 

yararlanan iĢverenler, teĢvik kapsamına giren sigortalıları nedeniyle, aynı dönem için ve 

mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 7‟nci maddesinde öngörülen teĢvikten 

yararlanamazlar. 

Diğer teĢvik kanunlarından yararlanan iĢverenler, bunların kapsamına girmeyen ancak 4447 

sayılı Kanunun geçici 7‟nci maddesi kapsamına giren sigortalıları iĢe almaları halinde, yeni 

iĢe aldıkları sigortalılar nedeniyle bu teĢvik hükümlerinden yararlanılabilecekler. 

 

Örnek- 4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesine göre iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki 

hükmünden yararlanan iĢyerine, 3/11/2008 tarihinde geçici 7‟nci maddede öngörülen 

koĢullara sahip bir sigortalı daha alınırsa, 2008/ Kasım ayı içinde, anılan iĢveren, özürlü 

sigortalı için 4857 sayılı Kanun hükmüne dayanarak, yeni iĢe aldığı ve ortalama sigortalı 

sayısının üzerindeki sigortalı için de, 4447 sayılı Kanunun geçici 7‟nci maddesi hükmüne 

dayanarak iĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinden yararlanabilecek. 

Bu iĢverenin yeni iĢe aldığı sigortalısının da özürlü olması halinde, her iki özürlü de 4857 

sayılı Kanunun 30‟ncu madde hükmüne dayanılarak Kuruma bildirilebileceği gibi, mevcut 

özürlü sigortalının 4857 sayılı Kanunun 30‟ncu madde hükmüne dayanılarak, yeni iĢe alınan 

özürlü sigortalının ise 4447 sayılı Kanunun geçici 7‟nci maddesi hükmüne dayanılarak 

Kuruma bildirilmesi mümkündür. Buna karĢın, yeni iĢe alınan ilave özürlü sigortalı için hem 

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmünden, hem de 4447 sayılı Kanunun geçici 7‟nci 

maddesi hükmünden yararlanılamaz. 

 

7.Muvazaalı ĠĢlemlerin Önlenmesi; 

4447 sayılı Kanunun geçici 7‟nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, iĢveren 

hissesi sigorta prim teĢviki uygulamasının;  

 mevcut bir iĢyerinin kapatılarak; değiĢik bir ad veya unvan ya da bir iĢ birimi olarak  

aynı faaliyette açılması  
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 veya çalıĢan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde uygulanmayacağı  

öngörülmüĢtür. 

 

Bu nedenle, istihdamın artırılmasından çok, iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki 

uygulamasından yararlanmak amacıyla, mevcut bir iĢyerinin kapatılarak değiĢik bir ad veya 

unvan ya da iĢ birimi olarak faaliyete geçtiğinin anlaĢılması halinde, bu iĢyerleri iĢveren 

hissesi sigorta prim teĢviki uygulamasından yararlandırılmayacaktır.  

Bu nedenle, bu nitelikteki iĢyeri iĢverenlerinden, 4447 sayılı Kanun çeĢidi seçilmek suretiyle 

düzenlenmiĢ aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, Kanun türü seçilmeksizin asıl 

veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi 

istenilecek, verilmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler Kurumca re‟sen düzenlenecek ve 

daha önce iĢsizlik sigortası fonundan yersiz olarak karĢılanmıĢ olan sigorta primleri, ödeme 

vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

iĢverenlerden tahsil edilecektir. 

 

7.1.1.7.2008 tarihinden sonra devir ve intikal eden iĢyerlerinin durumları 

1/7/2008 veya sonraki tarihlerde, 506 sayılı Kanunun 82‟nci maddesi hükmüne uygun 

nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden iĢyerleri, yeni iĢe baĢlayan iĢyeri olarak 

kabul edilmeyecektir. Bu nitelikteki iĢyerleri, ancak anılan maddede öngörülen diğer Ģartların 

da sağlanmıĢ olması kaydıyla, ortalama sigortalı sayısına ilaveten 1/7/2008 ila 30/6/2009 

tarihleri arasında yeni iĢe aldıkları sigortalılardan dolayı iĢveren hissesi sigorta prim 

teĢvikinden yararlanabileceklerdir. 

 

7.2.ġirketler arasında istihdam kaydırılması ve Ģahıs firmalarında sahipliğin değiĢmesi 

 Yine anılan maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre, yönetim ve kontrolü elinde 

bulunduracak Ģekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık iliĢkisi bulunan Ģirketler arasında 

istihdamın kaydırılması,  

 Ģahıs iĢletmelerinde iĢletme sahipliğinin değiĢtirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam  

artıĢına neden olmayan, sadece teĢviklerden yararlanmak amacıyla yapılan iĢlemler hakkında 

da iĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinin uygulanmayacağı öngörülmüĢtür. 

 

7.3.ĠnĢaat iĢyerleri 

Özel nitelikteki bina inĢaatı iĢyerleri, geçici 7‟nci maddede aranılan koĢulların sağlanması 

durumunda teĢvik hükmünden yararlanabilecekler. Ancak, sözkonusu iĢyerleri için iliĢiksizlik 

belgesi verilmeden önce, maddede aranılan Ģartların sağlanmıĢ olup olmadığı hususu kontrol 

edilecektir. 

 

7.4.2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve uluslararası 

anlaĢma hükümlerine tabi hizmet ve yapım iĢleri 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve uluslararası 

anlaĢma hükümlerine tabi hizmet ve yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilmesine yönelik 

faaliyetlerden dolayı, iĢveren hissesi sigorta prim teĢvikinden yararlanılması mümkün 

bulunmamaktadır. 

 

5746 sayılı Kanun çeĢidi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden 

dolayı tahakkuk eden iĢsizlik sigortası primleri hakkında, iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki 

uygulanmayacaktır. 
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7.5.Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıĢanlar, topluluk sigortasına tabi 

olanlar, yurt dıĢında çalıĢan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrenciler için 4447 sayılı 

Kanun türü seçilemeyecektir. 

 

7.6.ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

 

 

Özürlülerin istihdamı için getirilmiĢ olan teĢvik uygulamasında uyulması gerekli 

kurallar nelerdir? 

 

Özürlü sigortalıların istihdamına iliĢkin iĢveren hissesi prim teĢvikini konu alan 2008-77 

Sayılı Genelge, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 30‟ncu maddesine 5763 sayılı Kanunla getirilen ve 

1/7/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiĢ hükümlerin uygulanmasına iliĢkin Sosyal Güvenlik 

Ġl/Merkez Müdürlükleri tarafından yürütülecek iĢlemleri düzenlemiĢtir. 

 

 

 

1. TeĢvikin Konusu,  

Özel sektöre ait iĢyerlerinde çalıĢtırılan özürlü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt 

sınırı üzerinden (Aylık asgari ücret) hesaplanan sigorta primi iĢveren hisselerinin, anılan 

maddede belirtilen oran ve Ģartlar dahilinde Hazinece karĢılanmasıdır.  

 

2. Yararlanma KoĢulları,  

4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinde düzenlenen teĢvikten yararlanmak isteyen 

iĢverenler; Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl/ġube Müdürlüklerinden onaylatacakları ve özürlü statüsünde 

çalıĢtırdıkları sigortalıların TC kimlik numarasını, ad-soyadını, ĠĢ Kurumuna tescil tarihini, 

kontenjan dahilinde/korumalı iĢyerinde/kontenjan fazlası olarak/yükümlü olunmadığı halde 

çalıĢtırma durumlarını içeren (Ek-1)‟de yer alan belgenin aslını, iĢyerinin bağlı bulunduğu 

Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüklerine ibraz edecekler.  

 

2.1. ĠĢyerinde Kontenjan Fazlası Veya Yükümlü Olunmadığı Halde ÇalıĢtırılan Özürlü 

Sigortalılar,  

Bu durumdaki özürlü sigortalılar, daha sonra kontenjan dahilinde çalıĢtırılmaya baĢlanırlarsa, 

bu değiĢiklik, yine Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl/ġube Müdürlüklerinden onaylatılacak (Ek-1)‟de yer 

alan belge ile belgelenecek.  

4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesi, 1/7/2008 tarihi itibariyle değiĢtirildiğinden anılan 

maddenin değiĢtirilmeden önceki 10‟ncu fıkrası uyarınca teĢvikten faydalanmakta olan 

iĢverenlerin de, çalıĢtırmayı sürdürdükleri özürlü sigortalılarından dolayı yeni düzenlemelere 

göre sigorta primi iĢveren hissesi prim teĢvikinden yararlanabilmeleri için (Ek-1) belgeyi 

Kuruma vermeleri gerekiyor.  

2008/ Temmuz ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesinden baĢlamak üzere, 4857 sayılı 

Kanunun 30‟ncu maddesi kapsamında Kuruma bildirilecek olan özürlü sigortalılara iliĢkin 

aylık prim ve hizmet belgesinden önce, (Ek-1) belgelerinin Kuruma verilmesi gerekiyor.  

 

2.2. (Ek-1) Belgesi Kuruma verilmeden teĢvik uygulaması baĢlayamayacak 

Sözkonusu belgeler Kuruma ibraz edilmediği sürece anılan maddede düzenlenen sigorta primi 

iĢveren hissesi teĢvikinden yararlanılması mümkün olamayacak.  

Örnek, özürlü iĢçi çalıĢtırmakla yükümlü olmayan iĢveren tarafından, 18/8/2008 tarihinde iĢe 

baĢlatılan özürlü bir sigortalı için, 4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesi kapsamında sigorta 
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primi iĢveren hissesi teĢvikinden faydalanılmak isteniliyor, 2008/Ağustos ayına ait aylık prim 

ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesinden önce bu sigortalıya iliĢkin 

(Ek-1)‟de yer alan belgenin iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez 

Müdürlüğüne ibraz edilmesi halinde, sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden 

yararlanılabilecek. .  

 

2.3 BaĢvuru Üzerine Sosyal Güvenlik Ġl/ Merkez Müdürlüklerince Yapılacak ĠĢlemler, 
4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinde öngörülen sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden 

yararlanılabilmesi için, özürlü sigortalılara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin; -Aynı il 

sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıĢtıran iĢyeri iĢverenlerince; 

 Kontenjan dahilinde çalıĢtırdıkları özürlü sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türü, 

 Kontenjan fazlası olarak çalıĢtırdıkları özürlü sigortalılar için 54857 sayılı Kanun türü, 

 Korumalı iĢyeri iĢverenlerince, 14857 sayılı Kanun türü,  

 Özürlü sigortalı çalıĢtırmakla yükümlü olmayan iĢverenlerce ise, 54857 sayılı Kanun 

türü, seçilmek suretiyle, Kuruma gönderilmesi gerekecek.  

 

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle 

Kuruma gönderilebilmesi için, iĢverenlerin, (Ek-1)‟de yer alan belge ile birlikte iĢyerinin 

bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. 

Yapılan müracaatlar üzerine, sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması amacıyla 

sözkonusu belge, supervizöre intikal ettirilecek. Sistem üzerinde gerekli kodlama yapıldıktan 

sonra, baĢvuru formu iĢyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine 

gönderilecek. 

 

3. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi, Hazinece KarĢılanacak Olan ĠĢveren 

Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması ve Primlerin Ödenmesi, 

 

3.1. Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi,  

4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinde öngörülen sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden 

yararlanmak amacıyla yapılan baĢvurular üzerine gerekli kodlama yapıldıktan sonra,  

 Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıĢtıran iĢyeri iĢverenleri, 

kontenjan dahilindeki özürlü sigortalılarını, 14857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle 

sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden % 100 oranında,  

 kontenjan haricindeki özürlü sigortalılarını 54857 sayılı Kanun türünü seçmek 

suretiyle sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden % 50 oranında,  

 Korumalı iĢyeri iĢverenleri, 14857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle sigorta primi  

iĢveren hissesi teĢvikinden % 100 oranında,  

 Özürlü sigortalı çalıĢtırmakla yükümlü olmayan iĢverenleri ise, 54857 sayılı Kanun  

türünü seçmek suretiyle sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden % 50 oranında 

yararlanacaklar.  

Örnek, Ankara‟da bulunan bir Limited ġirket, özürlü statüsünde 6 kiĢi olmak üzere toplam 56 

sigortalı çalıĢtırıyor. Sözkonusu iĢyeri iĢvereni, çalıĢtırmakla yükümlü olduğu özürlü sigortalı 

sayısının 2 olması nedeniyle, aylık prim ve hizmet belgelerini, özürlü sigortalılardan 2‟si için 

14857 sayılı Kanun türü, diğer 4 özürlü sigortalı için 54857 sayılı Kanun türünü seçmek 

suretiyle gönderecek.  

 

3.2.Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Süresi Ġçinde Kuruma Verilmesi Zorunlu 

Sözkonusu sigorta primi iĢveren hissesinin, Hazinece karĢılanabilmesi için, iĢverenlerin 

çalıĢtırdıkları sigortalılarla ilgili olarak, 506 sayılı Kanun uyarınca vermeleri gereken aylık 

prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri gerekiyor.  
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Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçtikten sonra verilmesi halinde, anılan 

maddede belirtilen iĢveren hissesi sigorta primi teĢvikinden yararlanılamayacak.  

ĠĢverenlerin, 4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesi kapsamına giren sigortalılara iliĢkin 

düzenledikleri asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde  

e-Bildirge ortamında Kuruma göndermiĢ olmalarına karĢın, daha sonra aynı dönemlere iliĢkin 

yasal süresi dıĢında asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi veya bu 

belgelerin Kurumca re‟sen düzenlenmesi durumunda, sonradan verilen veya Kurumca re‟sen 

düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri nedeniyle teĢvik hükümlerinden yararlanılmasına 

imkan bulunmuyor.  

Bu durumda, sonradan verilen belgelerdeki sigorta primleri, sigortalı ve iĢveren hisselerinin 

tamamı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte iĢverenden tahsil edilecek.  

 

4. Hazinece KarĢılanacak ĠĢveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması,  

1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14‟ncü maddesine dayanılarak 

çıkarılan, Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin 3‟ncü maddesinde, normal iĢgücü 

piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam 

oluĢturmak amacıyla, Devlet tarafından teknik ve malî yönden desteklenen ve çalıĢma 

ortamının özel olarak düzenlendiği iĢyeri olarak tanımlanan Korumalı iĢyerlerinde ve aynı il 

içinde elli veya daha fazla iĢçi çalıĢtırılması nedeniyle çalıĢtırmakla yükümlü olunan özürlü 

sigortalılara iliĢkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait 

iĢveren hisselerinin tamamının, yükümlü olmadığı halde veya kontenjan fazlası olarak 

(yükümlü olunandan fazla) özürlü sigortalı çalıĢtıran iĢverenler, çalıĢtırdıkları özürlü 

sigortalılara iliĢkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait 

iĢveren hisselerinin yüzde ellisinin, Hazinece karĢılanması suretiyle teĢvikten 

yararlandırılacak.  

Örnek, bir iĢyerinde, iĢ kazası ve meslek hastalığı prim oranı (2), çalıĢan toplam sigortalı 

sayısı 100 ve bu sigortalılardan 7 si özürlü.  Her bir özürlü sigortalı için Kuruma bildirilen 

SPEK tutarı 800,00 YTL.  

TeĢvik dikkate alınmadan özürlü sigortalı için ödenmesi gereken sigorta prim tutarı;  

ĠĢveren Hissesi  : 800,00 YTL x 20 / 100 = 160,00 YTL  

Sigortalı Hissesi: 800,00 YTL x 14 /100 =  112,00 YTL  

Toplam ödenecek prim: 272,00 YTL  

Kontenjan dahilinde çalıĢtırılan 3 özürlü sigortalının her biri için, Hazinece karĢılanacak olan 

tutar; (1/7/2008-31/12/2008 dönemi için SPEK aylık alt sınırı: 638,70 YTL)  

SPEK alt sınırı x ĠĢveren Hissesi/100 = Hazinece karĢılanacak tutar  

638,70 YTL x 20/100 = 127,74 YTL  

ĠĢverence ödenecek tutar; (160,00 YTL - 127,74 YTL) + 112,00 YTL = 144,26 YTL olacak. 

Kontenjan fazlası olarak çalıĢtırılan (7 – 3) = 4 özürlü sigortalının her biri için, Hazinece 

karĢılanacak olan tutar; SPEK alt sınırı x ĠĢveren Hissesi x % 50 = Hazinece karĢılanacak 

tutar  

638,70 YTL x 20 / 100 x 50 / 100 = 63,87 YTL ĠĢverence ödenecek tutar 

(160,00 YTL – 63,87 YTL) + 112,00 YTL = 208,13 YTL olacaktır.  

 

5. Primlerin ödenmesi, 

4857 sayılı Kanun türü (14857 ve 54857) seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma 

verilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin 

iĢveren hissesine ait kısmının Hazinece karĢılanabilmesi için, aynı aya iliĢkin gerek 4857 

sayılı Kanun türü seçilerek, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiĢ aylık prim ve 

hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden 
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kısmı ile Hazinece karĢılanmayan iĢveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi 

gerekiyor. 

Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile iĢveren tarafından ödenmesi 

gereken (Hazinece karĢılanmayan) tutarının, yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi halinde, gerek iĢveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine 

tarafından karĢılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı, 

iĢverenden tahsil edilecek. 

 

6. Diğer TeĢvik Kanunlarından Yararlanan ĠĢverenlerin Özürlü istihdamı TeĢvikinden 

Yararlanmaları,  
Diğer teĢvik Kanunlarında öngörülen sigorta primi iĢveren hissesi teĢviki uygulamasından 

yararlanan iĢverenlerin, teĢvik kapsamına giren özürlü sigortalıları nedeniyle, aynı dönem için 

ve mükerrer olarak 4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinde öngörülen teĢvikten 

yararlanmaları mümkün değil.  

Örnek, bir iĢyerinde, ilk kez sigortalı olarak çalıĢmaya baĢlayacak olan 22 yaĢındaki özürlü 

bir kiĢi, 15/8/2008 tarihinde iĢe baĢlıyor, bu sigortalıdan dolayı, gerek 4447 sayılı Kanunun 

geçici 7‟nci maddesine, gerekse 4857 sayılı Kanunun değiĢik 30‟ncu maddesine göre sigorta 

primi iĢveren hissesi teĢviki Ģartlarını taĢıyan sigortalısından dolayı, bu iĢyeri iĢvereni, aynı 

dönem için ancak bir teĢvik uygulamasından faydalanabilecek.  

 

7. Diğer Hususlar, 

 

7.1. Özürlüler Fiilen ÇalıĢtıkları ĠĢyerinden Bildirilecek, 

4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, aynı il sınırları içinde 

birden fazla iĢyeri bulunan iĢverenin, çalıĢtırmakla yükümlü olduğu özürlü iĢçi sayısının 

tespitinde toplam iĢçi sayısı dikkate alındığından, kontenjan dahilinde özürlü sigortalı 

çalıĢtırılmasının sözkonusu olduğu durumlarda özürlü sigortalı hangi iĢyerinde fiilen 

çalıĢtırılıyor ise o iĢyerinden Kuruma bildirimi yapılacak.  

 

7.2. TeĢvike Aykırı Uygulamanın Saptanması Halinde,  

506 sayılı Kanun kapsamına girecek nitelikte özürlü sigortalı çalıĢtırılmadığının veya sigorta 

primi iĢveren hissesi teĢvikinden % 50 oranında yararlanılması gerektiği halde % 100 

oranında yararlanıldığının anlaĢılması halinde, evvelce Hazine tarafından yersiz olarak 

karĢılanmıĢ olan sigorta prim tutarları, anılan Kanunun 80‟nci maddesi dikkate alınmak 

suretiyle, ödeme vadesinin bittiği tarihi izleyen aydan baĢlanarak hesaplanacak gecikme 

cezası ve gecikme zammı ile birlikte iĢverenlerden tahsil edilecek. 

 

7.3. Uygulama Kurum Tarafından Her Ay Ġzlenecek  

Aylık prim ve hizmet belgelerini, 4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinde öngörülen sigorta 

primi iĢveren hissesi teĢvikinden yararlanabilmek amacıyla 14857 veya 54857 sayılı Kanun 

türünü seçmek suretiyle gönderen iĢyerlerinin listesi alınarak, bu iĢyerlerinde anılan Kanun 

maddesinde belirtildiği Ģekilde özürlü sigortalı çalıĢtırıp çalıĢtırılmadığı veya sigorta primi 

iĢveren hissesi teĢvikinden % 50 oranında yararlanması gerektiği halde % 100 oranında 

yararlanan iĢyerlerinin bulunup bulunmadığı ya da Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl/ġube 

Müdürlüklerince bildirilen kiĢiler haricinde bildirimi yapılan kiĢilerin bulunup bulunmadığı, 

aylık prim ve hizmet belgeleri ile Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl/ġube Müdürlüklerince onaylanmıĢ 

(Ek-1) belgeleri karĢılaĢtırılmak suretiyle her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve sonucuna 

göre iĢlem yapılacak.  
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7.4. (Ek 1) Belgeleri Her Yıl Ocak Ayında Yeniden Onaylattırılacak, 

4857 sayılı Kanunun 30‟ncu maddesinde öngörülen sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden 

yararlanmakta olan iĢverenlerin, her yılın Ocak ayında özürlü sigortalı çalıĢtırdıklarına iliĢkin 

(Ek-1) belgelerini, Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl/ ġube Müdürlüklerinden onaylatarak iĢyerinin bağlı 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekiyor.  

Bu belgelerin her yılın Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet 

belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi 

amacıyla daha önce verilmiĢ olan “kod” ilgili ünitece kaldırılacak ve bahse konu belgenin 

yeniden ibrazına kadar bu iĢverenler söz konusu Kanunda öngörülen teĢvikten 

yararlandırılmayacak.  

 

7.5. ĠĢsizlik Sigortası Primi Ġçin TeĢvik Yok  
14857 ve 54857 sayılı Kanun çeĢidi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet 

belgeleri nedeniyle, tahakkuk eden iĢsizlik sigortası primleri hakkında, sigorta primi iĢveren 

hissesi teĢviki uygulanmayacak.  

 

 

 

7.6. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak ÇalıĢanlar Ġçin TeĢvik Yok, 

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıĢanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt 

dıĢında çalıĢan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrenciler için 14857 ve 54857 sayılı Kanun 

çeĢidi seçilemeyecek.  

 

7.7. Hazinece KarĢılanan Sigorta Primleri Gider Yazılamaz,  
Hazinece karĢılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.  
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(EK 1) 

 

 

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU................................... ĠL/ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

 

4857 sayılı ĠĢ Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü ÇalıĢtıran ĠĢverenlere Sigorta Primi 

ĠĢveren Hissesi TeĢvikinden Yararlanmak Amacıyla Verilecek Belge  

 

ĠĢverenin Ad-Soyadı / Unvanı :  

(Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../200.....)  

ĠĢyeri Sicil No :  

ĠĢyeri Adresi :  

ĠĢyerinde ÇalıĢtırılan Özürlünün TC Kimlik No  

Adı-Soyadı  

ĠĢ Kurumuna Tescil Tarihi  

Kontenjan Dahilinde ÇalıĢtırılmaktadır.  

Kontenjan Fazlası Olarak veya Yükümlü Olunmadığı halde Özürlü Statüsünde 

ÇalıĢtırılmaktadır.  

Korumalı ĠĢyerinde ÇalıĢtırılmaktadır.  

ONAY 

 

AÇIKLAMA:  

1- Hiçbir sütun boĢ bırakılmayacak, kullanılmayan sütunlar (0) ile kapatılacaktır.  

2- Hangi kapsamda çalıĢtığı (*) ile iĢaretlenecek, diğer sütunlar (0) ile kapatılacaktır. Ġl/ġube 

Müdürlüğü  

3- Kontenjan fazlası olarak veya yükümlü olunmadan çalıĢtırılanlara iliĢkin belge 

düzenlenmiĢ olanlar Kontenjan dâhilinde çalıĢmalarını sürdürdüğü takdirde belge tekrar 

verilecektir  

4- ĠĢten çıkıĢlar için belge verme zorunluluğu bulunmamaktadır.  

5- ĠĢe tekrar giriĢlerde belge yeniden düzenlenecektir. 
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YaĢlılık Primi ĠĢveren Payında Yapılan %5 Ġndirimle ilgili Tebliğ Yayınlandı 

26/5/2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı ĠĢ Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24‟ncü maddesi ile, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81‟nci maddesinin birinci 

fıkrasına, (ı) bendi eklenmiĢtir. Bu hüküm uyarınca yayınlanan Tebliğ‟e göre; 

 

İndirimden kimler yararlanacak 

1.Malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları prim oranının iĢveren hissesine ait kısmından 

yapılması öngörülen beĢ puanlık indirimden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıĢtıran, özel sektör iĢyeri iĢverenleri 

yararlanacaklardır. 

 

İşverenler hangi sigortalılardan dolayı yararlanacaklar 

2. Kanunun 4 (a) kapsamında çalıĢtırılan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan 

sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 

Buna karĢın, sosyal güvenlik destek primine tabi çalıĢanlar ve yurt dıĢında çalıĢan 

sigortalılardan dolayı; prim indiriminden yararlanılması mümkün değildir 

 

3. Prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 

bulunmaması gerekiyor 
Malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık kısmının 

Hazinece karĢılanabilmesi için, iĢverenlerin,  

 muaccel sigorta primi,  

 iĢsizlik sigortası primi,  

 idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 

bulunmaması gerekiyor.  

 

4.Borçlar işyeri bazında değerlendirilecek 

ĠĢverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu, her bir iĢyeri bazında ayrı ayrı 

değerlendirilecektir. 

Buna göre, uygulama,  

 iĢverenin Türkiye genelindeki tüm iĢyerleri bazında değil,  

 sigorta prim indiriminden yararlanılacak iĢyeri bazında yapılacak olup,  

 kapsama giren bir iĢverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez  

Müdürlüğünde iĢlem gören birden fazla iĢyeri dosyasının bulunması halinde, muaccel sigorta 

primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borcu bulunmayan iĢyerlerinden dolayı yararlanılabilecek. 

 

 5.Prim ve hizmet belgeleri yasal süre içinde verilmiş olacak 

Aylık prim ve hizmet belgeleri 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle yasal süresi içinde 

Kuruma gönderilmiĢ olmalı. 

ĠĢverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle 

Kuruma göndermeleri sırasında, Kurum veri tabanından ilgili iĢyerinin muaccel sigorta primi, 

iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı      

borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca muaccel borcu bulunmayan  

iĢyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir. 

Kapsama giren sigortalılara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türü 

seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi halinde, bu nitelikteki iĢyerlerinin tahakkuk eden 

malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesine isabet eden beĢ puanlık 

kısmı için Hazine tahakkuku oluĢturulacak. 
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6.Primlerin yatırılmış olması gerekiyor 

Sigortalı hissesi ile Hazinece karĢılanmayacak olan iĢveren hissesi prim tutarlarının 

tamamının yasal süresi içinde ödenmesi halinde, beĢ puanlık prim indiriminden yararlanılmıĢ 

olunacaktır.  

 

7.Borçlar ödenince yararlanılacak 

Yukarıda belirtilen borçları bulunan iĢverenler, bu borçlarının tamamını ödemeleri halinde, 

sigorta prim indiriminden, yasal verilme süresi sona ermemiĢ, ilk aylık prim ve hizmet 

belgesinden baĢlanılarak yararlanabilecekler. 

 

8.Devir veya intikal halinde eski borçlardan da sorumluluk 

Sigortalı çalıĢtırılan bir iĢin veya iĢyerinin baĢka bir iĢverene devredilmesi halinde, iĢyerini 

devir alan iĢveren, devir eden iĢverenin; iĢyerinin miras yoluyla intikali halinde ise, iĢyeri 

kendisine intikal eden iĢveren, vefat eden iĢverenin; muaccel borçlarından dolayı (idari para 

cezası borçları hariç) müteselsilen sorumlu olduğundan, iĢyerini devir alan veya iĢyeri 

kendisine intikal eden iĢverenlerin sözkonusu indirimden yararlanabilmeleri için, devir veya 

intikal tarihinden önceki dönemlere iliĢkin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ile 

bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının yanı sıra devir veya intikal 

tarihinden sonraki dönemlere iliĢkin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para 

cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması 

gerekiyor. 

 

9.Borçların tecil ve taksitlendirilmiş olması 

Muaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ya da 25 

inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmıĢ ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci 

maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olan iĢverenler, yapılandırma veya 

taksitlendirme iĢlemlerinin devam ediyor olması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 

5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebilecekler. 

 

10.Borcu olmayan işverenlerin borç görünmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun türünü 

seçememeleri halinde 

Borcu bulunmayan iĢverenlerce, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla 

Kuruma gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün, borç bulunduğu uyarısı nedeniyle 

seçilememesi durumunda, bu nitelikteki iĢyeri iĢverenlerinin hatalı kayıtların düzeltilmesi 

amacıyla, iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile 

baĢvurmaları gerekiyor. 

BaĢvuruda bulunulan Ünite tarafından ilgili iĢyeri dosyası ve müfredat kartı incelenerek varsa 

emanet hesaplarda bekletilen paralar ile posta veya yabancı Ģube kanalıyla ödenen paralar ya 

da farklı hesaplara intikal etmiĢ paralar, ilgili iĢyeri dosyasının ilgili borç türüne aktarılmak 

suretiyle, iĢverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge kanalıyla göndermeleri 

sırasında 5510 sayılı Kanun türünü seçmeleri sağlanacaktır. 

 

11.Bir Liranın altındaki borçlar 

 TL‟den YTL‟ye geçiĢ iĢlemleri sırasındaki yuvarlamalardan, gerekse on-line banka 

tahsilatına geçildiği 1/1/2005 tarihinden önceki cüz‟i miktarlardaki hatalı kayıtlardan dolayı 

iĢverenlerin mağduriyetine neden olunmaması için, aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 

sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesi sırasında, sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve 

idari para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, 0,99 YTL veya altındaki borçlar 
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sorgulama sırasında dikkate alınmayacak ve bu miktarlarda borcu görünen iĢyerleri için 5510 

sayılı Kanun türü seçilebilecektir. 

 

12.Prim ve Hizmet belgelerinin verilmiş olması gerekiyor 

Cari aya iliĢkin olarak düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet 

belgeleri, en geç belgenin iliĢkin olduğu ayı izleyen ayın 23‟ünde Kuruma gönderilecek. 

Buna göre, özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince 2008/Ekim ayına iliĢkin düzenlenecek aylık 

prim ve hizmet belgelerinden baĢlanılarak sözkonusu prim belgeleri, en geç belgenin iliĢkin 

olduğu ayı izleyen ayın 23‟üne kadar (dahil) Kuruma verilecek. 

ĠĢverenlerin beĢ puanlık prim indirimine iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 

yasal süresi içinde vermeleri gerektiğinden, en geç iliĢkin olduğu ayı takip eden ayın 23‟üne 

kadar Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sözkonusu indirimden 

yararlanılması mümkün olamayacaktır 

 

13.5510 sayılı Kanun türü seçilmeden verilmiş olan belgeler 

Borçları bulunmayan iĢverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde 

olmakla birlikte, sehven 5510 sayılı Kanun türünü seçmeden Kuruma göndermiĢ olmaları 

veya müfredat kartlarındaki hatalı kayıtların düzeltme iĢlemlerinin yapılması amacıyla 

iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeden, 5510 

sayılı Kanun türünü seçemeden göndermiĢ olmaları halinde, sözkonusu iĢverenler, bahse konu 

aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemiĢ 

olmaları kaydıyla, beĢ puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir. 

Ancak, bahse konu prim indiriminden yararlanılabilmesi için,  

 daha önce yasal süresi içinde Kuruma verilmiĢ ve kanun türü seçilmeksizin  

düzenlenmiĢ aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte,  

 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi 

düzenlenerek,  sözkonusu belgelerin iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez 

Müdürlüğüne kağıt ortamında verilmesi gerekiyor. 

Bu durumda ilgili Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğünce, 

- ĠĢverenin, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken süre içinde, muaccel 

sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, muaccel borcunun 

bulunmadığının, -Daha önce kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiĢ asıl nitelikteki aylık prim 

ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmiĢ olduğunun, 

- Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiĢ asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile, iptal 

ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiĢ asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet 

belgesinde kayıtlı sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç 

tutarlarının aynı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, aynı olduğunun, 

- Tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiĢ olduğunun, anlaĢılması 

halinde sırasıyla, 

1- Daha önce yasal süresi içinde ödenmiĢ paralar 88 ile çıkılacak, 

2- Ġptal ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiĢ olan aylık prim ve hizmet 

belgeleri 2-1-10 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen SGK-POSTA ĠLE GELEN 

TAHAKKUK GĠRĠġ ekranı vasıtasıyla yasal süresi içinde verilmiĢ olarak iĢleme alınacak, 

3- 88 ile çıkıĢı yapılmıĢ paralar 08 ile iĢleme alınacak, 

4- Fazladan ödenmiĢ sigorta primleri, takip eden aya iliĢkin düzenlenen sigorta primlerine 

mahsup edilecek, 

5- Düzeltme amaçlı olarak 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiĢ aylık prim 

ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden idari para cezaları, Ünite Komisyon kararı ile 

iptal edilecektir. 
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14.İşsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi durumunda  
Sigorta primlerinin iĢveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karĢılanmayan kısmı ile 

sigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (sözkonusu 

tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile sonradan ödense dahi) ilgili ay için malüllük, 

yaĢlılık ve ölüm sigortası primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık kısmının Hazinece 

karĢılanması gibi bir durum sözkonusu olamayacağından, tahakkuk eden sigorta primlerinin 

tamamı (Hazine hissesi de dahil), gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte iĢverenlerden 

tahsil edilecektir. 

5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primlerinin yasal süresi 

içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

halinde ise, ilgili ay için sözkonusu indirimden yararlanılabilecek, buna karşın ödenmemiş 

veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

ödenmediği sürece takip eden aylarda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün 

olamayacaktır. 

 

15- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesi Hazinece 

Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması 

5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı baĢlıklı 81 inci maddesinin birinci 

fıkrasının; 

(a) bendinde, malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esas 

kazancının % 20'si olduğu, bunun % 9'unun sigortalı hissesi, % 11'inin iĢveren hissesi olduğu, 

(b) bendinde ise, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıĢan 

sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, (a) bendinde 

belirtilen % 20 oranına; 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün 

sayısı eklenecek iĢlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde 3 puan, 

eklenmesi suretiyle belirleneceği, bu Ģekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 

oranı arasındaki farka ait primin tamamının iĢveren tarafından ödeneceği, 

öngörülmüĢtür. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalıĢan sigortalılar için esas alınacak malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları prim oranları; 

- Fiili hizmet zammının uygulanmadığı iĢlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 11 iĢveren hissesi, 

- 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12 iĢveren hissesi, 

- 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 iĢveren hissesi, 

- 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek iĢlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 14 iĢveren hissesi, 

olacaktır. 

 

Örnek 1- Muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 

(1) olan (D) Anonim ġirketinin, kapsama giren sigortalılarına iliĢkin 1 nolu belge türü ve 

5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiĢ olduğu 2008/Ekim ayına iliĢkin aylık 

prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarına ait prime esas kazanç tutarı toplamının 

5.000,00 YTL olduğu varsayıldığında, tahakkuk eden primler, 
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Sigorta kolları                         S.P.E.K. Prim oranı            % Prim tutarı/                YTL 

 

KVSK Primi :                   5.000,00            1,00                                    50,00 

MYO Primi :                     5.000,00          20,00                               1.000,00 

GSS Primi :                       5.000,00          12,50                                   625,00 

olacak olup, malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, 

 

5.000,00 X 5 % = 250,00 YTL‟si iĢveren hissesine ait Hazinece karĢılanacak olan tutar, 

5.000,00 X 6 % = 300,00 YTL‟si iĢveren hissesine ait iĢverence ödenecek olan tutar, 

5.000,00 X 9 % = 450,00 YTL‟si sigortalı hissesine ait iĢverence ödenecek tutar, 

olacaktır. 

 

Bu durumda, iĢveren tarafından ödenmesi gereken,  

50,00 YTL (KVSK Primi) + 750,00 YTL [(300,00 YTL + 450,00 YTL) MYO Primi] + 

625,00 YTL (GSS Primi) = 1.425,00 YTL‟nin yasal ödeme süresinin son günü olan 

30/11/2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iĢ günü olan 1/12/2008 Pazartesi 

gününe kadar ödenmesi halinde, 250,00 YTL tutarındaki malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortası 

primleri Hazinece karĢılanacaktır. 

 

Buna karĢın, iĢveren tarafından ödenmesi gereken 1.425,00 YTL tutarındaki sigorta primleri, 

1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde,  

1.425,00 YTL + 250,00 YTL = 1.675,00 YTL‟nin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı 

ile birlikte iĢverenden tahsil edilecektir. 

 

16. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden 

Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Diğer teĢvik kanunlarına istinaden iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki uygulamasından 

yararlanmakta olan iĢverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem 

için ve mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen beĢ 

puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Buna karĢın, diğer teĢvik kanunlarından yararlanan iĢverenler, diğer teĢvik kanunları 

kapsamına girmeyip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına giren 

sigortalılarına iliĢkin düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgelerini, muaccel sigorta 

primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçları bulunmaması kaydıyla, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle 

gönderebileceklerdir. 

Örnek- Muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (E) gerçek kiĢisinin, 18-29 yaĢları 

arasında yeni iĢe aldığı dört sigortalısından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi 

hükmünden, iki sigortalısının özürlü olması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi 

hükmünden yararlanılabilecek durumda olduğu ve söz konusu iĢyerinde herhangi bir teĢvik 

kanunu kapsamına girmeyen altı sigortalının daha çalıĢmıĢ olduğu varsayıldığında, bahse 

konu iĢveren yasal süresi içinde verilmek kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgesini aĢağıda 

belirtilen seçeneklerden herhangi birini tercih etmek suretiyle düzenleyebileceklerdir. 

a) Sigortalıların tamamı için 5510 sayılı Kanun türünü, 

b) Özürlü sigortalılar için 4857, diğer sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türünü, 
_______________________________________________________________________________________________

___ 
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c) Yeni iĢe alınan 18-29 yaĢ arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar için 4857, kalan 

altı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü, 

d) Yeni iĢe alınan 18-29 yaĢ arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar ile kalan altı 

sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü, seçebilecektir. 

 

17. Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler 

5510 sayılı Kanunun “ĠĢveren, iĢveren vekili, geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢveren ve alt iĢveren” 

baĢlıklı 12. maddesinin 6. paragrafında, “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 kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü 

bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu 

Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.” 

hükmü yer almaktadır. 

 Kanunun bu hükmüne istinaden, alt iĢverenlerin (aracıların) Kuruma olan  

borçlarından, alt iĢveren ile birlikte, asıl iĢveren de sorumlu tutulmaktadır. 

Dolayısıyla, malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık 

kısmının Hazinece karĢılanabilmesi için her bir iĢyeri bazında muaccel sigorta primi, iĢsizlik 

sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borcunun bulunmaması gerektiğinden, asıl iĢverenin söz konusu indirimden yararlanmak 

amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma 

gönderebilmesi için, gerek kendisinden gerekse kendisinden iĢ alan alt iĢverenlerden 

kaynaklanan muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

 Buna karĢın, alt iĢverenler, yalnızca kendi çalıĢtırmıĢ oldukları sigortalılara iliĢkin  

Borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl iĢverenin veya diğer bir alt iĢverenin Kuruma 

muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunmasına rağmen, kendi alt iĢverenliğinden kaynaklanan 

muaccel borçlarının bulunmaması halinde söz konusu indirimden yararlanabilecektir. 

 

Örnek- 2008/Kasım ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi 

gereken sürenin son günü olan 23/12/2008 tarihinde asıl iĢveren olan (A) Limited ġirketi ve 

kendisinden iĢ alan alt iĢverenlerin muaccel borçlarının, 

                          Sigorta primi ĠĢz.Sigor.Primi Ġdari P. C. G. C. ve G. Z. 

Asıl iĢveren; ------ ------ ------ ------ 

1 nolu alt ------ ------ ------ ------ 

2 nolu alt            500,00 75,00 ------ 87,00 

3 nolu alt ------ ------ 325,00 46,00 

olduğu varsayıldığında, 

- Asıl iĢveren olan (A) Limited ġirketi, (her ne kadar kendi çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalılardan 

dolayı Kuruma muaccel borcu bulunmasa da kendisinden iĢ alan 2 ve 3 nolu alt iĢverenlerin 

Kuruma muaccel borçlarının bulunması ve bu borçlardan alt iĢverenlerle birlikte sorumlu 

olması; 

(2) ve (3) nolu alt iĢverenler ise, kendi çalıĢtırmıĢ oldukları sigortalılardan dolayı muaccel 

borçlarının bulunması; nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerini, 5510 sayılı Kanun türünü 

seçmek suretiyle gönderemeyeceklerdir. 

- (1) nolu alt iĢveren ise, çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalılardan dolayı Kuruma borcunun 

bulunmaması ve gerek asıl iĢverenin, gerekse diğer alt iĢverenlerin Kuruma olan borçlarından 

dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesini 

5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebilecektir. 
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Uyarı 

 

Primlerin ödenmesinde on-line banka kanalı yerine diğer ödeme Ģekillerinden birinin 

kullanılması halinde, takip eden aylarda aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma 

gönderilmesi sırasında bilgisayar programlarınca yapılacak borç sorgulaması sırasında 

bahse konu paraların ilgili müfredat kartlarına iĢlenmemiĢ olması nedeniyle muaccel borcun 

bulunduğu yönünde uyarı mesajı ile karĢılaĢılabileceğinden, cari ay primlerinin on-line 

tahsilat yetkisi verilmiĢ bankalara ödenmesi halinde, sonradan yaĢanabilecek sorunlar 

önlenmiĢ olacaktır. 

 

Hazinece karĢılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider 

veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

 

ÇalıĢtırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmeyen iĢyerleri ile sigorta prim 

indiriminden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi 

düzenleyen iĢyerleri hakkında yapılacak iĢlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara 

iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeĢitli kanunlar gereğince yeniden 

yapılandırılmıĢ veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve 

taksitlendirilmiĢ olan iĢverenlerin beĢ puanlık prim indiriminden yararlanmalarının 

ardından yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaĢmalarının bozulması halinde 

yapılacak iĢlemler çıkarılacak olan genelge ile ayrıca açıklanacaktır. 
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