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G�R�� 

Genel olarak sosyal sigortalar, zorunluluk esasına dayanmaktadır. Ancak 

sosyal sigortaların zorunluluk esasının da istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan 

birisi de iste�e ba�lı sigortalılıktır.  

�ste�e ba�lı sigortalılık, ki�ilerin zorunlu sigortalılıklarının sona ermesinden 

sonra herhangi bir yasal zorunluluk bulunmadan, özgür iradeleriyle sosyal sigorta 

ili�kisini devam ettirme olana�ı veren bir sigortalılık durumudur. Bu sayede ki�i, 

yasal bir zorunluluk olmadı�ı halde sosyal güvenlik sistemine dâhil olabilmekte ve 

bir takım yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle sosyal güvenlik sisteminin 

sa�ladı�ı kısa ve uzun vadeli hak ve menfaatlerden yararlanabilmektedir.    

�ste�e ba�lı sigortalılık, yürürlükteki mevzuatımızda 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenmi� olup, bu 

çalı�mada, sosyal güvenlik reformu kapsamında iste�e ba�lı sigortalılık müessesesi 

incelenmi�tir. 

Yapılan çalı�mada konuyla ilgili yürürlükte bulunan ve yürürlükten kalkan 

mevzuat hükümleri mukayese edilmi�, güncel mevzuat düzenlemeleri 

de�erlendirilirken, eski düzenlemeler de incelenerek, reformla birlikte getirilen 

yenilikler belirlenmi�tir. 

�ste�e ba�lı sigortalılık alanında çıkan ihtilaflara ili�kin olarak yerel mahkeme 

kararları ve temyiz mahkemesi kararları de�erlendirilerek ilgili bölümlerde konunun 

uygulamaya yansımaları üzerinde durulmu�tur. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun 

iç mevzuatı de�erlendirilerek uygulamada kar�ıla�ılan sorunlara ı�ık tutulmaya 

çalı�ılmı�tır.  

�nsanların ya�amlarında önemli yer kaplayan sosyal güvenlik müessesesi, 

hukuk alanında yeni çalı�malarla geli�irken, pratik olarak da hayatın her alanında 

ki�ilerin ya�amına etki etmektedir. Günümüzde ki�iler, do�umlarından ölümlerine 

kadar ve hatta öldükten sonra geride bıraktıkları hak sahipleri, sosyal güvenlik 

sisteminin müdahalesine muhtaçtır. Bu da sosyal güvenlik sisteminin önemini 

artırmaktadır.  
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Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birle�tirilmesi ve 

Sosyal Güvenlik Reformu çalı�maları çerçevesinde önemli geli�meler kaydedilmi� 

ve 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanunu” 2008 yılı Ekim 

ayı ba�ında yürürlü�e girmi�tir. Bu itibarla yeni bir sosyal güvenlik rejimi 

benimsenmi� ve uygulamaya konulmu� bulunmaktadır.  

Sosyal güvenlik kapsamında sigortalılık, genel olarak zorunlu bir müessese 

olmakla birlikte, kanunlarımızın izin verdi�i ölçüde ki�ilerin iste�e ba�lı sosyal 

sigortalılıkları da söz konusu olabilmektedir. Ki�iler, zorunlu sosyal sigortalılık 

ili�kisi içinde bulunmadıkları durumlarda, iste�e ba�lı sigortalılık müessesesi 

kapsamında sosyal güvenlik sistemine dâhil olabilmektedirler. Bu sayede sosyal 

güvenli�in toplumun her kesimini kapsamına alması ve giderek sosyal devlet 

ilkesinin gerçekle�mesi sa�lanmaktadır.  

Ülkemizde son derece yaygın olarak kullanılan bu müessesenin incelenmesi 

özellik ve önem arz etmektedir. �ste�e ba�lı sosyal sigortalılı�ın Türk Hukukundaki 

son durumu da bu çalı�mayla ortaya konulmu�tur. 

Çalı�mamız iki bölümden olu�maktadır. Birinci bölümde, genel olarak zorunlu 

sigortalılık konusu ele alınmı� ve 5510 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı 

olarak sayılanlar, sayılmayanlar ve kısmen kapsama alınanlar anlatılmı�tır. �kinci 

bölümde ise zorunluluk ilkesinin istisnasını olu�turan iste�e ba�lı sigortalılık ele 

alınmı� ve sosyal güvenlik reformu kapsamında iste�e ba�lı sigortalılık konusu bütün 

yönleriyle ortaya konulmu�tur.  

 

 

 

 

 

 



Birinci Bölüm 
SOSYAL GÜVENL�K HUKUKUNDA ZORUNLULUK �LKES�           

VE UYGULAMA ALANI 

§ 1. SOSYAL GÜVENL�K HUKUKUNDA ZORUNLULUK 

�LKES� 

Sigorta kavramı, insanların ya�amlarında kar�ıla�acakları zarar ve masrafa 

neden olan olayların sosyal ve ekonomik etkilerinden kendilerini korumak için 

önceden tedbir alma ihtiyacından do�mu�tur1. Bu anlamda sigorta gelece�i teminat 

altına almak için kullanılan bir teknik olarak kar�ımıza çıkmı�tır2. 

Sosyal Güvenlik Hukuku, kamusal nitelikli bir hukuk alanı olarak, kapsamına 

aldı�ı ki�ilerin sosyal güvenlik haklarının tam olarak sa�lanması ve korunabilmesi 

için zorunluluk esasına dayanmaktadır.  

Sosyal sigortalar, özel sigortalardan farklı olarak kâr amacı gütmeyen, katılımı 

zorunlu, kamu hukuku karakterli sosyal sigorta ili�kisi kurar3. Sosyal sigorta ili�kisi, 

zorunluluk ilkesinin bir sonucu olarak herhangi bir sözle�meye dayanmaksızın 

kanunla kendili�inden kurulmaktadır4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık 

Sigortası Kanunu5’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerinde sayılan 

ki�ilerin bu Kanun kapsamında sigortalı sayıldı�ı belirtilmekle bu husus 

vurgulanmı�tır. Zorunluluk esası, ki�ilerin sigortalı olmaktan kaçınmasını ya da 

serbest iradeleri dı�ında sigortalı olmaktan alıkonulmalarını engellemek ve bu sayede 

sosyal sigortaların getirmi� oldu�u hak ve yükümlülüklerin uygulanmasını 

                                                 
1  U�AN, M. Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Ankara 2009, s.66.  
2  AYHAN, Abdurrahman, Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birle�tirilmesi 

Sorunu ve Uygulaması, Eski�ehir 1983, s.16. 
3  �AKAR, Müjdat, Sosyal Sigortalar Uygulaması, �stanbul 2004, s.115. 
4  BOSTANCI, Yalçın, Sosyal Güvenlik Hukukunda �ste�e Ba�lı Sigortalılık, �stanbul 2004, s.3; 

SÖZER, Ali Nazım, Sosyal Sigorta �li�kisi, �zmir 1991, s.31; TUNCAY, A. Can, Sosyal Güvenlik 
Hukuku Dersleri, 10.B., �stanbul 2002, s.134; TUNÇOMA�, Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve ve 
Sosyal Sigortalar, 4.B., �stanbul 1988, s.189. 

5  16.06.2006 t. ve 26200 S.lı RG. 
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sa�lamaktadır6. Sigortalılık ili�kisinin zorunluluk esasına dayanması bu ili�kiyi 

ortadan kaldırmaya yönelik sözle�me hükümlerinin geçersiz olması sonucunu 

do�urur7.  

Ki�iler, kanunun emredici kuralları çerçevesinde yine kanunla belirlenen 

durumların gerçekle�mesiyle sosyal sigortaya tabi olurlar ve sosyal güvenlik 

hakkından feragat da mümkün de�ildir. Anayasamızın 60 ve devamı maddelerinde, 

ki�ilere sosyal güvenlik hakkı tanınmı� ve bu hak anayasal güvence altına alınmı�tır.  

Yargıtay da pek çok kararında bu durumu vurgulamaktadır8.  

Sosyal sigorta ili�kisinin kurulu�u ve i�leyi�i sırasında taraf iradelerinin rolü 

bulunmamakta ve bu ili�kiyi emredici kurallar düzenlemektedir9. Bunun sonucu 

olarak, zorunlu sosyal sigorta ili�kisinin kurulması sırasında sigortalının re�it ve 

                                                 
6  TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.134; GÜVEN, Ercan, Sosyal Sigortaların Zorunluluk Prensibi �çinde 

Sigortalılık Niteli�i Sorunu, E.�.T.�.A.D., C. IX, S.1, Ocak 1973, s.275; GÜZEL, Ali/OKUR, Ali 
Rıza/CAN�KL�O�LU, Nur�en, Sosyal Güvenlik Hukuku, 12. B., �stanbul 2009, s.143; BOSTANCI, 
s.3. 

7  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.68. 
8  “506 sayılı Yasanın 6. maddesi gere�i sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve 

vazgeçilemez. Yasanın öngördü�ü belli bir sosyal güvenlik kurulu�u sigortalısı olmak, kamu düzenine 
ili�kin, ki�iye ba�lı, vazgeçilmez ve kaçınılmaz hak ve yükümlülük do�uran bir hukuksal statü yaratır. 
Ki�i ve sosyal güvenlik kurulu�larının bu statünün olu�umundaki rolü, yenilik do�urucu ve iradi bir 
durum de�il, yasa gere�i kendili�inden meydana gelen statüyü belirlemekten ibarettir. Dolayısıyla, 
sosyal güvenlik hakkından feragat mümkün olmadı�ından, feragat nedeniyle davanın reddine karar 
verilemez.”Yarg. 10. HD., 21.02.2005 t., E. 2004/11796, K. 2005/1483, (www.yargitay.gov.tr,  
12.05.2009); 1982 Anayasa'sının 12. maddesinde "Herkesin ki�ili�ine ba�lı, dokunulmaz, devir 
edilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahip oldu�u" 60. maddesinde ise "Herkesin sosyal 
güvenlik hakkına sahip oldu�u" düzenlenmi�tir. Hal böyle olunca da sosyal güvenlik hakkının ki�iye 
sıkı sıkıya ba�lı dokunulmaz ve feragat edilemez bir hak oldu�u açıktır. 2926 sayılı Yasanın 5. 
maddesinde bu ilke aynen benimsenerek "kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların 18 
ya�ını (4956 sayılı Yasanın yürürlü�ünden önce 22 ya�ını) doldurdukları tarihi takip eden yılba�ından 
itibaren sigortalı sayılaca�ı, bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülü�ünden vazgeçilemeyece�i ve 
kaçınılamayaca�ı" belirtilmi�tir. Bu haliyle sigortalı olmak ki�i bakımından sadece bir hak olmayıp 
aynı zamanda yükümlülüktür. Öte yandan bu nitelikteki davaların amacı, çalı�malarının kar�ılı�ı olan 
sosyal güvenlik haklarının korunmasıdır. Bu nedenle feragat etmekle davacı sadece açtı�ı davadan 
de�il "sigortalı oldu�unun tespitinden" giderek "sosyal güvenlik hakkından" vazgeçmektedir. Bu 
nitelikteki bir feragatin Anayasa'da yer alan ilkelere ve 2926 sayılı Yasanın 5. maddesinin emredici 
hükümlerine aykırı oldu�u açıktır.”Yarg. 21. HD., 08.02.2005 t., E. 2004/12344, K. 2005/816, 
(www.yargitay.gov.tr, 12.05.2009); Yarg. 10. HD., 01.06.1992 t., 301/6164, (Karar incelemesi için 
bkz. GÖKÇEO�LU, �ebnem, Sosyal Güvenlik Hakkından Feragat, �� Hukuku Dergisi, C. III, S. I, 
1993, s.101-107). 

9  DO�AN, Kübra, Sosyal Sigorta �li�kisinin Hukuki Niteli�i Üzerine Bir Deneme, �� Hukuku Dergisi, 
C. III, S. III, 1993, s.430; GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.170; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, 
s.134; KORKUSUZ, M. Refik/U�UR, Suat, Yeni Mevzuata Göre Sosyal Güvenlik Hukukuna Giri�, 
Ankara 2009, s.44-45. 
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mümeyyiz olması �artı aranmaz10. Burada, sigorta ili�kisi kanunda aranan �artların 

varlı�ı halinde kendili�inden do�maktadır. Sosyal sigorta ili�kisinin kurulu�unda fiil 

ehliyeti aranmadı�ı için, irade fesadı halleri ve �ekli eksiklikler bu ili�kide uygulama 

alanı bulmamaktadır11. Zorunluluk esasının bir sonucu da geçici görevle yurt dı�ına 

gönderilen sigortalıların bu görevleri devam etti�i sürece, sosyal sigorta hak ve 

yükümlerinin devam etmesidir12.  

Her ne kadar sosyal sigorta ili�kisi zorunluluk esasına dayanıyorsa da bu tam 

anlamıyla mutlak bir durum de�ildir. Zorunluluk ilkesine açık bir istisna, iste�e ba�lı 

sigortalılıktır. 5510 sayılı Kanun da bu istisnayı tanımı�, hatta 506 sayılı Kanunla 

kıyaslandı�ında iste�e ba�lı sigortayı te�vik edici bir biçimde düzenlemi�tir. Bu 

anlamda zorunlu sigorta ili�kisi içinde kısmi süreli i� sözle�mesi ile çalı�an ki�ilerin, 

ay içinde çalı�madıkları süreye ili�kin primleri iste�e ba�lı sigortalı olmak kaydı ile 

ödeyebilmeleri de bu açıdan isabetli bir düzenlemedir13. 

�ste�e ba�lı sigortalılık sistemi ise, SSGSSK.’ nın Altıncı Bölümünde, 50 ve 

devamı maddelerinde hüküm altına alınmı�tır. Müstakil bir bölümde düzenlenmi� 

olması, iste�e ba�lı sigortalılık sistemine verilen önemin bir göstergesidir. 

�ste�e ba�lı sigortanın en belirgin özelli�i, zorunlu sigortalılık ilkesinin aksine, 

sigortalılık ili�kisinin kurulmasının sigortalının iradesine bırakılmı� olmasıdır. �ste�e 

ba�lı sigortalı olma veya bu sigortadan vazgeçme, ki�inin iradesine tabidir14. 

Ülkemizde 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu15’nun yürürlü�e 

girmesiyle birlikte, farklı kamu tüzel ki�ilikleri bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu 

Ba�kanlı�ı, Ba�-Kur Genel Müdürlü�ü ve Emekli Sandı�ı Genel Müdürlü�ü tek çatı 

altında birle�tirilmi� ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanlı�ı kurulmu�tur. Bu 

tarihten sonra her türlü sosyal sigorta ili�kisinin kamusal muhatabı da bu kurumdur. 

Sosyal sigorta ili�kisi, mevzuatımızda 5510 sayılı Kanun ile düzenlenmi� olup, bu 
                                                 

10  BOSTANCI, s.4. 
11  SÖZER, s.32; BOSTANCI, s.4. 
12  TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.134; BOSTANCI, s.5. 
13  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.170; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.68. 
14  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.170. 
15  20.05.2006 t., 26173 S.lı RG. 
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Kanun, 5655, 5754, 5763, 5797 ve 5838 sayılı kanunlarla tadil edilerek son halini 

almı�tır.  

5510 sayılı SSGSSK ile zorunlu sigortalılık ve iste�e ba�lı sigortalılık ili�kileri 

yeniden düzenlenmi�, farklı kanunlarda düzenlenen sigortalılık halleri tek bir 

mevzuat içinde birle�tirilerek yeni bir sosyal sigorta rejimi olu�turulmu�tur. Bu 

çalı�malar, sosyal güvenlik alanında kademeli olarak tek bir sistemin uygulamaya 

konulmasını sa�lamaya yöneliktir. Sosyal güvenlik sistemimizdeki bu yeniden 

yapılanma süreci, ülkemiz için bir reform olarak de�erlendirilmekte ve “Sosyal 

Güvenlik Reformu” adıyla anılmaktadır16.  

§ 2. UYGULAMA ALANI 

I- GENEL OLARAK 

Sosyal güvenli�in amacı, sosyal sigortalar ile genel sa�lık sigortası bakımından 

ki�ileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak ki�ileri ve sa�lanacak 

hakları, bu haklardan yararlanma �artları ile finansman ve kar�ılanma yöntemlerini 

belirlemektir (SSGSSK. m. 1).  

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi 

olarak sigortalı olan ki�iler, tek bir sosyal güvenlik kurumuna tabi hale getirilmi� ve 

sosyal sigortaya tabi kimseler, 5510 sayılı Kanun ile belirlenmi�tir (SSGSSK. m. 4). 

Genel olarak SSGSSK.’ nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 506 sayılı 

“Sosyal Sigortalar Kanunu17”na tabi sigortalılar; (b) bendinde, 1479 sayılı “Esnaf ve 

Sanatkarlar ve Di�er Ba�ımsız Çalı�anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu18”na 

tabi sigortalılar ile 2926 sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı�anlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu19”na tabi sigortalılar; (c) bendinde ise, 5434 sayılı “Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandı�ı Kanunu20”na tabi olarak kamu kesiminde çalı�an kamu 

                                                 
16  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.80 vd. 
17  29.07.1964 t. ve 11779 S.lı RG. 
18  14.09.1971 t. ve 13956 S.lı RG. 
19  20.10.1983 t. ve 18197 S.lı RG. 
20  17.06.1949 t. ve 7235 S.lı RG. 
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görevlisi statüsündeki sigortalılar düzenlenmi�tir. Bu düzenlemeler ile zorunlu 

sigortalılık sistemi kabul edilmi�tir.  

Bir kısım sigortalıların ise, SSGSSK’ nın yürürlü�e girmesinden önce tabi 

oldukları sosyal sigortalılık statüsünde de�i�iklik yapılmı�tır. Örne�in Avukatlar, 

SSGSSK’ nın yürürlü�e girmesinden önce SSK. kapsamında sigortalı iken, 

SSGSSK. m. 4/a kapsamında de�il, m. 4/b kapsamında sigortalı olarak 

de�erlendirilmeye tabi tutulmu�tur. Yine 2925 sayılı “Tarım ��çileri Sosyal 

Sigortalar Kanunu21”na tabi sigortalılar, SSGSSK.’nın yürürlü�e girmesinden önceki 

özel statülerini kaybederek, SSGSSK. m. 4/a kapsamında sigortalı olarak 

de�erlendirilmi�lerdir.  

Zorunlu sigortalılı�ın uygulama alanının incelenmesinde öncelikle Kanun 

gere�i zorunlu sigortalı sayılanlar, daha sonra yalnızca bazı sigorta kollarına tabi 

olarak kısmen Kanun kapsamına alınanlar ve son olarak Kanun gere�i sigortalı 

sayılmayanlar incelenecektir.  

II- ZORUNLU S�GORTALI SAYILANLAR 

1- Hizmet Akdine Tabi Çalı�anlar ve Bu Kapsamda Sayılanlar 

A) Hizmet Akdine Tabi Çalı�anlar 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı 

sayılabilmek için, kural olarak sigortalının i�veren veya i�veren vekili ya da alt 

i�veren tarafından i�e alınıp, hizmet akdine tabi çalı�tırılması veya i�e ba�latılması 

gerekir. Ancak bazı durumlarda kanun gere�i ki�iler hizmet akdine tabi 

çalı�mamakla birlikte 5510 sayılı Kanunun 4/1 a bendine göre sigortalı 

sayılmaktadırlar22. 

Burada hizmetin 4857 sayılı �� Kanunu, Deniz �� Kanunu veya Basın �� 

Kanununa tabi olması fark etmez. Hatta i� ili�kisi Borçlar Kanunu kapsamına giren 

bir i� akdine de dayanabilir23. Yine i�verenin kamu hukuku tüzel ki�isi ya da özel 

                                                 
21  20.10.1983 t. ve 18197 S.lı RG. 
22  KORKUSUZ/U�UR, s.103. 
23  TUNCAY, A. Can, Yargıtay’ın �� Hukukuna �li�kin Kararlarının De�erlendirilmesi 2000, Kamu-��, 

Ankara 2002, s.181; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.74; BOSTANCI, s.8. 
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hukuk ki�isi olması arasında herhangi bir fark yoktur. Ayrıca i� ili�kisinin hizmet 

akdine tabi olması kaydıyla çalı�tırılanın kamu görevlisi niteli�inde bir ki�i olması da 

mümkündür24. 

Hizmet akdinin unsurları, herhangi bir i�in görülmesi, bu i� kar�ılı�ında ücret 

ödenmesi, bu i�in önceden belirli ya da belirsiz bir zaman diliminde 

gerçekle�tirilmesi ve i�in görülmesi sırasında i�çi ile i�veren arasında ba�ımlılık 

ili�kisi bulunmasıdır25. ��in i�verenin emir ve denetimi altında görülmesi olarak da 

özetlenebilecek olan bu son unsur, “ba�ımlılık unsuru” olarak adlandırılmakta olup, 

hizmet akdini di�er i� görme akit tipleri olan vekalet, istisna ve yayın akitlerinden 

ayıran en önemli unsurdur26. Bir kimsenin sigortalı sayılabilmesi için sigortalı i�e 

giri� bildirgesinin varlı�ı yeterli de�ildir. Aynı zamanda o kimsenin eylemli olarak 

çalı�ması da ko�uldur. Bu yön özellikle 5510 sayılı Kanunun 7/1 a bendinde ve 

istikrar bulmu� Yargıtay kararlarında da vurgulanmı�tır27. 

��yerlerinde yüzde usulü ücretle veya bah�i� �eklinde mü�terilerden aldıkları 

paralar kar�ılı�ı çalı�an ki�iler de, i�verenleri ile zımni bir sözle�me yapmı� 

olduklarından ve ba�ımlılık ili�kisi içinde çalı�tıklarından, sigortalı sayılacaklardır. 

Ancak i�veren, yapmakta oldu�u i�in bir kısmını parça ba�ı28 veya götürü ücretle, 

i�çileri dı�ındaki ki�ilere yaptırıyor ise, bu ki�ilerin istisna akdi kapsamında 

çalı�tıkları kabul edildi�inden hizmet akdi ile çalı�an sigortalı olmaları mümkün 

                                                 
24  YELEKÇ�, Memduh, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, Ankara 2001, s.14; BOSTANCI, s.8. 
25  ÖZVER�, Murat, 506 Sayılı Yasaya �li�kin Yargı Kararları ve Sosyal Güvenlik, Türk Sosyal 

Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Sempozyum), �stanbul 2001, s.94; ERTÜRK, 
Erkan, Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması, (Gerekçeler Genelgeler Kararlar �lgili Tüzük ve 
Yönetmelikler), Ankara 1999, s.9; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.74; BOSTANCI, s.8; 
KORKUSUZ/U�UR, s.105. 

26  TUNCAY, De�erlendirme 2000, s. 181; RE�SO�LU, Seza, Hizmet Akdi, Ankara 1977; SARAÇ, 
Co�kun, 506 Sayılı Yasaya Göre Sigortalı Sayılmada Hizmet Sözle�mesine Dayanarak ��verene Ait 
��yerinde Çalı�ma Ko�ulu, Çimento ��veren, Kasım 1993, s.23; GÜZEL, Ali, Fabrikadan �nternete 
��çi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözle�mesinin Ba�ımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. 
Kemal O�uzman’ a Arma�an, Ankara 1997, s.120-126; BOSTANCI, s.8. 

27  HGK., 30.06.1999 t., E. 1999/21-549, K. 1999/555; Yarg. 21. HD., 03.11.2003 t., E. 2003/8038, K. 
2003/8724. (www.yargitay.gov.tr, 12.05.2009); ERTÜRK, s.14-20; BOSTANCI, s.8. 

28  U�AN, M. Fatih, �� ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamasında Parça Ba�ına Ücret, Ankara 2003, 
s.68. 
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de�ildir29. Hizmet akdinin söz konusu olabilmesi için i� ili�kisinde �u veya bu �ekilde 

bir ücret ödemesinin varlı�ı zorunludur. 

B) Sendika Yöneticileri 

��çi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika �ubelerinin ba�kanlıklarına ve 

yönetim kurullarına seçilenler 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu 

sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 a). Bu ki�iler, 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e 

girmesinden önce, iste�e ba�lı sigortalı olarak sosyal sigorta imkanlarından 

yararlanabilmekteyken, 5510 sayılı Kanun döneminde zorunlu sigorta kapsamına 

alınmı�lardır30.  

Reform öncesi dönemde, Sendikalar Kanununa göre sendika ve 

konfederasyonların merkez ve �ube te�kilatlarının yönetim kurullarında veya 

ba�kanlı�ında görev almak suretiyle i�ten ayrılan i�çiler, i�verene dü�en pay da dahil 

olmak üzere sosyal sigorta primlerinin tamamını kendileri yatırmak suretiyle 

sigortalılık haklarını devam ettirebilmekteydiler (SK. m. 29/3)31. Ancak denetçiler bu 

haktan yararlanamamaktaydı32. Bu kimseler tarafından sigorta primlerinin 

yatırılması, sigortalı olma yolunda bir irade beyanı olarak kabul edilmekte ve ayrıca 

yazılı ba�vuru �artı aranmamaktaydı33.  

5510 sayılı Kanun öncesi uygulamada, söz konusu ki�ilerin sigorta primleri, 

sendika tüzel ki�ili�i tarafından yatırılmaktaydı34. Kanunun yürürlü�e girmesinden 

sonra da uygulamada yine sigorta primleri sendika tüzel ki�ili�i tarafından 

yatırılmakta ve fakat artık bu primlerin yatırılması bu kimseler açısından iste�e ba�lı 

de�il, zorunluluk arz etmektedir. 5510 sayılı Kanuna göre, bu ki�ilerin kanunda 

                                                 
29  �AKAR, Sosyal Sigorta, s.85-86; BOSTANCI, s.9-10. 
30  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.79; KORKUSUZ/U�UR, s.109-110. 
31  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.79; BOSTANCI, s.120. 
32  TUNCAY, A. Can, Toplu �� Hukuku, �stanbul 1999, s.51; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.79; 

BOSTANCI, s.121; �AHLANAN, Fevzi, Sendikalar Hukuku, B.2, �stanbul 1995, s.127.  
33  BOSTANCI, s.121; ERNAM, s.44. 
34  TUNCAY, Toplu, s.51; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.79; BOSTANCI s.121; �AHLANAN, s.127. 
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belirtilen yükümlülükleri, bunları çalı�tıran i�çi sendikaları ve konfederasyonları 

veya i�veren tarafından yerine getirilmektedir (SSGSSK. 12/3)35.  

5510 sayılı Kanun, bu kimseler hakkında prim ödeme ve kuruma bildirme 

yükümlülüklerini sendika tüzel ki�ili�ine veya i�verene yüklemek suretiyle bu 

sorumlulu�u açıkça kanuna koymak suretiyle zorunlulu�u peki�tirmi� ve prim 

yatırma i�i, eski uygulamadan farklı olarak ki�inin kendi iradesinden çıkarmı�tır. 

Ancak kanunun metninde “veya i�veren” denilmek suretiyle sendika tüzel ki�ili�inin 

yanında i�verene de bu primleri yatırma imkanını tanımakla seçimlik bir durum 

olu�turulmu�tur. Kanunun bu hükmü, yükümlülü�ün kimin tarafından yerine 

getirilece�i noktasında belirsiz bir durum olu�turması bakımından ele�tirilebilir.  

Eski uygulamada primlerin ödenmesi iste�e ba�lı oldu�undan, ki�i primlerini 

ödemedi�i takdirde sigortalı olmaktan vazgeçmi� sayılır ve sigortalı olmaktan 

kaynaklanan hak ve imkanlardan yararlanamazken36; yeni kanun sisteminde sigortalı 

olmak zorunlu olup, bu ki�ilerin sigorta primleri, yükümlü sendika veya i�veren 

tarafından ödenmese dahi, ki�inin zorunlu sigorta hak ve imkanlarından 

yararlanmaya devam etmesi mümkün olacaktır.  

C) Sanatçılar 

Bir veya birden fazla i�veren tarafından çalı�tırılan ve Kültür ve Turizm 

Bakanlı�ı tarafından belirlenen ve Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i ekinde yer 

alan tabloda sayılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, 

resim, heykel, dekoratif ve benzeri di�er u�ra�ları içine alan bütün güzel sanat 

kollarında çalı�anlar ile dü�ünürler ve yazarlar 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi 

kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 b).  

Esasen hizmet akdine tabi olarak bir veya bir kaç i�veren tarafından çalı�tırılan 

sanatçılar, Kanunun 4/1 a bendine do�rudan dahil olan ki�ilerdir37. Kanun burada, 

hizmet akdi dı�ında, eser veya yayın sözle�mesi gibi bir hukuki ili�ki dahilinde 

çalı�an sanatçıları ifade etmekte ve bu ki�ileri zorunlu sigorta kapsamına almaya 

                                                 
35  KORKUSUZ/U�UR, s.110. 
36  ERNAM, s.44; BOSTANCI, s.121. 
37  KORKUSUZ/U�UR, s.110. 
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çalı�maktadır38. Ancak, sanatını hiç kimseye ba�lı olmaksızın icra eden ba�ımsız 

sanatçıların bu kapsama girmeyecekleri kabul edilmektedir39. Kanunun bu hükmüyle, 

fiilen sosyal güvenlikten yoksun kalan bütün sanatçıların, hizmet akdine tabi 

çalı�masalar da zorunlu sosyal güvenceye kavu�turulması amaçlanmı�tır40. 

D) Yabancılar 

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözle�mesi yapılmı� 

ülkelerin uyru�unda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve 

sı�ınmacı ki�iler ile uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmı� ülke 

sigortalılarından, sözle�mede belirlenen istisna halleri dı�ında çalı�malarını hizmet 

akdine tabi sürdürenler, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı 

sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 c). Ancak, bunlardan kar�ılıklılık esasına dayalı olarak 

uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi yapılmı� ülke uyru�unda olanlar istisna 

tutularak, bunlar sigortalı sayılmazlar41. 

506 sayılı Kanunun, 4958 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 3/2 a 

hükmüne göre, malullük, ya�lılık ve ölüm sigortaları, bir i�veren emrinde çalı�an ve 

Türk uyruklu olmayan kimselerden kurumdan yazılı talepte bulunanlar hakkında ve 

talep tarihinden sonraki ayba�ından ba�lanarak uygulanır. 4958 sayılı Kanunun 

yürürlü�e girmesinden önce, bu durum yabancının iste�ine bırakılmı� olmasına 

ra�men, 4958 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun 3/2 a hükmü yürürlükten 

kaldırılmakla, Türkiye’ de çalı�an yabancı uyruklu ki�iler, talep �artı aranmaksızın, 

bütün sigorta kolları bakımından zorunlu sigortalı sayılmı�lardır42. Yabancılar, aynı 

�ekilde 5510 sayılı Kanun kapsamında da zorunlu sigortalı olarak kabul edilmi�tir.   

                                                 
38  BOSTANCI, s.13; ÖZDEM�R, Burhan, Sanatçıların Sosyal Güvenlikleri ve Hizmet Borçlanmaları, 

Çimento ��veren,  Mayıs 1999, s.41; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.188; TUNÇOMA�, s.120; 
�AKAR, Sosyal Sigorta, s.90. 

39  ÖZDEM�R, s.41; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.189; �AKAR, Sosyal Sigorta, s.90; BOSTANCI, 
s.13. 

40  GÜZEL, Ali, Yargıtay’ın �� Hukukuna �li�kin Kararlarının De�erlendirilmesi 1999, �stanbul 2001, 
s.295; BOSTANCI, s.14. 

41  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.80. 
42  BOSTANCI, s.15-17. 
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Yabancılık kural olarak sosyal sigortalardan yararlanmaya engel te�kil 

etmemektedir (bkz. AY. m. 60 ve 16). Çünkü Devletler Hususi Hukukunda kurallar 

çatı�ması açısından sosyal güvenlik kurallarında ülkesellik esası geçerlidir. Bu kural 

devletlerin egemenlik haklarını ilgilendiren kuralların kendi topraklarında meydana 

gelen bütün olaylara uygulanaca�ı anlamına gelir ki sigortalılı�ın zorunlu olması 

ilkesinin de do�al sonucudur43.  

Ülkemizde yabancıların çalı�abilmeleri, 4817 sayılı Yabancıların Çalı�ma 

�zinleri Hakkında Kanun çerçevesinde mümkündür. Burada yabancı kavramı, 

mülteci, sı�ınmacı ve vatansızları da kapsamaktadır44. Yabancıların sigortalılı�ı, 

hizmet akdine tabi olarak çalı�malarından kaynaklandı�ı için, bunların öncelikle 

Türkiye’ de çalı�ma iznine sahip olmaları gerekmektedir45. 

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını 

Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulu� ve ��yerlerinde 

Çalı�tırılabilmelerine �li�kin Kanun kapsamına giren Türk soylu ki�iler, anılan 

kanunun 5. maddesine göre, çalı�tıkları kamu, özel kurulu� veya i�yerinde uygulanan 

personel, sosyal güvenlik, çalı�ma ve bunlara ili�kin mevzuat hükümlerine tabi 

kılındıklarından; bunların sosyal güvenlik bakımından Türk uyruklulardan hiçbir 

farkı yoktur46. 

E) Büyükelçilik Görevlileri 

Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalı�tırılanlardan 

gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile 

Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çalı�tırılan Türk vatanda�ları da zorunlu 

sigortalı sayılmı�lardır (SS�Y. m. 9/ç)47.  

                                                 
43  TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.197-198; BOSTANCI, s.15. 
44  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.80. 
45  BOSTANCI, s.17. 
46  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.81; BOSTANCI, s.17. 
47  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.81; Ayrıca bkz. 5510 sayılı Kanun Gere�ince Sigortalı Sayılanlar, 

Sayılmayanlar, Sigortalılı�ın Ba�langıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebli� m. 4 
(Tebli� için 28.09.2008 t. ve 27011 S.lı RG.). 
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F) Koruma Bekçileri 

02.07.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 

Kanuna göre, çiftçi malları koruma ba�kanlıkları veya meclisleri tarafından 

çalı�tırılan koruma bekçileri, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu 

sigortalı sayılırlar. Koruma bekçileri, ilk kez 506 sayılı Kanunda 26.05.1976 

tarihinde yürürlü�e giren 1992 sayılı Kanunla yapılan bir de�i�iklikle sigortalı olarak 

sayılmı�lardır48. 

5510 sayılı Kanun ile de Çiftçi Malları Koruma Ba�kanlıkları tarafından 

çalı�tırılan koruma bekçileri, aynen hizmet akdine tabi çalı�anlar gibi sigortalı 

sayılmı�lardır (SSGSSK. m. 4/2 d)49. Bir ba�ka ifadeyle kanun koyucu burada, kamu 

tasarrufu ile atanan kamu görevlileri olmalarına ra�men, bu ki�ileri memurlar gibi 

de�il i�çiler gibi sigortalı saymak suretiyle istisnai bir durum olu�turmu�tur50. 

Bununla birlikte kamu görevi dı�ında, fabrika, i� hanı, otel gibi yerlerde bekçi 

ya da güvenlik görevlisi olarak çalı�an ki�iler hizmet akdine tabi olarak 

çalı�tıklarından zaten sigortalı sayılmakta olup, bu kapsamda de�erlendirilmez51. 

G) Umumi Kadınlar 

24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen 

umumi kadınlar, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı 

sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 e). 

1593 sayılı kanunun 128. maddesine göre çıkarılan “Genel Kadınlar ve 

Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhu� Yüzünden Bula�an Zührevi 

Hastalıklarla Mücadele Tüzü�ü”nde belirtilen umumi kadınların, hizmet akdine tabi 

çalı�ıp çalı�madıklarına bakılmaksızın, sosyal koruma dü�üncesi ile zorunlu sigorta 

                                                 
48  TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.188; ÇENBERC� Mustafa, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, Ankara 

1985, s.102; BOSTANCI, s.12. 
49  KORKUSUZ/U�UR, s.111-112. 
50  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.110; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.188; ÇENBERC�, s.102; 

ÇAKMAK �hsan, �erhli Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara 2001, s.35-36; ERNAM A. Nuri, 
Açıklamalı ve Uygulamalı Sosyal Sigortalar mevzuatı, Kamu-��, Ankara 1990, s.35; BOSTANCI, 
s.12; KORKUSUZ/U�UR, s.112. 

51  �AKAR,  Sosyal Sigorta, s.89; TEZEL Ali /KURT Resul, Yargıtay Kararları ile Donatılmı� Sosyal 
Sigorta Mevzuatı ve Ba�-Kur Yasası, �stanbul 1998, s.176; BOSTANCI, s.12. 
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kapsamına alınmı�tır52. Zorunlu sosyal sigorta kapsamına alınanlar sadece, anılan 

Tüzü�ün 15. maddesinde “ba�kalarının cinsi zevkini menfaat kar�ılı�ı tatmin etmeyi 

sanat edinen ve bunun için de�i�ik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar” olarak 

tanımlanan, genelevlerde çalı�an ve tescil edilmi� umumi kadınlardır53. Bunun 

dı�ında, bir genelevde de�il de, serbest olarak bu i�i yapan, izinsiz olarak çalı�an 

kadınlar bu kapsamda de�erlendirilmemektedir. Burada genelev kadınlarının, 

genelev i�letmekte olan ki�i ile yaptı�ı sözle�meyi, geçerli bir i� sözle�mesi saymak 

ve bu kadınları sigortalı saymak, sosyal güvenli�in amacı ile de uygun 

dü�mektedir54.  

Genelev kadınlarını çalı�tıran ve genelev i�letmekte olan kimseler kanun 

kapsamında i�veren sayılmakta ve i�verene ait yükümlülükleri yerine getirmek 

zorundadırlar. Bu durumda genelevlerin de kanun kapsamına alınması gereken i�yeri 

olarak kabulü zorunluluk arz etmektedir55. 

Genelevlerde, umumi kadınlar dı�ında hizmet akdine tabi olarak çalı�tırılan 

(temizlikçi, garson, güvenlik görevlisi vb.) genelev i�leten i�verenin di�er i�çilerinin 

bu madde kapsamı dı�ında 5510 sayılı Kanunun 4/1 a maddesi kapsamında zorunlu 

sigortalı olaca�ı a�ikârdır56. Zira bunlar, normal i� ili�kisi içinde çalı�an gerçek 

zorunlu sigortalılar olup, salt genelevde çalı�ıyor olmalarından dolayı, umumi 

kadınlarla ilgili hüküm kapsamında de�erlendirilmeleri mümkün de�ildir. 

H) Usta Ö�reticiler 

Milli E�itim Bakanlı�ı tarafından düzenlenen kurslarda usta ö�retici olarak 

çalı�tırılanlar, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar 

(SSGSSK. m. 4/2 f). 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli E�itim Temel Kanununa57 

                                                 
52  �AKAR, Sosyal Sigorta, s.91; TUNÇOMA�, s.119; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.189; ERNAM, 

s.35; BOSTANCI, s.14. 
53  �AKAR, Sosyal Sigorta, s.91; TUNÇOMA�, s.119; KORKUSUZ/U�UR, s.114; BOSTANCI, 

s.14. 
54  TUNÇOMA�, s.121; BOSTANCI, s.15. 
55  TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.190; TUNÇOMA�, s.119; �AKAR, Sosyal Sigorta, s.91; 

BOSTANCI, s.15. 
56  BOSTANCI, s.15; TEZEL/KURT, s.180. 
57  24.06.1973 t. ve 14574 S.lı RG.  
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göre, örgün ve yaygın e�itim kurumlarında ve hizmet içi yeti�tirme kurs, seminer ve 

konferanslarında geçici veya sürekli olarak usta ö�reticiler görevlendirilebilmektedir.  

Usta ö�retici, ustalık yeterli�ini kazanmı�; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki 

ve teknik e�itim okul ve kurumları ö�rencilerinin i�yerindeki e�itiminden sorumlu, 

mesleki e�itim tekniklerini bilen ve uygulayan ki�ilerdir58. Ö�retim tür ve 

seviyelerine göre uzman ve usta ö�reticilerin seçimlerinde aranacak �artlar, görev ve 

yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir59. 

I) Kamu �darelerinde Ücret Kar�ılı�ı Ders Verenler 

Kamu idarelerinde ders ücreti kar�ılı�ı görev verilenler, 5510 sayılı Kanun             

4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 f). 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu m. 89’ a göre, “Her derecedeki e�itim ve ö�retim 

kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya 

yaygın e�itim yapan kurumlarda ve benzeri kurulu�larda ö�retmen veya ö�retim 

üyesi bulunmaması halinde ö�retmenlere, ö�retim üyelerine veya di�er memurlara 

veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak 

ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve di�er hususlar ilgili 

Bakanlı�ın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.” 

Anılan maddede sözü edilen, ücret kar�ılı�ı ek ders görevi vermek üzere 

açıktan atanan kimseler, bu kapsamda zorunlu sigortalı sayılmaktadırlar60.  

�) Geçici Personel 

14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin 

(C) bendi kapsamında çalı�tırılanlar, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında 

zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 f).  

                                                 
58  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.82. 
59  Milli E�itim Bakanlı�ı Kurumlarında Sözle�meli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman 

ve Usta Ö�reticiler Hakkında Yönetmelik, (21.05.1977 t. ve S.lı 15943 RG.) ile Milli E�itim 
Bakanlı�ı Kurumlarında Sözle�meli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta 
Ö�reticiler Hakkında Yönetmelikte De�i�iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (20.10.2000 t. ve S.lı 
24206 RG.) 

60  KORKUSUZ/U�UR, s.113. 



16 

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin, memurlar, 

sözle�meli personel, geçici personel ve i�çiler tarafından yürütülece�ini öngörmü�tür 

(DMK. m. 4). 5510 sayılı Kanun da bunlardan geçici personelin, sigortalılık 

açısından hizmet akdi ile çalı�anlar gibi de�erlendirilmesi esasını getirmi�tir61. 

Geçici personel, Devlet Memurları Kanunu 4/C maddesinde tanımlanmı�tır. 

Buna göre, geçici personel, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet oldu�unda 

Devlet Personel Ba�kanlı�ı Maliye Bakanlı�ının görü�lerine dayanılarak Bakanlar 

Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 

sözle�me ile çalı�tırılan ve i�çi sayılmayan kimselerdir62.  

Ülkemizde son yıllarda yürütülen özelle�tirme çalı�maları sonucunda, 

özelle�tirilen kamu kurum ve kurulu�larında görev yapan i�çi statüsündeki 

kimselerin, di�er kamu kurum ve kurulu�larında geçici personel olarak istihdam 

edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda geçici personel sayısında 

ciddi bir artı� söz konusu olmu�tur. Böylece, özelle�tirme sonucunda hizmet akdine 

son verilen i�çilerin, kamu kesiminde istihdam edilmek suretiyle ma�dur olmalarının 

önüne geçilmi�tir. 

2- Kendi Adına ve Hesabına Ba�ımsız Çalı�anlar 

A- Genel Olarak 

5510 sayılı Kanunun 4/1 b maddesine göre, “Köy ve mahalle muhtarları ile 

hizmet akdine ba�lı olmaksızın kendi adına ve hesabına ba�ımsız çalı�anlardan ise; 

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde 

gelir vergisi mükellefi olanlar, 

- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 

- Anonim �irketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara 

bölünmü� komandit �irketlerin komandite ortakları, di�er �irket ve donatma 

i�tiraklerinin ise tüm ortakları, 

                                                 
61  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.82; KORKUSUZ/U�UR, s.115. 
62  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.82; KORKUSUZ/U�UR, s.115. 
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- Tarımsal faaliyette bulunanlar,” zorunlu sigortalı sayılmı�tır63.  

Yine, At Yarı�ları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler ile avukat ve 

noterler de bu kapsamda zorunlu sigortalı sayılmı�lardır. 

Ba�ımsız çalı�anlar, herhangi bir hizmet akdi ile çalı�mayan ayrıca atama 

tasarrufu ile de istihdam edilmeyen kimselerdir64. Ba�ımsız çalı�ma, de�i�ik 

sözle�me biçimlerine göre yapılabilir. 5510 sayılı Kanunun 4/1 b maddesi, esas 

itibariyle Ba�-Kur Kanunu kapsamındaki sigortalıları düzenlemektedir. Ayrıca 2926 

sayılı Kanun kapsamında yer alan ki�iler ile daha önce Topluluk Sigortasına tabi 

avukat ve noterler de bu bent kapsamında sigortalı sayılmaktadır.  

Reformdan önceki dönemde 1479 sayılı Kanunda ba�ımsız çalı�manın 

ko�ulları, i� sözle�mesine ba�lı olmaksızın kendi ad ve hesabına çalı�mak, herhangi 

bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunmamak, esnaf, sanatkar ve di�er 

ba�ımsız çalı�anlardan olmak �eklinde belirlenmi�ti65.  

Gerek reformdan önceki dönemde ve gerekse reformdan sonraki geçi� 

döneminde, i� ve sosyal güvenlik hukukunun ki�iler açısından uygulama alanının 

belirlenmesinde, ba�ımsız çalı�ma kavramı önemli bir i�leve sahip olmaktadır66.  

B) Köy ve Mahalle Muhtarları 

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu67, köy ve mahalle 

muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların 1479 sayılı Ba�-Kur 

Kanunu kapsamına alınmalarını öngörmü� ve bunlardan yeniden bu görevlere 

seçilmeyenler veya ayrılanların Ba�-Kur’ la ili�kilerinin, kanuni primlerini ödedikleri 

sürece devam edece�ini de tespit etmi�tir (m. 4). Böylelikle söz konusu göreve 

seçilmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ili�kisi bulunan muhtarlar, 

isteklerine ba�lı olarak muhtarlık esnasında da ilgili sosyal güvenlik kurumu ile 

                                                 
63  KORKUSUZ/U�UR, s.135. 
64  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.83. 
65  BOSTANCI, s.34. 
66  GÜZEL, Ali,  Zorunlu Ba�-Kur Sigortalılı�ı ve Uygulama Sorunları, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMA�’ 

a Arma�an, �stanbul 1997, s.202; BOSTANCI, s.36. 
67  10.09.1977 t. ve 16053 S.lı RG. 
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ili�iklerini devam ettirebilmi�lerdir. Muhtar seçilmeden önce herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumu ile ilgisi bulunmayan ki�iler ise, muhtarlık döneminde Ba�-Kur 

kapsamında sigortalı kabul edilmi�lerdir68. 

5510 sayılı Kanun, köy ve mahalle muhtarlarını, kısa ve uzun vadeli sigorta 

kolları açısından ba�ımsız çalı�anlar gibi sigortalı kabul etmektedir. Dolayısıyla, köy 

ve mahalle muhtarlı�ına seçilenler, önceki çalı�ma ili�kileri ve sosyal güvenlik 

durumları ne olursa olsun, ba�ımsız çalı�anlar gibi sigortalı sayılmı�lardır69.  

Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 21. maddesine göre, köy muhtarları için, 

Kanunun yürürlük tarihinden önce 2108 sayılı Kanunun 4. maddesine göre muhtar 

seçildikleri tarih itibarıyla 1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılanlar; 

5510 sayılı Kanunun 4/1 b maddesine göre sigortalılıklarını devam ettirmek 

isterlerse, maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte 

bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içinde talepte 

bulunmazlarsa, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır70.  

C) Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefleri 

Gelir Vergisi Kanunu71 hükümleri çerçevesinde ticari kazanç veya serbest 

meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi sayılanlar, ba�ımsız çalı�anlar 

olarak sigortalı sayılmı�lardır72.  

Bir kimsenin gelir vergisi mükellefi olması, ba�ımsız çalı�an statüsünde 

sigortalı olması için yeterli de�ildir. Bunun yanı sıra ba�ımsız olarak kendi ad ve 

hesabına çalı�ıyor olması da gerekir73. Yani bir kimsenin ba�ımsız çalı�an olarak 

sigortalı olabilmesi için gelir vergisine tabi olması yeterli olmayıp, buna ilave olarak 

o kimsenin ba�ımsız çalı�masını eylemli olarak sürdürmesi de zorunludur74. E�er bir 

                                                 
68  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.83-84. 
69  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.83. 
70  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.83; KORKUSUZ/U�UR, s.137. 
71  06.01.1961 t. ve S.lı 10700 RG. 
72  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.84. 
73  BOSTANCI, s.36; AKIN, Levent, Ba�-Kur Sigorta Yardımları, �stanbul 1996, s.4. 
74  Bkz. Yarg. 10. HD., 26.02.1991 t., 110/1731, YKD., A�ustos 1991, s.1209; Yarg. 10. HD., 

09.09.1989 t., 5542/6270, YKD., Aralık 1989, s.1738. 
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kimse vergi kaydını sildirmemi� olsa dahi, gerçekte mesleki faaliyetlerine son vermi� 

ise sigortalı sayılmayacaktır75. 

Gelir Vergisi Kanunu m. 37’ ye göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden 

do�an kazançlar, ticari kazanç olarak belirlenmi�tir. Gelir Vergisi Kanunu m. 66’ ya 

göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden do�an kazançlar da, serbest meslek 

kazancı olarak tanımlanmı�tır. Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade �ahsi 

mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette 

olmayan, i�lerin i�verene tabi olmaksızın �ahsi sorumluluk altında kendi nam ve 

hesabına yapılan faaliyetlerdir.  

D) Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkar Siciline Kaydolanlar 

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar da 

ba�ımsız Çalı�anlar kapsamında sigortalıdır. Gelir Vergisinden muaf esnaf, Gelir 

Vergisi Kanunu m. 9’ da �öyle ifade edilmi�tir: “Ticaret ve sanat erbabından a�a�ıda 

yazılı �ekil ve suretle çalı�anlar gelir vergisinden muaftır. 1-Motorlu nakil vasıtaları 

kullanmamak �artı ile gezici olarak veya bir i�yeri açmaksızın perakende ticaret ile 

i�tigal edenler, 2-Bir i�yeri açmaksızın gezici olarak ve do�rudan do�ruya müstehlike 

i� yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, 

kundura boyacısı, berber, nalbant, foto�rafçı, odun ve kömür kırıcısı, çama�ır 

yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı, 3- Köylerde gezici olarak her türlü 

sanat i�leri ile u�ra�anlar, 5-Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 

rüsum tonilatoya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları i�letenler, hayvanla 

veya bir adet hayvan arabasıyla nakliyecilik i�i yapanlar, 5-Ziraat i�lerinde 

kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla 

nakliyecili�i mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret kar�ılı�ında e�ya ve insan ta�ıyan 

çiftçiler, 6-Evlerde kullanılan diki�, nakı�, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve 

aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dı�arıdan i�çi almamak 

�artıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çar�af, çorap, halı, kilim … 

eri�te, mantı gibi ürünleri i�yeri açmaksızın satanlar, 7-Ticari i�letmelere ait atıkları 

mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir i�yeri 

                                                 
75  TUNCAY, De�erlendirme 2000, s.225. 
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açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dola�mak suretiyle her türlü 

hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya 

tekrar i�leyenlere satanlar.” 

Bu �ekilde gelir vergisinden muaf esnafın ba�ımsız çalı�an olarak kabulü için, 

aynı zamanda esnaf ve sanatkar siciline kaydı da gereklidir76. 07.06.2005 tarih ve 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulu�ları Kanunu esnaf ve sanatkarı 

tanımlamı�tır. Kanunun 3/a maddesine göre, esnaf ve sanatkar, ister gezici ister sabit 

bir mekanda bulunsun, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 

Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup, 

ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalı�masına dayandıran ve kazancı 

tacir veya sanayici niteli�ini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde 

vergilendirilenler ve i�letme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden 

muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri ifade eder. 

Esnaf ve sanatkarlar, yanlarında çalı�anlar hariç, çalı�maya ba�ladıkları tarihten 

itibaren durumlarını otuz gün içinde ba�lı bulundukları sicile tescil ve Sicil 

Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülü�ü yerine getirmedi�i 

tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kurulu�lara 

bildirilirler. �lgili kurum ve kurulu�lar, sicil kaydı yapılana kadar bunların 

faaliyetlerini durdurur77. 

1479 sayılı Kanun döneminde, gelir vergisinden muaf olanların Ba�-Kur 

sigortalısı sayılması için, hem esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmaları, hem de 

kanunla kurulu meslek kurulu�larına kayıtlı olmaları gerekmekte78 iken; 5510 sayılı 

Kanun ile getirilen yeni düzenleme ile gelir vergisinden muaf olanların ba�ımsız 

çalı�anlar statüsünde sigortalı olabilmeleri için yalnızca esnaf ve sanatkar siciline 

kayıtlı olmaları yeterli görülmü�, bunların ayrıca ilgili meslek kurulu�larına kayıtlı 

olmaları �artı aranmamı�tır. 

                                                 
76  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.85. 
77  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.86. 
78  GÜZEL, Ali/OCAK, Saim, 1479 Sayılı Ba�-Kur Kanununda 4956 ve 5073 Sayılı Kanunlar �le 

Yapılan De�i�iklikler, Legal �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi, S.3, Temmuz-A�ustos-
Eylül 2004, s.882-883; BOSTANCI, s.38. 
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E) �irket Ortakları 

Kollektif �irketlerin ortakları, limited �irketlerin ortakları, adi komandit 

�irketlerin komandite ve komanditer ortakları, sermayesi paylara bölünmü� komandit 

�irketlerin komandite ortakları, donatma i�tiraklerinin ortakları ile anonim �irketlerin 

yönetim kurulu üyesi durumundaki ortakları ba�ımsız çalı�anlar gibi sigortalı 

sayılmı�lardır (SSGSSK. m. 4/1 b)79. 

1479 sayılı Kanun, anonim �irketlerin kurucu ortaklarının da ba�ımsız 

çalı�anlar statüsünde sigortalı olmasını kabul etmi�ken80, 5510 sayılı Kanunda 

anonim �irket kurucu ortaklarının ba�ımsız çalı�anlar statüsünde sayılmamı� olması 

kar�ısında, reformdan sonraki dönemde kurucu ortakların sigortalı olması yolu 

kapatılmı�tır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun Geçici 22. maddesinde bir geçi� hükmü 

getirilmi� ve daha önce 1479 sayılı Kanunun 24. maddesine tabi olarak sigortalı 

olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin, bu maddenin yürürlük tarihi 

olan 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı talepte bulunmaları 

halinde sigortalılıklarının aynen devam ettirilece�i kabul edilmi�tir. Bu süre 

içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise Kanunun yürürlük tarihi 

itibariyle sona ermektedir81. 

F) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar 

Tarımsal faaliyet, kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle 

ba�kalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, 

üretme, yeti�tirme ve ıslah yoluyla yahut do�rudan do�ruya tabiattan istifade etmek 

suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin 

yeti�tiricileri tarafından; muhafazasını, ta�ınmasını veya pazarlanmasını ifade 

etmektedir (SSGSSK m. 3/19). 5510 sayılı Kanun, hizmet akdine tabi olmaksızın 

kendi ad ve hesabına tarımsal faaliyet icra eden kimseleri, ba�ımsız çalı�anlar 

statüsünde zorunlu sigortalı kabul etmektedir. Böylelikle, reformdan önce 2926 sayılı 

                                                 
79  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.86; KORKUSUZ/U�UR, s.140. 
80  BOSTANCI, s.38, (bkz., dn. 175); ERTÜRK, s.32-33. 
81  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.86, dn.83. 
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kanun kapsamında sigortalı olan kimseler, 5510 sayılı Kanun kapsamına 

alınmı�lardır82. 

Ancak, kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım i�lerinde veya orman i�lerinde 

hizmet akdiyle süreksiz i�lerde çalı�anlar ile tarımda kendi adına ve hesabına 

ba�ımsız çalı�anlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet 

gelirlerinden, bu faaliyete ili�kin masraflar dü�üldükten sonra kalan tutarın aylık 

ortalamasının, 5510 sayılı Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt 

sınırının otuz katından az oldu�unu belgeleyenler, sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m. 

6/1 ı). Böylece 5510 sayılı Kanun ile tarımsal faaliyet icra edenlerden belirli bir 

miktarın altında gelir elde eden kimselerin sigortalı olmayacakları kabul edilmi�tir83. 

Kanun koyucu geçi� döneminde tarımsal faaliyette bulunan kimseler için bir 

farklılık öngörmü�tür. 5510 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinde tarımsal faaliyette 

bulunanlardan sigortalı sayılmayanların tespitinde, 2008 yılı için prime esas günlük 

kazanç alt sınırının onbe� katından az gelir elde etme �artı ararken; otuz katını 

geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle bu oranın 

uygulanmasını kabul etmi�tir84. 

G) Jokey ve Antrenörler 

10.07.1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarı�ları Hakkında Kanuna tabi jokey ve 

antrenörler hakkında 5510 sayılı Kanunun 4/1 b maddesi kapsamında sigortalı 

sayılanlara ili�kin hükümler uygulanır (SSGSSK. m. 4/3).  

6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörler de, ba�ımsız çalı�anlar statüsünde 

sigortalı sayılmı�lardır85. Yargıtay, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde, 

jokeyler için hizmet akdinin �artlarının varlı�ı halinde bunların SSK sigortalısı 

sayılaca�ı içtihadında bulunmu� iken; kanun koyucu açık bir hüküm getirmek 

                                                 
82  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.86-87. 
83  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.87. 
84  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.87. 
85  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.87; KORKUSUZ/U�UR, s.146. 
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suretiyle, bunların reformdan sonraki dönemde ba�ımsız çalı�anlar statüsünde 

sigortalı sayılacaklarını kabul etmi�tir86.  

H) Avukat ve Noterler 

Avukat ve noterler, reform öncesi dönemde topluluk sigortasına tabiydi. 

Topluluk sigortası, 506 sayılı Kanun kapsamında yer almayanların Kanunda 

öngörülen haklardan istifade edebilmelerine imkan tanıyan bir durumdu87. 

Uygulama, Topluluk Sigortası Genel �artları ve Türkiye Barolar Birli�i ve Türkiye 

Noterler Birli�i ile Sosyal Sigortalar Kurumu Ba�kanlı�ı arasında yapılan tip 

sözle�me hükümlerine göre yürütülmekteydi88.  

Esas itibariyle topluluk sigortası, aslında ba�ımsız çalı�an statüsünde sigortalı 

olması gereken belirli meslek gruplarının, 1479 sayılı Kanunun yürürlü�e girmedi�i 

ve Ba�-Kur’un bulunmadı�ı dönemde, sosyal güvenlik kapsamına alınmak istenmesi 

nedeniyle ortaya çıkmı�tır89. 

Topluluk sigortası aslında iste�e ba�lı olmakla birlikte, avukat ve noterler için, 

ilgili mevzuat hükümleri nedeniyle zorunlu hale getirilmi�ti90.  

Avukatların zorunlu topluluk sigortasına alınması 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu ile sa�lanmı� ve ilk olarak 07.07.1969 tarihinde uygulamaya konulmu�tur91. 

Avukatlardan, emeklili�e tabi bir görevde çalı�makta olanlar, Sosyal Sigortalar 

Kanunu kapsamına girenler, Emekli Sandı�ından emeklilik veya malullük aylı�ı 

almakta olanlar, Sosyal Sigortalar Kurumundan ya�lılık veya malullük aylı�ı almakta 

olanlar ile SSK. Geçici 20. maddede öngörülen sandıklara tabi olanlar veya bu 

                                                 
86  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.87, dn.85, (Bkz. Yarg. 10. HD., 1982 t., 4636/4938.) 
87  SÖZER, s.47. 
88  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.172; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.87; KURT, Resul, �� Hukuku 

ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, 3.B., �stanbul 2004, s.73-75; ERNAM, s.35.  
89  TUNCAY, A. Can/EKMEKÇ�, Ömer, Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik Hukukunun 

Esasları, 2. Bası, �stanbul 2009, s.252; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.87-88; �AKAR, Müjdat, Yeni 
Sosyal Güvenlik Düzeni Acaba Kimi Memnun Edecek?, Mercek, Y. 13, S. 49, Ocak 2008, s.113; 
�AKAR, Müjdat, Kazanılmı� Haklar Ba�lamında Uzun Vadeli Sigortalar 5510 Sayılı Yasa 
Uygulamasında Çıkacak Sorunlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanunları ve Gerçekler 
Sempozyumu, �stanbul Barosu, 26-27.01.2007, s.127. 

90  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.88; �AKAR, Sosyal Sigorta, s.122. 
91  ERNAM, s.312; BOSTANCI, s.49. 
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sandıklardan ya�lılık veya malullük aylı�ı almakta olanların topluluk sigortasına 

girmesi mümkün de�ildi92. Yukarıda sayılanlar dı�ında kalan avukatların ise topluluk 

sigortasına girmeleri zorunlu kılınmı�tır (AvK. m. 186)93. Bu zorunluluk sadece uzun 

vadeli sigorta kollarını (malullük, ya�lılık ve ölüm sigortası) kapsamakta olup, kısa 

vadeli sigorta kollarına (i� kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık 

sigortası) girmek avukatın iste�ine bırakılmı�tı94.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 20. maddesine göre, noterlerin de uzun vadeli 

sigorta kolları bakımından topluluk sigortasına girmeleri zorunlu kılınmı�tı95. 

Noterlerin zorunlu topluluk sigortalılı�ı da avukatların tabi oldu�u zorunlu topluluk 

sigortası hükümlerine benzer kurallara tabi bulunmaktadır96.  

5510 sayılı Kanun, topluluk sigortası uygulamasını herkes için (avukat ve 

noterler de dahil) kaldırmı�tır97. Reformla birlikte, 5510 sayılı Kanun, serbest avukat 

ve noterleri ba�ımsız çalı�anlar statüsünde sigortalı saymaktadır98.  

Avukat ve noterlerin, reformdan önce, 5000-7000 prim ödeme gün sayısı 

üzerinden emekli olma imkanları varken, artık 9000 prim ödeme gün sayısı 

üzerinden emekli olabilmeleri mümkün olacaktır. Bununla birlikte, 5510 sayılı 

Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonra fiilen 1260 günden daha az çalı�tıktan 

sonra ya�lılık aylı�ı talebinde bulunan avukat ve noterler, 2829 sayılı Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birle�tirilmesi Hakkında 

Kanun hükümleri çerçevesinde 5510 sayılı Kanunun getirdi�i bu durumdan 

etkilenmeyeceklerdir99.  

                                                 
92  BOSTANCI, s.49. 
93  BOSTANCI, s.49. 
94  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.88; ERNAM, s.312; BOSTANCI, s.49; ALPER, Yusuf, Sosyal 

Sigortalar, �stanbul 2003, s.108. 
95  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.88; BOSTANCI, s.49. 
96  BOSTANCI, s.49; ERNAM, s.313. 
97  ULUÖZ, Davut, Topluluk Sigortası Yürürlükten Kalktı, Sosyal Güvenlik Dünyası, Y.11, S.52, 

Kasım-Aralık 2008, s.100; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.88. 
98  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.88. 
99  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.89; �AKAR, Kazanılmı� Haklar, s.129; �AKAR, Memnun Edecek, s.113-

114. 
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Noter ve avukatların topluluk sigortasına tabi olarak ödedikleri primleri, 5510 

sayılı Kanuna göre ödenmi� sayılır. Bu süreler yatırıldıkları sigorta kolları 

bakımından ba�langıç süresi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 506 sayılı 

Kanunun mülga 86. maddesine göre malûllük, ya�lılık ve ölüm sigortaları 

bakımından topluluk sigortasına devam edenler, bu Kanunun 4 üncü maddesi 

kapsamında durumları de�erlendirilerek, durumlarına uyan bent kapsamında sigortalı 

sayılırlar (SSGSSK. geçici m. 6). �üphesiz, hizmet akdine tabi olarak bir ba�ka 

avukat ya da i�veren nezdinde istihdam edilen avukatlar, 5510 sayılı Kanunun 4/1 a 

maddesi kapsamında kabul edilirler100.  

3- Kamu �darelerinde Çalı�anlar 

Reformdan önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandı�ı Kanununa tabi olan kamu 

kesiminde çalı�an kimseler, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmı�tır 

(SSGSSK. m. 4/1 c). 

5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ili�kin hükümleri, Kanun 4/1 

c bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmaz 

(SSGSSK. m. 4/6). 5510 sayılı Kanunun son halinde, kamu görevlileri için bu 

statülerinin sürdü�ü müddetçe kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ili�kin 

hükümlerinin uygulanmayaca�ı kabul edilmi�tir101.  

5510 sayılı Kanunda kanun koyucu, kamu idarelerinde çalı�anları, çalı�tıkları 

kamu kurum ve kurulu�larını sayarak, buralarda çalı�anları sigortalı olarak kabul 

etme yolunu tercih etmi�tir. Böylelikle 5434 sayılı Kanunun benimsedi�inden farklı 

bir yöntem belirlenmi�tir. Eski uygulamada, kurum ve kurulu�lar sıralandıktan sonra, 

belirtilen yerlerde çalı�anlardan hangilerinin i�tirakçi olacakları da tespit edilmi�ti. 

�imdi ise, do�rudan çalı�ılan kamu kurumları sayılmakta, buralarda çalı�anların 

kamu görevlileri olarak sigortalı olacakları belirlenmektedir102.  

                                                 
100  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.89. 
101  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.90; KORKUSUZ/U�UR, s.146. 
102  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.90; AKIN, Levent, Sigortalılık Kavramı Açısından Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sa�lık Sigortası Kanun Tasarısının De�erlendirilmesi, AÜHFD., C.54, S.2, 2005, s. 44. 
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A) Kamu �darelerinde Hizmet Akdi ile Çalı�tırılmayanlardan Kadro ve 

Pozisyonlarda Sürekli Çalı�anlar 

Kamu �darelerinde, hizmet akdine tabi olarak çalı�mayan, kadro ve 

pozisyonlarda sürekli olarak çalı�ıp, ilgili kanunlarında hizmet akdine göre 

çalı�tırılanlar gibi sigortalı olması öngörülmemi� olanlar, kamu görevlileri olarak 

sigortalı sayılan ilk gruptur (SSGSSK. m. 4/1 c-1)103. Bunlar devlet memurlarıdır104. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuru, mevcut kurulu� biçimine 

bakılmaksızın, Devlet ve di�er kamu tüzel ki�iliklerince genel idare esaslarına göre 

yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler olarak 

tanımlamı�tır (DMK. m. 4/A)105. 

B) Hizmet Akdine Tabi veya Ba�ımsız Olarak Çalı�mayanlardan 

Sözle�meli Olarak Çalı�anlar 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi 

olmayanlardan, sözle�meli olarak çalı�ıp ilgili mevzuatında Kanunun 4. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemi� 

olanlar, kamu görevlisi olarak sigortalı sayılmı�lardır (SSGSSK. m. 4/1 c-2)106. 

C) Devlet Memurları Kanunu Gere�i Açıktan Vekil Atananlar 

657 sayılı Kanunun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, kamu 

görevlisi olarak sigortalı sayılmı�lardır (SSGSSK. m. 4/1 c-3)107. 

D) Kamu �darelerinde Çalı�anlar (Kamu Görevlileri) Gibi Sigortalı 

Sayılanlar 

5510 sayılı Kanun, bir kısım kimseyi kamu görevlisi gibi sigortalı saymı� ve 

bunlar hakkında da kamu görevlilerine ili�kin sosyal sigorta hükümlerinin 

uygulanmasını benimsemi�tir. Kanunun be� grupta topladı�ı bu kimseler �unlardır: 

                                                 
103  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.91. 
104  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.91; KORKUSUZ/U�UR, s.147 vd. 
105  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.91. 
106  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.91. 
107  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.91-92. 
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a)  Kurulu� ve personel kanunları veya di�er kanunlar gere�ince seçimle veya 

atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle 

kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmı� 

olanlardan hizmet akdi ile çalı�mayanlar. 

b) Ba�bakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye 

ba�kanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri. 

c) Kamu görevlilerince kurulan sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika 

�ubelerinin ba�kanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne 

ayrılanlar. 

d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri 

hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri ö�renci olanlar ile 

astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasp edilmek üzere temel askerlik 

e�itimine tâbi tutulan adaylar. 

e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlü�ü 

hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlü�ü 

hesabına okumaya devam eden ö�renciler.  

Ancak, bunlardan harp okulları ve polis okulları ile fakülte ve yüksek 

okullarında okumakta iken, belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile 

tamamlamalarına ra�men görevlerine ba�lamadan ayrılanların, bu okullarda geçen 

e�itim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz (SSGSSK m. 4/5)108.  

Yine önemle üzerinde durulması gereken bir husus da, 5510 sayılı Kanunun 

kısa vadeli sigorta kollarına ili�kin hükümleri, bu Kanunun 4. maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlar, yani kamu görevlileri ve bunlar gibi sigortalı 

sayılan kimseler hakkında uygulanmaz (SSGSSK. m. 4/6). 

4- Haklarında Bir Kısım Sigorta Kolları Uygulanacak Sigortalılar 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesi gere�i, bir takım ki�iler sadece bir kısım 

sigorta kolları açısından sosyal sigortalı sayılırken, bu ki�iler hakkında bir kısım 

sigorta kolları uygulanmamaktadır. Bunlar hakkında, ancak Kanunda sayılan sigorta 
                                                 

108  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.93. 
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kolları uygulanır109. Bu ki�iler kanunda sayılmayan sigorta kolları açısından kapsam 

dı�ı tutulmu�tur.  

A) Hükümlü ve Tutuklular 

Hizmet akdi ile çalı�mamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri 

bünyesinde olu�turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalı�tırılan hükümlü ve 

tutuklular hakkında, Kanunun i� kazası ve meslek hastalı�ı ile analık sigortası 

hükümleri uygulanır.  Bunlar, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında (hizmet akdi ile çalı�tırılanlar gibi) sigortalı sayılırlar 

(SSGSSK. m. 5/1 a)110. 

Kural olarak ceza ve tutukevlerinde yapılan çalı�malar hizmet akdinin 

konusunu olu�turmaz. Zira böyle bir i� ili�kisinde, serbest iradeye dayalı bir 

çalı�manın varlı�ından söz edilemez. Buradaki ili�ki, kamu hukukundan kaynaklanan 

bir yükümlülü�e dayanmaktadır. Bununla birlikte Kanun, kısa vadeli sigorta kolları 

açısından bu ki�ileri kapsamına almı�tır111. 

Her ne kadar, Kanun bu ki�ileri kısa vadeli sigorta kolları açısından kapsamına 

almı� ise de, bahsi geçenler uzun vadeli sigorta kolları yönünden iste�e ba�lı sigortalı 

olabilirler112. 

B) Çırak, ��letmelerde Mesleki E�itim Gören Ö�renciler ve Zorunlu 

Staja Tabi Tutulanlar 

05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki E�itim Kanununda belirtilen aday 

çırak, çırak ve i�letmelerde mesleki e�itim gören ö�renciler hakkında i� kazası ve 

meslek hastalı�ı ile hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek 

ö�renimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan ö�renciler hakkında ise i� kazası ve 

meslek hastalı�ı sigortası hükümleri uygulanır, bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 5/ b). 
                                                 

109  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.94; BOSTANCI, s.30; KORKUSUZ/U�UR, s.122. 
110  KORKUSUZ/U�UR, s.122. 
111  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.94; Tutuklu ve hükümlü çalı�ması hakkında geni� bilgi için bkz. U�AN, 

M. Fatih, �� ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tutuklu ve Hükümlü Çalı�ması, Prof. Dr. Nuri Çelik’ e 
Arma�an, C.II, �stanbul 2001, s.1437. 

112  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.94. 
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Yine, i�yerlerinde hizmet akdi ile bulunmayan meslek liselerinde okumakta 

iken veya yüksek ö�renimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan ö�renciler hakkında 

da i� kazası ve meslek hastalı�ı sigortası uygulanır (SSGSSK. m. 5/c)113. Böylelikle 

Türk Hukukunda ilk kez yüksek ö�renimleri sırasında zorunlu staj gören ö�rencilerin 

sigortalı sayılmalarına da imkan tanınmı�tır114. Örne�in bir in�aat mühendisli�i 

bölümü ö�rencisinin �antiyede staj yaparken hakkında i� kazası ve meslek hastalı�ı 

sigortası hükümleri söz konusudur.  

Aday çırak, çırak, i�letmelerde meslek e�itimi gören ö�renciler ile meslek 

lisesi ve yüksek ö�renimlerinde zorunlu staj yapanlar, çalı�ma ili�kileri hizmet 

akdine dayanmadı�ı halde, hizmet akdi ile çalı�tırılanlar gibi sigortalı 

sayılmaktadırlar. Ancak bir stajyer, aynı zamanda hizmet akdi ile çalı�makta ise, bu 

durumda tüm sigorta kollarına tabi olacaktır115.  

C) Yüksek Ö�retim Kanunu Çerçevesinde Üniversitelerde Kısmi 

Zamanlı Çalı�tırılan Ö�renciler 

18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Kanunla yapılan de�i�iklikle üniversitelerde 

2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde çalı�tırılan ö�renciler, bütün sigorta 

kolları uygulamasına tabi olmaktan çıkarılmı�lardır. Üniversitelerde ö�renim 

görürken yine üniversitede çalı�an ö�rencilerin kısmi statüde istihdam edilmeleri ve 

bunlar hakkında i� kazası ve meslek hastalı�ı sigortasının uygulanması ve 

kendilerinin �� Kanunu anlamında i�çi sayılmaması uygulaması, 2547 sayılı Kanunun 

46. maddesine dayanmaktadır116.  

Böylelikle üniversiteler, kendi ö�rencilerini kısmi zamanlı olarak çalı�tırmakta 

ve bunlar �� Kanunu anlamında i�çi sayılmamakta ve haklarında da tüm sigorta 

kolları de�il, sadece i� kazası ve meslek hastalı�ı sigortası söz konusu olmaktadır. 

Ancak, bu durum yalnızca asgari ücretin altında çalı�tırılan ö�renciler için geçerli 

                                                 
113  KORKUSUZ/U�UR, s.123. 
114  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.95; Bkz. GÜZEL, Ali/OCAK, Saim, 5510 sayılı Yasa ile ��verenlere 

Getirilen Ek Sosyal Sigorta Yükümlülükleri, Legal �HSGHD., C.4, S.13, 2007, s.143; 
KORKUSUZ/U�UR, s.123-124. 

115  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.95; KORKUSUZ/U�UR, s.124. 
116  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.96-97; KORKUSUZ/U�UR, s.134. 
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olmaktadır. Gerçekten, çalı�an ö�rencinin almakta oldu�u ücret, 5510 sayılı 

Kanunun 82. maddesinde düzenlenen günlük prime esas kazancın alt sınırının otuz 

katından fazla ise (asgari ücretten fazla ise), bu durumdaki ö�renciler tüm sigorta 

kollarına tabi olacaktır117. 

D) Harp Malulleri, Terör Ma�durları ile 2330 Sayılı Kanuna Göre Aylık 

Alanlar ile Kendilerine Vazife Malullü�ü Aylı�ı Ba�lananlar 

Harp malulleri ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 

03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Ba�lanması Hakkında 

Kanuna göre vazife malullü�ü aylı�ı ba�lanmı� malullerden, 5510 sayılı Kanunun m. 

4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalı�maya ba�layanlar hakkında i� 

kazası ve meslek hastalı�ı sigortası hükümleri uygulanır. Ancak uzun vadeli sigorta 

kollarına tabi olmayı istemeleri halinde bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi 

takip eden ay ba�ından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır118. 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bir 

göreve ba�layan tüm vazife malulleri hakkında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 

uygulanır. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentleri kapsamında sigortalı olarak çalı�maya ba�ladıkları halde, aylıkları 

kesilmeyen harp ve vazife malullerinden genel sa�lık sigortası primi alınmaz119. 

E) Türkiye �� Kurumu Kursiyerleri 

Türkiye �� Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geli�tirme ve 

de�i�tirme e�itimine katılan kursiyerler hakkında Kanunun i� kazası ve meslek 

hastalı�ı sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile çalı�tırılanlar gibi sigortalı 

sayılırlar120. 

4447 sayılı Kanuna göre, Türkiye �� Kurumu, i�sizlik ödene�i alan sigortalı 

i�sizlere, mesleklerine uygun ve son yaptıkları i�in ücret ve çalı�ma ko�ullarına yakın 

                                                 
117  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.97. 
118  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.97; KORKUSUZ/U�UR, s.127. 
119  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.97; KORKUSUZ/U�UR, s.127-128. 
120  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.98. 
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bir i� bulunması hususunda çalı�malar yürütmektedir. Bu anlamda, Türkiye �� 

Kurumu tarafından düzenlenen veya hizmet satın alınarak gerçekle�tirilen i� gücü 

yeti�tirme ve uyum kurslarına veya e�itim programlarına katılan ki�iler, “kursiyer” 

olarak adlandırılmaktadır121. 

F) �� Kaybı Tazminatı Alanlar 

Özelle�tirme neticesi i�siz kalanlar için özel bir düzenleme olarak, mevzuatta 

öngörülen tazminatlar dı�ında ayrıca bir de i� kaybı tazminatı alınabilmesine imkan 

tanınmı�tır122. 4046 sayılı Özelle�tirme Uygulamaları Hakkında Kanun m. 21/1’ e 

göre, “Bu Kanuna göre özelle�tirme kapsamına alınan kurulu�ların (i�tirakler hariç) 

özelle�tirmeye hazırlanması, özelle�tirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin 

kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye 

edilmesi nedeniyle; bu kurulu�larda i� sözle�mesine dayalı olarak ücret kar�ılı�ı 

çalı�anlardan i� sözle�meleri tabi oldukları i� kanunları ve toplu i� sözle�meleri 

gere�ince tazminata hak kazanacak �ekilde sona ermi� olanlara, kanunlardan ve 

yürürlükteki toplu i� sözle�melerinden do�an tazminatları dı�ında ilave olarak i� 

kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca bunların mesleklerinde geli�tirilmesine, bir meslekte 

yeti�tirilmesine veya meslek edindirilmesine ili�kin e�itim giderleri ile yeni i� 

bulmalarına katkı sa�lamak amacıyla yapılacak giderler Özelle�tirme Fonundan 

kar�ılanır. Özürlü Personele (ilgili kanunların öngördü�ü I, II ve III. derece),bu 

maddede belirtilen tutarın iki katı olarak i� kaybı tazminatı ödenmesi ve 

sa�lanabilecek di�er hizmetlere ili�kin i�lemler Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü 

tarafından yürütülür.” 

5510 sayılı Kanun, i� kaybı tazminatı alanların Kanun m. 4/a bendi kapsamında 

hizmet akdi ile çalı�tırılanlar gibi, sigortalı ve genel sa�lık sigortalısı sayılacaklarını 

da öngörmü�tür. �� kaybı tazminatı alanlar, kısa vadeli sigorta kollarına tabi de�ildir. 

Bu �ekilde sigortalı sayılanların sigortalı olduklarını Kuruma bildirme sorumlulukları 

da yoktur. Bunlar için, Türkiye �� Kurumu tarafından ilk i� kaybı tazminatının 

                                                 
121  KORKUSUZ/U�UR, s.131-132. 
122  �� kaybı tazminatı hakkında geni� bilgi için bkz. U�AN, M. Fatih, �� Kaybı Tazminatı, Kamu-��, C.4, 

S.1, Ocak 1995, s.103-115; KÖSEO�LU, Ali Cengiz, Özelle�tirme ve �� Kaybı Tazminatı, A. Can 
Tuncay’ a Arma�an,  �stanbul 2005, s.91-126. 
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ödendi�i tarihi takip eden ay sonu itibariyle, i� kaybı tazminatı alanlara ili�kin 

primlerin aktarıldı�ı anda sigortalı bildirimi ve tescili yapılmı� sayılır. Bunların 

sigortalılıkları i� kaybı tazminatı ödeme süresinin bitti�i tarihte sona erer. �� kaybı 

tazminatı sona erenler için ayrıca durumun bildirilmesine gerek yoktur. �� kaybı 

tazminatından yararlananlar için Türkiye �� Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla 

birlikte, bu kanun kapsamında i�veren ve Kurum da i�yeri olarak kabul edilemez 

(SSGSSK. Geç. m. 13)123.  

III- S�GORTALI SAYILMAYANLAR 

1- Genel Olarak 

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin 

uygulanmasında a�a�ıda sayılan ki�iler sigortalı sayılmazlar: 

- ��verenin i�yerinde ücretsiz çalı�an e�i, 

- Aynı konutta birlikte ya�ayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar 

hısımlar arasında ve aralarına dı�arıdan ba�ka kimse katılmaksızın, ya�adıkları konut 

içinde yapılan i�lerde çalı�anlar, 

- Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalı�anlar hariç süreksiz olarak 

çalı�anlar,  

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) 

numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, 

muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erba� olarak yapmakta olanlar ile yedek subay 

okulu ö�rencileri, 

- Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu� tarafından ve o kurulu� adına 

ve hesabına Türkiye’ye bir i� için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi 

oldu�unu belgeleyen ki�iler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına ba�ımsız 

çalı�anlardan, yurt dı�ında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi 

olanlar, 

                                                 
123  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.102; KORKUSUZ/U�UR, s.133. 
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- Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan 

meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal e�itim süreleri 

içinde yapılan, tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim i�lerinde çalı�an ö�renciler,  

- Sa�lık hizmet sunucuları tarafından i�e alı�tırılmakta olan veya rehabilite 

edilen, hasta veya maluller, 

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gere�i 

sigortalı sayılması gerekenlerden 18 ya�ını doldurmamı� olanlar, (bir meslek veya 

sanat okulunu bitirenlerden, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, ö�renimleriyle ilgili 

görevlerde çalı�anlar hakkında 18 ya�ın bitirilmi� olması �artı aranmaz.) 

- Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım i�lerinde veya orman i�lerinde 

hizmet akdiyle süreksiz i�lerde çalı�anlar,  

- Tarımda kendi adına ve hesabına ba�ımsız çalı�anlardan; tarımsal faaliyette 

bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ili�kin masraflar 

dü�üldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas 

günlük kazanç alt sınırının otuz katından az oldu�una dair beyanlarını içeren 

ba�vuruları dikkate alınarak ziraat odalarından, bunların bulunmadı�ı yerlerde tarım 

il/ilçe müdürlüklerinden alacakları Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i ekinde yer 

alan muafiyet belgesi ile belgeleyenler,   

- Kendi adına ve hesabına ba�ımsız çalı�anlardan gelir vergisinden muaf olup, 

esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine 

ili�kin masraflar dü�üldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt 

sınırının otuz katından az oldu�una dair beyanlarını içeren ba�vuruları dikkate 

alınarak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli�i’nden alacakları muafiyet belgesi ile 

belgeleyenler, 

- Kamu idarelerinin dı� temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili�in 

bulundu�u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatanda�lı�ına da haiz 

bulunan Türk uyruklu sözle�meli personelden, bulundu�u ülkenin sosyal güvenlik 

kurumunda sigortalı oldu�unu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dı� 

temsilciliklerinde istihdam edilen sözle�meli personelin uluslararası sosyal güvenlik 
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sözle�meleri çerçevesinde ve temsilcili�in bulundu�u ülkenin ilgili mevzuatının 

zorunlu kıldı�ı hallerde, i�verenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta 

kapsamında sigortalı olanlar. 

Kanun, sigortalı sayılmayan kimseleri bu �ekilde düzenlemekle birlikte, istisnai 

bir takım düzenlemeler ile bunlardan belirli bir kesimi sigortalı olarak tekrar 

kapsamına almaktadır124. 

Yine, 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla de�i�tirilmeden önceki 

metninde, niteli�i itibariyle bir ki�inin bir gün içinde yapabilece�i i�lerde, yevmiyeli 

olarak çalı�anlar Kanunun kapsamı dı�ında bırakılmı�ken (m. 6/I j), 5754 sayılı 

Kanunla bu istisna hükmü yürürlükten kaldırılmı�tır. Dolayısıyla bu gibi i�lerde 

çalı�anlar da sigortalı sayılırlar125. 

2- ��verenin ��yerinde Ücretsiz Çalı�an E�i 

��verenin i�yerinde ücretsiz çalı�an e�i sigortalı de�ildir (SSGSSK. m. 6/1 a). 

Burada kural olan, aile hukuku çerçevesinde e�ine yardım etmek maksadı ile çalı�an 

e�in, sigortalı sayılmamasıdır126. Evlilik hayatında e�lerin birbirine kar�ılıksız olarak 

yardım edece�i karinesi üzerinden hareket edildi�inde bu sonuca varılsa da, e�ler 

arasında gerçekte bir i� sözle�mesi bulunuyorsa, bu durumda çalı�an e�in sigortalı 

olaca�ı kabul edilmektedir127. E�ler arasında çalı�ma ili�kisinin nitelendirilmesinde 

bir ihtilaf çıkması durumunda, i�yeri kayıt ve belgelerinde usulüne uygun bir 

bildirimin yapılıp yapılmadı�ı, e�in yaptı�ı i�in niteli�i, di�er e�e yardım 

mahiyetinde bir çalı�manın var olup olmadı�ı hususlarının birlikte de�erlendirilmesi 

ile bir sonuca varılması mümkündür128. 

                                                 
124  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.119. 
125  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.119. 
126  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.119 vd; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.102. 
127  TUNÇOMA�, s.128-129; GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.120; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.102; BOSTANCI, s.22. 
128  ALPER, s.121; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.102. 
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Burada e� olarak ifade edilen ki�i, resmi evlilik birli�i içindeki karı veya 

kocadan birisi olarak anla�ılmalıdır. Evlilik dı�ı birlikteliklerde, çalı�an ki�inin bu 

hüküm kapsamında sigortalı sayılmayaca�ı dü�ünülemez129. 

5510 sayılı Kanun da aynen 506 sayılı Kanun gibi e� dı�ındaki akrabaların ve 

çocukların i�yerinde çalı�malarına ili�kin bir istisna hükmü getirmemi�tir130. Bu 

nedenle i�yerinde hizmet akdiyle çalı�an akrabaları sigortalı saymak 

gerekmektedir131. Ancak çocukların, ailelerine ait i�yerlerinde yardım mahiyetinde 

çalı�maları durumunda, bunları sigortalı saymamak daha isabetli olacaktır. Yani 

çocuklar, ailelerine ait i�yerinde hizmet akdi ile ücret kar�ılı�ı çalı�ırlarsa sigortalı 

sayılırken; aksi halde sigortalı kabul edilmemelidir132. 

3- Konutta Birlikte Ya�ayan Akrabalar Arasında Yapılan ��lerde 

Çalı�anlar 

Aynı konutta birlikte ya�ayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar 

hısımlar arasında ve aralarına dı�arıdan ba�ka kimse katılmaksızın, ya�adıkları konut 

içinde yapılan i�lerde çalı�anlar sigortalı sayılmamı�tır (SSGSSK. m. 6/1 b). Burada 

yapılan i�in ortakla�a yürütülmesi esastır133.  

Kanun bakımından bu ki�ilerin sigortalı sayılmaması için öncelikle bunların 

üçüncü dereceye kadar bu derece dahil hısımlar arasında yürütülmesi gerekmektedir. 

Yine aynı dereceye kadar sıhri hısımlar, evlatlık ve e�in de buraya girdi�i kabul 

edilmelidir. Aynı konutta ya�ayan ve mü�tereken bir i�i yapanlar arasındaki  hısımlık 

derecesi, üçüncü dereceden sonraki bir dereceye sirayet ediyorsa veya hiç hısımlık 

                                                 
129  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.120; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.103; BOSTANCI, s. 22. 
130  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.103; KURT, s.22. 
131  ERNAM, s.40; KURT, s.22. 
132  “��yerinde çalı�tırıldıkları iddia olunan çocuk ya�taki evlatların… sigortalı sayılmayacakları yolunda 

bir hüküm mevcut de�ildir. Ne var ki, çocukların ya�ları, çalı�manın �ekli ve süreklili�i ile aile 
ili�kileri çevresinde arızi yardım niteli�inde olup olmadı�ı gibi hususların ara�tırılması gere�i 
ortadadır”, Yarg. 10. HD., 21.06.1983 t., 3237/3370; KURT, s.22; GÜZEL, Ali, Sosyal Sigortaların 
Genel Hükümleri ve Primleri Açısından Yargıtay’ın 2002 Yılı Kararlarının De�erlendirilmesi, 
Yargıtay’ın �� Hukukuna �li�kin Kararlarının De�erlendirilmesi 2002, Ankara 2004, s.261; U�AN, 
Sosyal Güvenlik, s.103; TEZEL/KURT, s. 168; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.192. 

133  U�AN, Sosyal Güvenlik, s. 103. 
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ili�kisi bulunmayanların da katılımı söz konusu ise, konut i�yeri niteli�i 

kazanaca�ından bunların tamamı sigortalı sayılacaktır134.  

Yine aynı konutta ya�ama �artının gerçekle�mesi gerekir. Yani söz konusu i�in 

yapılması için dı�arıdan bir katılım olmamalı ve aynı konutta ya�ayan hısımlardan bir 

kaçının dı�arıda çalı�mıyor olması gerekmektedir135. Yine yapılan i�in konut içinde 

yapılan i�lerden olması gerekir. Söz konusu i�lerin �� Kanunu 4/d maddesi 

kapsamındaki el sanatı i�leri, sepetçilik, süs e�yaları imalatı, halıcılık, dokumacılık 

gibi i�lerden olması gerekir136.  

4- Ev Hizmetlerinde Çalı�anlar 

Ev hizmetlerinde çalı�anlar, ücretle ve sürekli olarak çalı�anlar hariç olmak 

kaydıyla sigortalı sayılmamı�tır (SSGSSK. m. 6/1 c). Bununla birlikte ev 

hizmetlerinde hizmet akdine tabi olarak, ücretle ve sürekli olarak çalı�anlar, sigortalı 

sayılmı�tır137. Hizmet akdinin mevcudiyeti ücreti de zorunlu kılar138.  

5510 sayılı Kanun, tıpkı 4857 sayılı �� Kanununda oldu�u gibi ev hizmetlerini 

tanımlamamı�tır. Ev hizmetleri, çama�ırcılık, dadılık, temizlikçilik, a�çılık, �oförlük, 

bahçıvanlık gibi i�lerdir139. Ancak, evlerde yapılan i�lerin profesyonel �irketler 

tarafından yapılması durumunda, örne�in temizlik i�inin bir temizlik �irketi 

tarafından, yemek i�inin bir yemek �irketi tarafından yapılması gibi, bu �ekilde 

çalı�tırılan ki�iler sigortalı sayılmalıdır140. 

                                                 
134  TUNÇOMA�, s.129; TEZEL/KURT, s.169; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.192; YELEKÇ�, s.33; 

ÇENBERC�, s.124; GÜZEL/OKUR, s.104; CAN, Mehmet, Açıklamalı �çtihatlı Sosyal Sigortalar 
Kanunu Uygulaması, Ankara 1995, s.31-32; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.103-104; BOSTANCI, s.23; 
ERNAM, s.41. 

135  TUNÇOMA�, s.130; ÇENBERC�, s.124; GÜZEL/OKUR, s.104; BOSTANCI, s.24, 
136  TUNÇOMA�, s.130; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.192; GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, 

s.121; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.103; BOSTANCI, s.24. 
137  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.104. 
138  BA�TERZ�, Süleyman, Çalı�manın Kesintiye U�ramasının Sosyal Sigorta �li�kisine Etkisi, Ankara 

2007, s.29. 
139  TUNÇOMA�, s.130; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.193; YELEKÇ�, s.33; GÜZEL/OKUR, s.104; 

U�AN, Sosyal Güvenlik, s.105; BOSTANCI, s.24. 
140  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.105; �AKAR, Sosyal Sigorta, s.136. 
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5510 sayılı Kanunda sürekli çalı�maktan ne anla�ılması gerekti�ine ili�kin bir 

kural bulunmamaktadır. Buna göre konu hakkında iki kıstas geli�tirilebilir. 

Bunlardan ilki, �� K. m. 10 hükmü dikkate alınarak meselenin halledilmesidir. Buna 

göre, niteli�i itibariyle en çok otuz i� günü süren i�ler süreksiz i�, otuz i� gününü a�an 

i�ler ise sürekli i� kabul edilir141. Di�er bir durum da haftanın bazı günlerinde 

çalı�manın, süreklilik unsurunu olu�turaca�ı yolundadır. Bu durumda ise, gündelikçi 

olarak temizlik vb. i�lerde çalı�tırılanların süreksiz olarak çalı�tı�ı, bunun dı�ında 

kalanların ise sürekli olarak çalı�tı�ının kabulü gerekmektedir142. Yargıtay’ın 

haftanın en az üç günü çalı�mayı kriter olarak belirledi�ini söylemek mümkündür143.  

Ev hizmetlerinde kısmi süreli çalı�anlar için genel sa�lık sigortası bakımından 

eksik sürelerin tamamlanması söz konusudur. 5510 sayılı Kanun m. 88/4’ e göre, ev 

hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalı�an sigortalılar için eksik günlerine ait 

genel sa�lık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur144.  

Bununla birlikte ücretle ve süreksiz olarak ev hizmetlerinde çalı�anlar sigortalı 

sayılmasa da, 5510 sayılı Kanun m. 60/g çerçevesinde genel sa�lık sigortalısı kabul 

edilirler. Bunlar hakkında prime esas kazanç asgari ücretin iki katı olarak 

belirlenmi�tir (GSS�Y. m. 12/7). Prim ödeme yükümlüsü de kendileridir (GSS�Y. M. 

14/b)145. Yine, esasen ev hizmetlerinde çalı�anlar genel sa�lık sigortalısının 

bakmakla yükümlü ki�ilerinden ise, bu halde kendileri adına tescil yapılmayacaktır 

(SSGSSK. m. 60/2)146. 

5- Askerlik Hizmetini Yapanlar 

Askerlik hizmetlerini er ve erba� olarak yapmakta olanlar ile yedek subay 

okulu ö�rencileri sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m. 6/1 d). Kanun koyucu zorunlu 

askerlik hizmetini yapmakta olan ki�ileri bu dönem için sigortalı saymazken, askerlik 
                                                 

141  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.229; KURT, s.81. 
142  DEM�RC�O�LU, Murat/GÜZEL, Ali, ��verenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumlulu�u, 
�stanbul 2001, s.31; GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.122, dn.113. 

143  BA�TERZ�, s.29 dn.27’ de belirtilen kararlar; Ayrıca Bkz. Yarg. 10. HD., 24.12.1987 t., 7430/7462, 
ERNAM, s.47-48.  

144  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.105. 
145  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.105. 
146  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.106. 
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görevi bittikten sonra bu sürelerin borçlanılması (SSGSSK. m. 41/1 b) yoluyla 

sigortalılıkta de�erlendirilmesine imkan tanımı�tır147.  

Bununla birlikte uygulamada askerlik hizmetini ifa eden ki�ilerin, izinli 

oldukları ya da istirahat aldıkları dönemde sigortalı niteli�ini gerektiren bir i� 

yapmaları durumunda sigortalı sayılacakları ö�reti ve Yargıtay tarafından kabul 

edilmektedir148.  

Askeri nitelik ta�ıyan resmi i�yerlerinde (askeri fırınlar, dikimevleri, silah 

fabrikaları gibi) hizmet akdine tabi çalı�anların sigortalı olacakları tabiidir149.   

6- Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar 

Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu� tarafından ve o kurulu� adına 

ve hesabına Türkiye’ye bir i� için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi 

oldu�unu belgeleyen ki�iler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına ba�ımsız 

çalı�anlardan, yurt dı�ında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi 

olanlar sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m. 6/1 e).  

Bu hükme paralel olarak, Türkiye’ den geçici bir süre ile çalı�mak üzere yurt 

dı�ına gönderilen Türk vatanda�ları da, sigorta ile ili�kilerini sürdürürler. Bir ba�ka 

ifadeyle, i� gere�i geçici bir süre yurt dı�ına çalı�maya gönderilen sigortalıların 

sigorta hak ve yükümlülükleri yurt dı�ında bulundukları süre içinde de devam 

eder150. 

7- Okullardaki Uygulamalı E�itim Esnasında Yapım ve Üretim ��lerinde 

Çalı�an Ö�renciler 

Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan 

meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal e�itim süreleri 
                                                 

147  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.106. 
148  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.229; ALPER, s.93; KURT, s.82; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.106; “… izinli 

bulundu�u sırada bir i�yerinde fiilen çalı�an ve SSK. m. 2’deki ko�ulları yerine getiren bir kimsenin 
sigortalı sayılmasına … engel olu�turmaz”; Yarg. 21. HD., 04.11.2002 t., 8359/9068, GÜZEL, 
De�erlendirme 2002, s.283. Benzer Kararlar için bkz. GÜZEL, De�erlendirme 2002, s.283-284; 
GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.122-123; Aynı görü�: ÇENBERC�, 64-65. Aksi görü� için bkz. 
YELEKÇ�, s.33-34. 

149  BOSTANCI, s.25; TEZEL/KURT, s.169; YELEKÇ�, s.33; CAN, s.33. 
150  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.108; BOSTANCI, s.26-27. 
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içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim i�lerinde çalı�an ö�renciler 

sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m. 6/1 f). Burada yapılan çalı�maların, normal ders 

süreleri içinde, özellikle uygulamalı derslerin gerçekle�tirilmesi sırasında yapılan 

çalı�malar olarak kabul etmek gerekir. Yine bu çalı�manın okul içinde ifa edilmesi 

gerekmektedir. Buna kar�ılık, ders süresi dı�ında ö�rencilerin okulda çalı�tırılması 

veya derslerinde elde ettikleri teorik bilgileri uygulamaya yönelik olmayan 

çalı�maları sigortalı sayılmaları sonucunu do�uracaktır. Bu �ekilde ö�rencilerin 

herhangi bir i�yerinde hizmet akdiyle çalı�malarının da sigortalı sayılmalarını 

gerektirece�i açıktır151. 

8- ��e Alı�tırılan veya Rehabilitasyona Tabi Tutulanlar 

Sa�lık hizmeti sunucuları tarafından i�e alı�tırılmakta olan veya rehabilite 

edilen, hasta veya maluller sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m 6/1 g). Ki�ilerin 

yapmakta oldukları i�i artık yapamayacak derecede hasta veya malul durumda 

bulundukları sırada, sa�lık kurulu�ları tarafından i�e alı�tırılma ve rehabilite amaçlı 

çalı�tırmalarda, hasta veya malul kimse sigortalı sayılamayacaktır152. Rehabilitasyon 

merkezlerinde i�e alı�tırma anlamında yapılan çalı�malar sırasında, çalı�ana ücret 

dahi ödense, çalı�ma ili�kisi bir hizmet akdine dayanmadı�ı için, çalı�anın sigortalı 

olması da dü�ünülemez153.Yine bu �ekilde yapılan bir çalı�mada, çalı�anın �� Kanunu 

anlamında i�çi sayılması da söz konusu de�ildir. 

9- Ba�ımsız Çalı�anlarla Kamu �darelerinde Çalı�tırılanlardan 18 Ya�ını 

Doldurmamı� Olanlar 

5510 sayılı Kanun m. 4/1 b kapsamında ba�ımsız çalı�anlardan ya da m. 4/1 c 

kapsamında kamu görevlisi olarak istihdam edilmi� olanlardan 18 ya�ını 

doldurmamı� olanlar, sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m. 6/1 h). Ba�ka bir ifadeyle 

                                                 
151  KORKUSUZ/U�UR, s.164. 
152  TUNÇOMA�, s.135; YELEKÇ�, s.39; ÇENBERC�, s.131-132; CAN, s.40; GÜZEL/OKUR, 

s.107; TUNCAY, Sosyal güvenlik, s.196; BOSTANCI, s.29; TEZEL/KURT, s.173; ALPER, s.127. 
153  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.107; KURT, s.84. 
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ba�ımsız çalı�anlar ve kamu görevlileri için en erken sigortalılık ba�langıcı 18 ya�ın 

doldurulmasıdır154.  

Bununla birlikte, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni 

Kanunu hükümlerine göre mahkemece re�it kılınmak suretiyle, ö�renimleriyle iligili 

görevlerde çalı�anlar hakkında 18 ya�ın doldurulması �artı aranmaz (SSGSSK. m. 

6/2). Bu durumda ki�i çalı�maya ba�ladı�ı tarihte ya�ı ne olursa olsun sigortalı 

sayılacaktır155. 

Yine, 5510 sayılı Kanun, memur olabilme açısından, Devlet Memurları 

Kanunu ile paralel olarak, haklarında ergin kılınma kararı (kazai rü�t) alınanların 

memur olabilmelerine imkan tanımı�tır. Gerçekten, DMK. m. 40’ a göre, bir meslek 

ve sanat okulunu bitirenler 15 ya�ını doldurmu� olmak ve kazai rü�t kararı almak 

�artıyla devlet memurlu�una atanabilirler156.  

Sigortalılık açısından 18 ya�ın doldurulmu� olması �artı, ba�ımsız çalı�anlar ile 

kamu idarelerinde çalı�anlar içindir. Bunun dı�ındaki bir hizmet akdine dayanarak 

çalı�anlar için 18 ya�ın doldurulmu� olması �artı aranmaz. Nitekim, �� Kanunu 

açısından da çalı�ma ya�ı, 15 ya�ın tamamlanması olmakla birlikte bir kısım hafif 

nitelikteki i�lerde 14 ya�ını dolduranların da çalı�abilmelerine imkan verilmektedir 

(m. 71).  

5510 sayılı Kanun, her ne kadar sigortalılık açısından hizmet akdine tabi 

çalı�anlarda 18 ya� �artını aramasa da, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigorta 

ba�langıcının 18 ya�ın dolduruldu�u tarih olarak kabul etmektedir. Gerçekten, 

Kanuna göre 18 ya�ından önce malullük, ya�lılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların 

sigortalılık süresi, 18 ya�ını doldurdukları tarihte ba�lamı� kabul edilir. Bu tarihten 

önceki süreler için ödenen malullük, ya�lılık ve ölüm sigortası primleri ise, prim 

ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir (SSGSSK. m. 38/2)157. Ancak 01.04.1981 

tarihinden önce malullük, ya�lılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmi� sigortalılar 

                                                 
154  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.107. 
155  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.108; KORKUSUZ/U�UR, s.165. 
156  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.108. 
157  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.108. 
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hakkında, sigortalılık süresinin 18 ya�ın dolduruldu�u tarihte ba�layaca�ına ili�kin 

hüküm uygulanmaz (Kanun geç. m. 6/1). 

10- Tarım ��lerinde Çalı�anlar 

Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım i�lerinde veya orman i�lerinde hizmet 

akdiyle süreksiz i�lerde çalı�anlar ile tarımda kendi adına ve hesabına ba�ımsız 

çalı�anlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu 

faaliyete ili�kin masraflar dü�üldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu 

Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az 

oldu�unu belgeleyenler sigortalı sayılmaz (SSGSSK. m. 6/1 ı).  

Tarım i�leri, kanunda tanımlanmamı�tır. Tarım i�i, bitkisel ve hayvansal 

ürünlerin elde edilmesi için topra�ın i�lenmesi ve hayvan yeti�tirilmesi olarak 

tanımlanabilir158.  

Özel sektöre ait tarım ve orman i�lerinde hizmet akdi ile süreksiz çalı�anlar için 

kanun koyucu, tarımsal i�letmelerde kendi adına çalı�anlardan farklı olarak asgari 

ücretin altında gelir elde etme �artını aramamaktadır. Bir ba�ka ifadeyle, yasal 

düzenlemede özel sektöre ait tarım i�lerinde çalı�anlar açısından kazanca yönelik bir 

belirleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, özel sektöre ait tarım i�lerinde süreksiz 

çalı�anların, asgari ücretin üzerinde gelir almalarına kar�ın sigortalı sayılmaları 

mümkün de�ildir159. Bunlar ancak iste�e ba�lı sigortalı olarak sosyal güvenlik 

kapsamına dahil olabilirler. Zaten 5510 sayılı Kanunun yürürlü�ünden önce de tarım 

i�lerinde süreksiz çalı�anlar için 2925 sayılı Tarım ��çileri Sosyal Sigortalar Kanunu 

uygulama alanı bulmaktaydı. Bu Kanun da tarım i�lerinde süreksiz çalı�anlar için 

iste�e ba�lı olarak sigortalı olmayı öngörmekteydi. Bu durum, de�i�ikli�e 

u�ratılmamı�tır. Tarım i�lerinde süreksiz çalı�anlardan 5510 sayılı Kanunun 

yürürlü�ünden önce sigortalı olanlar 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmaya 

devam ederken, Kanunun yürürlü�ünden sonra tarım i�lerinde ücretle ve süreksiz 

                                                 
158  Bkz. U�AN, M. Fatih, Yargıtay Kararları I�ı�ında �� Kanunu Açısından Tarım ��leri (4773 sayılı 

Kanunla Yapılan De�i�iklikler de Dikkate Alınarak) Kamu-i�, C.7, S.2, 2003, Prof. Dr. Kamil Turan’a 
Arma�an, Ankara 2003, s. 511 vd. 

159  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.110. 
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çalı�anlar ise 5510 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı sigortalı olarak sosyal 

güvenliklerini sürdürebileceklerdir160. 

11- Ba�ımsız Çalı�anlardan Prime Esas Kazancın Altında Geliri Olanlar 

Kendi adına ve hesabına ba�ımsız çalı�anlardan gelir vergisinden muaf olup, 

esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine 

ili�kin masraflar dü�üldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt 

sınırının otuz katından az oldu�unu belgeleyenler sigortalı sayılmaz (SSGSSK. m. 

6/1 k). Gerçekten ba�ımsız çalı�anlar kapsamında sigortalı olması gerekenlerden, 

asgari ücretin altında gelir elde edenler sigortalı sayılmamı�tır. Ancak bunların iste�e 

ba�lı sigortalı olmaları mümkündür161. 

12- Dı� Temsilciliklerde Görev Yaptı�ı Ülkede Sigortalı Sayılan Sözle�meli 

Personel 

Kamu idarelerinin dı� temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili�in 

bulundu�u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatanda�lı�ını da haiz bulunan 

Türk uyruklu sözle�meli personelden, bulundu�u ülkenin sosyal güvenlik kurumunda 

sigortalı oldu�unu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dı� temsilciliklerinde istihdam 

edilen sözle�meli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözle�meleri çerçevesinde 

ve temsilcili�in bulundu�u ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldı�ı hallerde, 

i�verenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar 

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmazlar (SSGSSK. m. 6/1 l). 

IV- 506, 1479, 2926 VE 5434 SAYILI KANUNLAR �LE 2925 SAYILI 

KANUNA TAB� OLANLARIN S�GORTALILIKLARI 

1- Genel Olarak 

5510 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre 2008 yılı Ekim ayı ba�ından 

önce; 506 ve 2925 sayılı kanunlara tabi olanlar, yani hizmet akdine tabi çalı�an 

i�çilerle tarım sektöründe süreksiz çalı�anlar, Kanunun 4. maddesinin birinci 

                                                 
160  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.110. 
161  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.110-111. 
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fıkrasının (a) bendi; 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlar, yani Ba�-kur ve 

Tarım Ba�-kur sigortalıları, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi; 5434 

sayılı Kanuna tabi olanlar, yani memurlar, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi kapsamında sigortalı sayılır162. 

506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında geçen sigortalılık 

süresi, fiili hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı; genel sa�lık sigortasının 

uygulanmasında gerekli olan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarında 

dikkate alınır. 

2- 506 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılı�ı 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte 506 sayılı Kanunun mülga 86. 

maddesine göre malullük, ya�lılık ve ölüm topluluk sigortasına tabi olanlardan; 

- Kurumca yapılan ara�tırma sonucunda ticari kazanç veya serbest meslek 

kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi oldu�u tespit 

edilen avukat ve noterler bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın sigortalı sayılır.  

- 2008 yılı Ekim ayından önce Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik 

sözle�mesi bulunmayan ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt dı�ındaki i�yerlerinde 

çalı�tırılmak üzere götürülen Türk i�çileri, bu Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kapsama alındıkları tarihten 

sonra kısa vadeli sigorta kolları ile genel sa�lık sigortası hükümleri uygulanır. 

Bunların bildirimleri i�verenleri tarafından durumlarına uygun aylık prim ve hizmet 

belgesi ile yapılır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak 

istemeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 50. maddesinin ikinci fıkrasının Türkiye’de 

yasal olarak ikamet etme �artı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen �artlar 

aranmaksızın haklarında iste�e ba�lı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, 

iste�e ba�lı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sa�lık sigortası 

                                                 
162  Ayrıntılı bilgi için bkz. “5510 sayılı Kanun Gere�ince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, 

Sigortalılı�ın Ba�langıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebli�”, 28.09.2008 t. ve 
27011 S.lı RG. 
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primi alınmaz. Bunların bildirimleri i�verenleri tarafından durumlarına uygun aylık 

prim ve hizmet belgesi ile yapılır. 

- 2008 yılı Ekim ayı ba�ından önce yabancı devletleri Ülkemizde temsil eden 

elçilik, konsolosluk ve ata�eliklerde çalı�maları nedeniyle topluluk sigortasına tabi 

olanların i�verenlerinin 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde i�yeri tescilleri 

yapılmak suretiyle sigortalılıkları devam ettirilir.  

Yukarıdaki üç bentte belirtilen sigortalıların topluluk sigortası kayıtları esas 

alınarak tescilleri Kurum tarafından Kanuna uygun hale getirilir. Ancak, bunların 

kendileri veya i�verenleri tarafından örne�i Kurumca hazırlanan belgenin 5510 sayılı 

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma verilmesi zorunlu 

olup, Kurum tescilleri bu belgelere göre kontrol edilir.  

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önceki kısa ve uzun vadeli 

sigorta kollarına ait topluluk sigortası primlerinin takip ve tahsilinde, ilgili topluluk 

sigortası sözle�mesi ile 506, 5458, 5763 ve 5797 sayılı kanun hükümleri uygulanır.  

5510 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi gere�ince, 2008 yılı Ekim ayı ba�ı 

itibariyle dı� temsilciliklerde görevli sigortalı veya genel sa�lık sigortalısı 

personelinden, temsilcili�in bulundu�u ülkede sürekli ikamet iznine veya bu devletin 

vatanda�lı�ını da haiz olanlar, uluslararası sosyal güvenlik sözle�melerindeki 

hükümler saklı kalmak üzere ve Dı�i�leri Bakanlı�ının olumlu görü�ünün alınması 

�artıyla bulundu�u ülkenin sosyal güvenlik kurumları ile irtibatlandırılabilirler. 

4046 sayılı Kanunun 21. maddesi kapsamında i� kaybı tazminatı alanlar 5510 

sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve 

genel sa�lık sigortalısı sayılır, ancak bu sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarına tabi 

de�ildir. Sigortalıların sigortalı olduklarını ayrıca sigortalı bildirim belgesi ile 

Kuruma bildirme zorunlulukları da yoktur. 

Türkiye �� Kurumu tarafından ilk i� kaybı tazminatının ödendi�i tarihi takip 

eden ay sonu itibarıyla, i� kaybı tazminatı alanlara ili�kin primlerin aktarıldı�ı anda 

sigortalı bildirimi ve tescili yapılmı� sayılır.  
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Bu kapsamdakilerin sigortalılıkları i� kaybı tazminatı ödeme süresinin bitti�i 

tarihte sona erer. �� kaybı tazminatı sona erenler için sigortalı i�ten ayrılı� bildirgesi 

düzenlenmez. 

3- 2925 Sayılı Kanuna Tabi  Olanların Sigortalılı�ı 

2925 sayılı Tarım ��çileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 5. ve 33. 

maddeleri 5754 sayılı Kanunla 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten 

kaldırıldı�ından, 2925 sayılı Kanun uygulaması 01.10.2008 tarihinden önce prim 

ödeyen sigortalılarla sınırlı olmak üzere devam ettirilir. 

2925 sayılı Kanunun sigortalılı�ın sona ermesine ili�kin 6. maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde yapılan de�i�iklikle; 2008 yılı Ekim ayı ba�ından itibaren 

primlerini 5510 sayılı Kanunun 88. maddesine göre hesaplanacak gecikme cezası ve 

gecikme zammı ile birlikte ait oldu�u yılı takip eden yılın �ubat ayı sonuna kadar 

ödemeyenlerin tarım sigortalılıkları, o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona erer. 

4- 1479 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılı�ı 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı 

alt bendinde belirtilen tarımsal faaliyette bulunanlar hariç di�er alt bentlerine göre 

sigortalılık niteli�i ta�ıdıkları halde 01.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini 

yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülü�ü 01.10.2008 tarihinden itibaren 

ba�lar. 

01.10.2008 tarihinden önce 29.08.1977 tarihli 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve 

Sosyal Güvenlik Yasasının 4. maddesine göre muhtar seçildikleri tarih itibarıyla, 

1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan köy muhtarlarından; 5510 sayılı 

Kanun m. 4/1 (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümlerine göre sigortalılıklarını 

devam ettirmek isteyenlerin 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde yazılı talepte 

bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte 

bulunmayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılıp, 

5510 sayılı Kanun 4/1 (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen anonim 

�irketlerin kurucu ortaklarından, 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalılıklarını devam 

ettirmek isteyenlerin, 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde yazılı talepte 
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bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte 

bulunmayanların sigortalılıkları ise 01.10.2008 tarihi itibarıyla sona erer. 

1479 sayılı Kanun kapsamına alınması gerekti�i halde sigortalılı�ı ba�lamayan 

ve 01.10.2008 tarihinde kadar T.C. Emekli Sandı�ı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 

506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen emekli sandıklarınca kendilerine 

ya�lılık, malullük veya ölüm aylı�ı ba�lananlar, 01.10.1972 tarihinden itibaren 1479 

sayılı Kanun kapsamı dı�ında sayılırlar. Ancak, 1479 sayılı Kanuna tabi hizmet 

süreleri, di�er kurum ve sandıklara bildirilmi� ise bu hizmetler geçerli sayılır. 

5- 2926 Sayılı Kanuna Tabi  Olanların Sigortalılı�ı 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı 

alt bendine göre sigortalı sayılanların hak ve yükümlülü�ü, tarımsal faaliyetlerinin 

kanunla kurulu ilgili meslek kurulu�larınca veya kendilerince, bir yıl içinde 

bildirilmesi halinde 01.10.2008 tarihinden, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise 

bildirimin Kuruma yapıldı�ı tarihten itibaren ba�latılır. 

2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri, 5510 sayılı 

Kanunun yürürlü�e girdi�i 01.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında devam eder.  

6- 5434 Sayılı Kanuna Tabi  Olanların Sigortalılı�ı 

2008 yılı Ekim ayı ba�ından önce 5434 sayılı Kanuna tabi i�tirakçi iken bu 

tarihten sonra da aynı statüde çalı�maya devam edenler, 2008 yılı Ekim ayı ba�ı 

itibariyle kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözle�meli olarak çalı�anlardan, 

ilgili kanunları gere�i 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler aynı statüde çalı�maya 

devam ettikleri sürece, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi gere�ince iste�e ba�lı 

olarak ve ek 76 ile geçici 192. maddeleri uyarınca ilgi devamı sa�lanmı� olanlardan 

ilgileri devam ettirilenler, 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgilendirilmi� 

olanlardan 2008 yılı Ekim ayı ba�ı itibariyle ücretsiz izinde bulunanlar, 5510 sayılı 

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar 

bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 

ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre i�lem yapılır. 
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5434 sayılı Kanunun 12. maddesi gere�ince iste�e ba�lı olarak ve ek 76 ile 

geçici 192. maddelerine göre ilgi devamı �artlarını ta�ıyanlardan Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra, ilgi devamı kurmak isteyenler hakkında da Kanunla yürürlükten 

kaldırılan hükümleri dahil 5434 ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre i�lem 

yapılır. 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önce 5434 sayılı Kanunun 12. 

maddesine göre iste�e ba�lı ilgilendirilenler ile ek 71, ek 76 ve geçici 192.  

maddeleri uyarınca ilgi devamı sa�lanmı� olanların Kanunun yürürlü�e girdi�i 

tarihten sonra da ilgileri devam ettirilir.  

2008 yılı Ekim ayından önce 5434 sayılı Kanuna göre i�tirakçi iken bu tarihten 

önce ve sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten 

sonra Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden 

çalı�maya ba�layanlardan görevinden ayrılanların  5434 sayılı Kanunun 12. maddesi 

uyarınca iste�e ba�lı i�tirakçilik ile ek 76 ve geçici 192. maddeleri uyarınca i�tirakçi 

olmak üzere ba�vuruda bulunanların gerekli �artları ta�ımaları halinde, haklarında 

Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 ve 2829 sayılı Kanun 

hükümlerine göre i�lem yapılır. 

4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca, özelle�tirme programına alınan 

kurulu�larda çalı�an personelden Kamu kurum ve kurulu�larına atanacak olan 

personelin eski kurumları ile ili�kilerinin kesilece�i tarihe kadar geçecek süredeki, 

aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklarının özelle�tirme 

fonundan ödenmesi ve bunlardan 5434 sayılı Kanuna tabi çalı�makta olanların bu 

süre içinde 5434 sayılı Kanuna göre kurulan ilgilerinin devam ettirilmesi, nakil 

i�leminden sonra ise personelin, atandı�ı kurumun mevzuatına tabi olması 

gerekmektedir. Buna göre, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında bulunan bir 

kurumda 5434 sayılı Kanuna tabi çalı�makta iken kurumun özelle�tirilmesi sonucu 

4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca ba�ka bir kamu kurum veya kurulu�una 

atananların atandıkları kurum veya kurulu� 5434 sayılı Kanun kapsamında olan ve 

kadro ihdası yapılmı� bir kurum olması halinde atananlar Kanunun 4. maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Aksi takdirde 
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Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

�kinci Bölüm 
�STE�E BA�LI S�GORTALILIK 

§ 1. KAVRAM VE HUKUK� N�TEL��� 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanunu’nun iste�e 

ba�lı sigortalılı�a ili�kin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı ba�ı itibariyle yürürlü�e 

girmi�tir. 

5510 sayılı Kanunda yer alan iste�e ba�lı sigorta hükümlerinin uygulamasına 

yönelik olarak “Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i” 28.08.2008 tarihli ve 26981 

sayılı, “�ste�e Ba�lı Sigorta ��lemleri Hakkında Tebli�” ise 28.09.2008 tarihli ve 

27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı�tır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu 

Ba�kanlı�ınca “�ste�e Ba�lı Sigortalılık ��lemleri” adıyla 2009/5 sayılı Genelge 

yayımlanarak, iste�e ba�lı sigortalılık i�lemlerinin uygulama esasları ortaya 

konulmu�tur. 

�ste�e ba�lı sigortalılık, zorunlu sigortalılık niteli�ini yitirmi� veya bu niteli�in 

yitirilmesinden sonra zorunlu sigortalı olarak çalı�mayan ve bu çalı�masından dolayı 

aylık almayan kimselere, belirli ko�ullarla, sosyal sigorta ili�kisini devam ettirme 

olana�ını veren bir yoldur163. 

�ste�e ba�lı sigortalılık, 5510 sayılı Kanundan önce hem 506 sayılı Kanunda 

hem de 1479 ve 5434 sayılı Kanunlarla düzenlenmi�tir. Ancak her üç kanun da iste�e 

ba�lı sigortalılı�ı farklı esaslara ba�lamı�tır. Gerçekten, 506 sayılı Kanun bu 

sigortalılık türünden yararlanabilmek için sigortalının daha önce anılan kanun 

kapsamında zorunlu sigortalı olması ve belirli süre prim ödemi� olmasını 

öngörürken, 1479 sayılı Kanun iste�e ba�lı sigortalılı�ı en geni� biçimiyle 

düzenlemi�, bu sigortalılıktan yararlanmak için herhangi bir ko�ul aramamı�tı. 5434 

sayılı Kanunda iste�e ba�lı sigortalılık ancak 2004 yılında uygulanmaya 

ba�lamı�tır164. 

                                                 
163  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.170; Ayrıca bkz. TUNCAY/EKMEKÇ�, s.252. 
164  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.171; Bkz. BOSTANCI, s.51 vd. 



50 

 

 

Denilebilir ki, 5510 sayılı Kanun bu bakımdan 1479 sayılı Kanunu esas almı� 

ve zorunlu sigortalı olarak kapsamına almadı�ı ki�ilere, iste�e ba�lı sigorta yoluyla 

sosyal güvence sunmu�tur. �ste�e ba�lı sigortalılık süresinin m. 4/1 b kapsamında 

geçmi� sayılması da bu yorumu desteklemektedir165. 

5510 sayılı Kanuna göre iste�e ba�lı sigorta; ki�ilerin iste�e ba�lı olarak prim 

ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, ya�lılık ve ölüm sigortaları) 

ve genel sa�lık sigortasına tâbi olmalarını sa�layan sigortadır (SSGSSK. m. 50). 

5510 sayılı Kanun iste�e ba�lı sigortaya da imkan tanımı� ve 506 sayılı Kanuna 

nispeten iste�e ba�lı sigorta uygulamasını daha da kolayla�tırmı�tır166. 

5510 sayılı Kanun iste�e ba�lı sigortayı özendirmektedir. Bunun sebebi, 

özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun takip etmekte zorlandı�ı sigortalıları kendi 

istekleri ile sosyal güvenlik �emsiyesi altına almak ve sigortalılıklarını sa�lamak 

dü�üncesidir. Bunu sa�lamak için de önemli bir de�i�iklik yapılmak suretiyle, iste�e 

ba�lı sigortaya sa�lık güvencesi getirilmi�tir. Gerçekten, 5510 sayılı Kanun öncesi 

dönemde, her ne kadar 1479 sayılı Kanun, iste�e ba�lı sigortalıya sa�lık 

yardımlarından yararlanma imkanı tanımı� olsa da167, 506 sayılı Kanun kapsamında 

iste�e ba�lı sigorta sa�lık güvencesi sa�lamazken, reformla birlikte bütün iste�e 

ba�lı sigortalılara sa�lık sigortasından da yararlanma imkanı tanınmı�tır168. Böylece 

5510 sayılı Kanun, iste�e ba�lı sigortalılara genel sa�lık sigortası hak sahipli�i 

imkanı tanımı�tır.  

Sosyal Güvenlik Reformu ile getirilen önemli yeniliklerden biri de, kısmi süreli 

hizmet akdine tabi olarak çalı�an kimselerin zorunlu sigortalılıkları dikkate 

alındı�ında emekli olabilmeleri için çok uzun süre beklemelerinin önüne geçmektir. 
                                                 

165  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.173. 
166  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.253; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.111. 
167  “1479 sayılı yasanın ek 11. maddesi ile de�i�iklik kararnamesinin iptali sonrası 4956 sayılı yasayla 

getirilen düzenleme, iste�e ba�lı sigortalıların sa�lık sigortasından yararlanmasını olanaksız kılmı�, 
ancak 1479 sayılı yasaya eklenen geçici 23. madde ile 04.10.2000 sonrası döneme ili�kin prim 
borcunun öngörülen sürede ödenmesi ko�uluna ba�lı olarak iste�e ba�lı sigortalıların da sa�lık 
yardımlarından yararlanmasına olanak tanınmı�tır.” (Yarg. 10. HD., 07.03.2006 t., E. 2005/11021, K. 
2006/2298, www.yargitay.gov.tr, 25.04.2009). 

168  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.170; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.112; AKIN, Levent, Tek Çatı 
Öncesi ve Sonrası �ste�e Ba�lı Sigortalılık, Mercek, Y.11, S.43, Temmuz 2006, s.174; 
TUNCAY/EKMEKÇ�, s.253, s.258-259. 
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5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile kısmi süreli i� sözle�mesi ile çalı�anlar, 

zorunlu sigortalılıkları dı�ında kalan süreleri iste�e ba�lı sigortalılık hükümleri 

çerçevesinde tamamlayabilme imkanına kavu�turulmu�lardır169. Bu sayede kısmi 

süreli i� sözle�mesi ile çalı�anlar, bir ay içerisinde 30 güne ula�mayan zorunlu 

sigortalılık sürelerini, iste�e ba�lı sigorta primi ödemek suretiyle 30 güne 

tamamlayabilmektedirler.  

Her ne kadar iste�e ba�lı sigorta yoluyla kısmi süreli çalı�an zorunlu 

sigortalıların ay içerisindeki sigortalılık süresinin otuz güne tamamlanması 

sa�lanmı�sa da, bu durum bir tartı�mayı da beraberinde getirmektedir. Kısmi süreli i� 

sözle�mesi ile çalı�anlar, ay içerisindeki bakiye süreler bakımından iste�e ba�lı 

sigortalı oldukları takdirde, sosyal güvenlikte teklik ilkesi ile ba�da�mayan istisnai 

bir durum olu�makta ve bu durumun hangi hükümlere göre de�erlendirilece�i ve 

uzun vadeli sigorta kolları açısından, özellikle ya�lılık aylı�ı ba�lanması için 

sa�lanması gereken prim ödeme gün sayısının tespiti bakımından, önemli bir sorun 

ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 

olanlardan Kanun m. 4/1 a kapsamında sigortalı olanlar yönünden ya�lılık aylı�ı 

ba�lanma �artları bakımından 9000 gün de�il, 7200 gün prim ödeme gün sayısının 

bulunması gerekmektedir (SSGSSK. m. 28/2 a)170. 

Ö�retide, ki�inin, kısmi süreli hizmet akdine tabi çalı�masından geriye kalan 

dönemi iste�e ba�lı olarak tamamlaması halinde, statüsünde bir de�i�iklik 

olmadı�ının kabulü ile Kanun m. 4/1 a kapsamında ya�lılık aylı�ı �artlarının 

aranması gerekti�i görü�ü savunulmaktadır171. Bununla birlikte aynı görü�e göre, 

Kanunda bu yorumu haklı kılacak bir hüküm de yer almamaktadır. Hatta, primlerin 

toplanıp, hangisinden fazla süreyle prim yatırılmı�sa, ona göre belirleme �eklinde bir 

yorumun Kanunun sistemati�ine daha uygun dü�ece�i de ifade edilmektedir172. 

                                                 
169  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.174; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.112-113.  
170  5510 sayılı Kanunun ilk halinde 4/1 a’lılar için de 9000 gün olan prim ödeme gün sayısı, 5754 sayılı 

Kanunla 7200 güne indirilmi�tir. Bkz. ERTÜRK, �ükran, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�lık Sigortası Kanunu’nda De�i�iklik Öngören 5754 sayılı Kanun’dan Sonra Uzun Vadeli Sigorta 
Kollarına Genel Bir Bakı�, Legal �HSGHD., C.5, S.19, 2008, s.1051. 

171  Bu görü�te, U�AN, Sosyal Güvenlik, s.112. 
172  Bu görü�te, GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.167-168. 
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Nitekim, Kanun m. 51/3’ e göre, “Ay içerisinde 30 günden az çalı�an veya 80 inci 

madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalı�ma saatinin 4857 

sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalı�ma saatine bölünmesi suretiyle 

hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde iste�e ba�lı sigortaya prim ödemeleri 

halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılı�a ili�kin prim ödeme gün sayısına 

otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.” �eklindeki 

düzenleme de bu son görü�ü teyit etmektedir. Bu arada, farklı dönemlerde ba�layan 

birden fazla sigortalılık bulunması ve bu sigortalılık hallerinin çakı�ması halinde 

önce ba�layan sigortalılı�a itibar edilmesi gerekti�ine dair Kanun m. 53/1 hükmüne 

göre önce ba�layan sigortalılık olan m. 4/1 a kapsamında de�erlendirilmesi de 

mümkündür173.  

Kanun koyucu açık bir hüküm sevk etmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 

yürürlü�e girdi�i tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar yönünden bu sorunu çözüme 

kavu�turmu�tur. Gerçekten, 5510 sayılı Kanunun, 5754 sayılı Kanun ile de�i�ik m. 

53/6 hükmüne göre, “Bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren ilk defa 

sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden 

birden fazlasına tabi olarak çalı�mı� olanların ya�lılık aylı�ı ba�lanma taleplerinde, 

en fazla sigortalılı�ın geçti�i sigortalılık hali, hizmet sürelerinin e�it olması ile 

malûllük ve ölüm halleri ile ya� haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla 

belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve ba�lı oldukları sigortalılık halinin 

kanunla de�i�tirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.” denilmek 

suretiyle zorunlu sigortalı olarak geçen süre ile iste�e ba�lı olarak geçen süreden 

hangisi fazla ise o sigortalılı�a göre, �ayet bu süreler e�itse son sigortalılı�a göre 

emeklilik �artlarının sa�lanması aranacaktır. Böylece, 5510 sayılı Kanunda, son yedi 

yıl esas alınarak aylık ba�lanması ilkesinden vazgeçilmi� ve ö�retide de önerildi�i 

gibi bütün sigortalılık süresi esas alınarak aylık ba�lama ilkesi benimsenmi�tir174.  

                                                 
173  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.112-113. 
174  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.169-170; Aynı görü� için bkz. OKUR, Ali Rıza, Türk Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına �li�kin Bir Kar�ıla�tırma, �ktisat ve Maliye, C.XXXI, 1985, S.12, s.542. 
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Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girmesinden önce sigortalı olan ki�iler 

için herhangi bir düzenleme olmadı�ından, bu sigortalılar lehine açık bir hüküm sevk 

edilerek, meselenin sigortalılar lehine çözümlenmesi isabetli olacaktır175.  

Benzer bir sorun da 506 sayılı Kanun döneminde iste�e ba�lı sigortalı olanlar 

için söz konusudur. 506 sayılı Kanun döneminde iste�e ba�lı sigortalı iken bu 

süreleri m. 4/1 a kapsamında de�erlendirilen sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 

yürürlü�e girdi�i tarihten sonra iste�e ba�lı sigorta primi ödemeye devam etmesi 

durumunda, sigortalılık hallerinin artık m. 4/1 b kapsamında de�erlendirilmeleri 

nedeniyle, ya�lılık aylı�ı ba�lanma �artlarının ve aylık ba�layacak kurumun 

de�i�mesi söz konusudur. 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önce 

sigortalı veya i�tirakçi olup, bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonra aylık 

talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda 

belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık ba�lanmasına 

esas alınacak kanun, mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunmaktadır 

(SSGSSK. geç. m. 2/7). 2829 sayılı Kanuna göre sigortalının emeklilik tarihinden 

geriye do�ru prim ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde, hizmet 

süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin e�it olması halinde e�it hizmet 

sürelerinden sonuncusunun tabi oldu�u kurumca ve kendi mevzuatına göre ya�lılık 

aylı�ı ba�lanması gerekmektedir (m. 7). Bu durumda 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e 

girdi�i tarihten sonra 1260 günden fazla iste�e ba�lı sigorta primi ödenmesi halinde 

1479 sayılı Kanuna göre emeklilik �artları aranacak ve ya�lılık aylı�ı da Ba�-Kur 

mevzuatına göre ba�lanacaktır. Bu itibarla, sigortalıların daha avantajlı konumdaki 

506 sayılı Kanun �artlarına tabi olmak istemeleri halinde 1260 gün sınırını 

a�mamaları gerekmektedir. 1260 günden fazla iste�e ba�lı sigorta primi ödenmedi�i 

ya da bu sınırı a�madan m. 4/1 a kapsamında zorunlu sigortaya geçi� yapıldı�ı 

takdirde, bu sorun bertaraf edilmi� olacaktır176.  

                                                 
175  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.113. 
176  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.113-114; �AKAR, Memnun Edecek, s.114; BALCI, Mesut, 5510 Sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanunu Döneminde �ste�e Ba�lı Sigortalılık Uygulaması 
Hakkında �nceleme, Sicil, Y.4, S.14, Haziran 2009, s.250. 
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Sosyal güvenlik reformunun getirdi�i bir ba�ka yenilik de, 506 sayılı Kanun 

döneminden farklı olarak, iste�e ba�lı sigortalı olabilmek için önceden zorunlu 

sigortalılık niteli�inin kazanılmı� olması veya belirli bir süre Sosyal Güvenlik 

Kurumuna prim ödeme �artının aranmamasıdır177. Bu durum, iste�e ba�lı sigortalılık 

bakımından önemli bir geli�medir. 506 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı 

sigortalı veya 5434 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı i�tirakçilik için, belirli bir 

sigortalılık süresi aranmakta ve daha önceden zorunlu sigortalılık niteli�inin 

kazanılmı� olması aranmaktaydı. 5510 sayılı Kanun, ki�ilerin iste�e ba�lı sigortalı 

olmadan önce, zorunlu sigortalı olmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette 

bulunma ve bu çerçevede prim ödeme �artı aramaksızın, iste�e ba�lı sigortalı 

olmasına imkan tanımaktadır. Bu da 5510 sayılı Kanunun iste�e ba�lı sigortalılı�ı 

özendirdi�i görü�ünü destekler niteliktedir. Kanun, daha fazla ki�iyi kapsamına 

alabilmek için iste�e ba�lı sigorta müessesesini etkin hale getirmeye çalı�maktadır. 

§ 2. �STE�E BA�LI S�GORTALILIK �ARTLARI, �STE�E 

BA�LI S�GORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR 

I- �STE�E BA�LI S�GORTALILIK �ARTLARI 

1- Türkiye’de �kamet Etmek 

01.10.2008 tarihinden sonra iste�e ba�lı sigortalı olabilmek için Türkiye’de 

ikamet etme �artı aranmaktadır (SSGSSK. m. 50/2). Sosyal Güvenlik Kurumu, 

“�ste�e Ba�lı Sigorta Giri� Bildirgesi”nde belirtilen Türkiye içinde beyan edilecek 

ikamet adresini, Türkiye’de ikamet etme �artı için yeterli saymaktadır178.  

Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, iste�e ba�lı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan Türkiye’de ikamet 

etmekte iken sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� ülkelerde ya�amaya ba�layan 

Türk vatanda�ları için Türkiye’ de ikamet etme �artı aranmamaktadır. Kanun burada 

uluslararası sosyal güvenlik sözle�melerinden dolayı yurtdı�ından da ülkemizde 

                                                 
177  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.171-172; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.252; U�AN, Sosyal 

Güvenlik, s.113. 
178  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.173; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.254; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.113. 
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iste�e ba�lı sigortaya devam etme hakkı olanlar ile ba�vuruda bulundu�u tarihte 

Türkiye’ de ikamet etmekte iken, sonradan uluslararası anla�ma bulunmayan bir 

ba�ka ülkede ikamet eden ki�iler için bir istisna getirmi�tir179.  

506 sayılı Kanun döneminde iste�e ba�lı sigortalı olmak için Türkiye’ de 

ikamet etme �artı aranmamaktaydı. Dolayısıyla, yurt dı�ında ikamet eden ki�iler de, 

prim ödeyerek iste�e ba�lı sigortalı olabiliyorlardı. Ancak 5510 sayılı Kanun ile bu 

durum engellenmi�tir.  

Yasal olarak Türkiye’de ikamet eden yabancılar da iste�e ba�lı sigortalı 

olabilirler. Zira, Kanunda iste�e ba�lı sigortalı olmak Türk vatanda�ı olma ko�uluna 

ba�lanmamı�tır180. �ste�e ba�lı sigortalı olmak için talepte bulunan yabancı 

uyruklulardan Türkiye’de yerle�ik olma halini belgelendirmeleri istenmektedir. 

2- 18 Ya�ını Doldurmu� Olmak 

�ste�e ba�lı sigortalı olabilmek için Kuruma müracaat tarihinde 18 ya�ının 

doldurulmu� olması gerekmektedir (SSGSSK. m. 50/2 c). 18 ya�ın tespiti, iste�e 

ba�lı sigortalılık müracaat tarihinden do�um tarihinin çıkartılması suretiyle 

belirlenir. 

Örne�in, 01.02.1991 tarihinde do�an sigortalı (A), Kurum kayıtlarına 

01.02.2009 tarihinde intikal eden giri� bildirgesi ile iste�e ba�lı sigortalı olmak için 

ba�vurmu�tur. Bu sigortalının iste�e ba�lı sigortalılık müracaat tarihindeki ya�ı 

(01.02.2009 - 01.02.1991) 18 ya� oldu�undan iste�e ba�lı sigortalı olabilir. 

Kanun açıkça 18 ya�ın doldurulmasını aradı�ı için, 18 ya�ı tamamlamamı� 

olmakla birlikte evlilik ya da mahkeme kararı ile ergin sayılanların bu haktan 

yararlanmak suretiyle iste�e ba�lı sigortalı olabilmesi mümkün de�ildir181. 

                                                 
179  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.254; BALCI, s.250-251. 
180  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.174. 
181  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.175; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.254. 
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3- Zorunlu Sigortalı Olmamak veya Zorunlu Sigorta Kapsamında Kısmi 

Süreli Çalı�mak 

�ste�e ba�lı sigortalı olabilmek için, 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı 

olmayı gerektirecek �ekilde çalı�mamak veya sigortalı olarak çalı�makla birlikte ay 

içerisinde 30 günden az çalı�mak ya da tam gün çalı�mamak �artı aranmaktadır 

(SSGSSK. m. 50/2 a). �ste�e ba�lı sigortaya müracaat edenlerin, sigortalılıklarının 

ba�layaca�ı tarihte 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve 

(c) bentleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklarda sigortalı 

olarak çalı�mamaları gerekmektedir.  

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak 

çalı�anlardan ay içinde 30 günden az çalı�an ya da tam gün çalı�maması nedeniyle ay 

içindeki gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar iste�e ba�lı sigortaya prim 

ödeyerek noksan sürelerini 30 güne tamamlayabilirler182. Bu istisnai durumun 

dı�ında zorunlu sigortalılık ili�kisi bulunanların iste�e ba�lı sigortalı olabilmesi 

mümkün de�ildir183. 

Ay içerisinde 30 günden az çalı�an ya da tam gün çalı�mayan sigortalılardan 

iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyenlerin ay içerisinde zorunlu sigortalı olaca�ı gün 

sayısını beyan etmeleri zorunludur. Yine, ay içerisindeki zorunlu çalı�ma gün 

sayısının de�i�mesi halinde, sigortalıların yeniden bu hususta beyanda bulunmaları 

gerekir. 

4- Kendi Sigortalılıkları Nedeniyle Aylık Almamak 

�ste�e ba�lı sigortalı olabilmek için, ki�ilerin kendi sigortalılıkları nedeniyle 

aylık almıyor olmaları gerekmektedir (SSGSSK. m. 50/2 b). Kanun da böylece, 

ki�inin halihazırda 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ve 5510 sayılı 

Kanun gere�ince malullük ve ya�lılık aylı�ı almaması gerekti�i �art ko�ulmu�tur184.  

                                                 
182  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.174; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.254; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.112. 
183  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.254. 
184  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.255. 
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Bu hüküm son derece isabetli ve iste�e ba�lı sigortanın amacı ile uyum 

içindedir. Zira, iste�e ba�lı sigorta, temelde uzun vadeli sigorta risklerine kar�ı 

güvence sa�lama amacı ta�ır. Zaten bu risklere kar�ı güvence altına alınan ki�inin de 

iste�e ba�lı sigortalı olması dü�ünülemez185. 

Burada, ki�inin kendi sigortalılı�ı nedeniyle ödedi�i primler nedeniyle 

kazanmı� oldu�u aylık alma hakkı kastedilmektedir. Yoksa, ki�inin kendi sigortalılı�ı 

dı�ında, bir ba�ka nedenle Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alıyor olması ya da 

gelir alması iste�e ba�lı sigortalı olmasına engel te�kil etmemektedir. Bu itibarla, 

Sosyal Güvenlik Kurumundan tam ya da kısmi sürekli i� göremezlik geliri alanlar ile 

ölen sigortalıdan dolayı ölüm aylı�ı alanların iste�e ba�lı sigortalı olması 

mümkündür186.  

5- �ste�e Ba�lı Sigortalı Olmak �çin Kuruma Ba�vuruda Bulunmak 

�ste�e ba�lı sigortalı olabilmek için, iste�e ba�lı sigorta talep dilekçesiyle 

Kuruma ba�vuruda bulunmak gerekir (SSGSSK. m. 50/2 d). �lk defa iste�e ba�lı 

sigortalı olmak isteyenlerin örne�i Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i ekinde yer 

alan “�ste�e Ba�lı Sigorta Giri� Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulundu�u sosyal 

güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine ba�vurmaları 

gerekmektedir187. 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi uyarınca iste�e ba�lı 

i�tirakçilik ba�vuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü Sigortalı Tescil ve 

Hizmet Daire Ba�kanlı�ı’ na yapılır. 

Çe�itli nedenlerle iste�e ba�lı sigortalılı�ı sona eren kimselerin, tekrar iste�e 

ba�lı sigortalı olmak istemeleri halinde ise, herhangi bir �ekle ba�lı olmaksızın bir 

talep dilekçesi ile müracaatları yeterlidir188. Söz konusu belgelerin adi posta veya 

kargo ile gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli 

taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde ise postaya verili� tarihi ba�vuru 

tarihi olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
185  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.174-175. 
186  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.175; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.255. 
187  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.175; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.255. 
188  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.255. 
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5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendine tabi sigortalıların, yani ülkemiz 

ile sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt 

dı�ındaki i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere götürülen Türk i�çileri, uzun vadeli sigorta 

kollarına tabi olmak istemeleri halinde, haklarında iste�e ba�lı sigorta hükümleri 

uygulanır ve bunların iste�e ba�lı sigorta ba�vuruları i�verenleri tarafından da 

yapılabilir. Yine, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri 

ünitelerinde çalı�tırılan hükümlülerden iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyenlerin 

talepleri mahkemece tayin edilecek vasileri tarafından yapılır189. 

�lk defa iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyenler için Kurumca sicil dosyası 

açılarak iste�e ba�lı sigorta giri� bildirgesi bu dosyaya konulur. Tekrar iste�e ba�lı 

sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçeleri ise önceden açılmı� olan sicil 

dosyalarında muhafaza edilir. 

�ste�e ba�lı sigortaya ba�vuruda bulunmak üzere herhangi bir süre 

öngörülmemi�tir. Ki�iler, Kanunda aranan �artları kendilerinde sa�ladıkları her an, 

hiçbir süre sınırlamasına ba�lı olmaksızın iste�e ba�lı sigortalı olmak için ba�vuruda 

bulunabilirler190. 

�ste�e ba�lı sigorta ba�vurusunun mutlaka talep sahibi sigortalı tarafından 

imzalanması gerekmektedir. �mzasız talep dilekçeleri geçerli bir ba�vuru olarak 

kabul edilmemektedir. Yine ilk defa iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyenler için, 

ba�vurunun mutlaka örne�i Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i ekinde yer alan 

“�ste�e Ba�lı Sigorta Giri� Bildirgesi” ile yapılması gerekmektedir. Söz konusu �ekle 

uygun olmayan ba�vurular kabul edilmeyecektir. Ancak, imzasız bildirimler ile 

01.10.2008 tarihinden önce kullanılan “Ba�-Kur �ste�e Ba�lı Sigorta Giri� 

Bildirgesi” ve 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi gere�ince kullanılan “�ste�e 

Ba�lı Ba�vuru Belgesi” ile müracaat edilmesi halinde bu bildirimlerin iste�e ba�lı 

sigorta giri� bildirgesi ile de�i�tirilmesi ve varsa di�er eksikliklerin giderilmesi 

sa�lanacaktır. Burada Kurum, çıkarmı� oldu�u genelge ile yetkililerine söz konusu 

eksiklikleri giderme yükümlülü�ü getirirken, sigortalıların eksik bilgi ve belgelerle 

                                                 
189  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.256. 
190  CENTEL, Ba�ımlı Çalı�anlar, s.44; BOSTANCI, s.73-74. 
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müracaatları halinde, hak kaybına u�ramalarını da engellemek istemi�tir. Bu da 

esasın, �ekle feda edilmesini engellemekte ve sigortalıların iste�e ba�lı sigortaya 

ba�vurularını kolayla�tırmakla son derece isabetli olmu�tur. 

�ste�e ba�lı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan di�er sosyal güvenlik il 

müdürlüklerinde/sosyal güvenlik merkezlerinde iste�e ba�lı sigorta dosyası oldu�u 

tespit edilenlerin tescil i�lemleri geciktirilmeden sonuçlandırılacak bilahare bu 

dosyaları istenerek birle�tirilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, uygulamada iste�e ba�lı sigorta giri� bildirgesi ile 

birlikte ki�inin, tarımsal faaliyette bulunup bulunmadı�ının tespitine yönelik olarak 

ilgili ziraat odasından kaydının bulunmadı�ına dair oda kayıt belgesi de talep 

etmektedir. Bu durum, Kanun ve tebli� hükümlerine uygun olmadı�ı gibi, iste�e 

ba�lı sigortaya ba�vuruyu zorla�tırdı�ı için ele�tirilebilir. 

5510 sayılı Kanun m. 50/2 d bendinde, 506 sayılı Kanun hükmüne benzer 

olarak, “�ste�e ba�lı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma ba�vuruda bulunmak” 

�eklinde bir ifade kullanılmı� olması, lafzi bir yorumla yazılı ba�vurunun zorunlu 

oldu�u izlenimi yaratmaktadır.  

Ö�retide de benzer hükmü ta�ıyan 506 sayılı Kanunla ilgili olarak yazılı 

ba�vuruda bulunmanın, iste�e ba�lı sigortalılık açısından geçerlilik veya ispat ko�ulu 

olup olmadı�ı tartı�malıdır191. Bir görü�e göre, yazılı ba�vuruda bulunma �artı yerine 

getirilmeden iste�e ba�lı sigortalılık niteli�ini kazanmak mümkün de�ildir. Buna 

göre, Kanun metninden hareketle yazılı ba�vuru �artının açık bir biçimde öngörülmü� 

olması kar�ısında, salt primlerin yatırılmı� olması, ancak zımni olarak iste�e ba�lı 

sigortaya devam iste�inin açıklanması anlamını ta�ıyabilir. Ancak bu, yazılı ba�vuru 

�artının yerine getirilmesini sa�lamaz192. 

                                                 
191  BOSTANCI, s.72. 
192  CENTEL, Tankut, Yargıtay’ın �� Hukukuna �li�kin Kararlarının De�erlendirilmesi 1996, �stanbul 

1998, s.250-251; CENTEL, Tankut, Ba�ımlı Çalı�anların �ste�e Ba�lı Sigortaya Devam Etmeleri, 
�HD., C.III, S.1, Ocak-Mart 1993, s.43. 
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Ço�unlu�un katıldı�ı di�er görü�e göre ise yazılı ba�vuruda bulunmak 

geçerlilik de�il ispat �artıdır193. Yargıtay da yazılı ba�vuru ko�ulunu geçerlilik de�il, 

ispat �artı olarak kabul etmektedir194. 

Kanaatimizce de, iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyen ki�inin, salt yazılı 

ba�vuruda bulunmadı�ı için ba�vurusunun kabul edilmemesi esasın �ekle feda 

edilmesi olaca�ından, ideal hukuk mantı�ıyla ba�da�mamaktadır. 5510 sayılı 

Kanunun iste�e ba�lı sigortayı özendirici niteli�i de dikkate alındı�ında, ki�inin 

iste�e ba�lı sigortalı olma yolunda mevcut iradesi do�rultusunda prim ödemesi 

durumunda, sigortalılı�ının geçerli oldu�unu kabul etmek en isabetli çözüm yolu 

olacaktır.  

Uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu, iste�e ba�lı sigorta primlerini, 

anla�malı bankalar aracılı�ıyla on-line tahsilat yoluyla tahsil etmektedir. Bu tahsilat 

sırasında, ki�inin iste�e ba�lı sigorta sicil numarası yoksa, banka tarafından böyle bir 

tahsilatın yapılması mümkün de�ildir. Ancak, ki�i daha önce iste�e ba�lı sigortaya 

tescil olmu� ve iste�e ba�lı sigorta sicil numarası almı� ise, bu durumda aktif iste�e 

ba�lı sigortalı olmasa dahi, ilgili aya mahsuben iste�e ba�lı sigorta primini 

ödeyebilmektedir. ��te bu son halde, ki�i, iste�e ba�lı sigortaya tekrar ba�vuru 

dilekçesi vermeksizin prim ödemi� ise sigortalılı�ın geçerli sayılıp sayılmayaca�ı 

tartı�malıdır. Kurum, her ne kadar yazılı ba�vuru �artını arasa da, iste�e ba�lı 

sigortalı olarak prim ödenen tarihler arasında ba�layıp biten zorunlu sigortalılık 

sürelerinin bulundu�u tespit edilen sigortalıların, tekrar ba�vuru dilekçesi vermese de 

sadece zorunlu sigortalılık süreleri ile çakı�an iste�e ba�lı sigortalılık sürelerini iptal 

                                                 
193  ÇENBERC�, s.583; BALCI, s.251-252; SÖZER, Ali Nazım, Yargıtay’ın �� Hukukuna �li�kin 

Kararlarının De�erlendirilmesi 1998, �stanbul 2000, s.259-260; GÜZEL, De�erlendirilme 1999, 
s.308-309; GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.175; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.255; BOSTANCI, 
s.72-73. 

194  “SSK. 85/A-a hükmünde öngörülen ko�ul, geçerlilik ko�ulu olmayıp, ispat ko�uludur. Somut olayda 
davacının yazılı talebi bulunmamakla birlikte, 1993-1997 tarihleri arasındaki primlerini noksansız 
ödemi�tir. Kurum, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin primleri almı� ve de�erlendirmi�tir. Davacı, primleri 
yatırmakla iste�e ba�lı sigortalılık için icapta bulunmu�tur. Kurum, primleri tahsil etmekle, iste�e 
ba�lı sigortalı olma iradesini kabul etmi� olmaktadır. Kurumun 5 yıl süreyle primleri aldıktan ve 
alınan primleri kullandıktan, giderek sosyal güvenlik yönünden davacıya ümit verdikten sonra ve 
özellikle Anayasadan kaynaklanan sosyal güvenlik ödevinin zorunlu sonucu olan uyarma görevini 
yapmayan kurumun, iste�e ba�lı sigortalılı�ının iptal edilmesi MK. 2’deki afaki iyiniyet kuralları ile 
de ba�da�maz”(Yarg. 21. HD., 14.06.1999 t., 4060/4244, Çimento ��veren Dergisi, Kasım 1999,s.26-
27); Yarg. 21. HD., 21.12.1998 t., 8831/8939, YKD., Temmuz 1999, s.971 vd.. 
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etmektedir195. Bu halde sigortalının talebi halinde, iptal edilen iste�e ba�lı sigortalılık 

süresine ait primleri iade edilecek veya varsa borçlarına mahsup edilecektir. Kurum, 

reformdan sonraki dönemde, objektif iyiniyet kurallarına uygun hareket ederek 

sigortalıların ma�dur olmalarını engellemi� ve prim ödeme gün sayısının azalmasına 

sebep olan mevcut uygulamadan vazgeçerek bu hususta olu�abilecek hukuki 

ihtilafları da ortadan kaldırmı�tır. 

II- �STE�E BA�LI S�GORTALI SAYILANLAR VE 

SAYILMAYANLAR 

5510 sayılı Kanuna göre iste�e ba�lı sigortalı olmaya ili�kin �artları ta�ıyanlar 

iste�e ba�lı sigortalı olabilecektir. Bu �artları ta�ımayan ki�iler, iste�e ba�lı sigortaya 

kabul edilmemektedir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunda aranan �artları ta�ımaları 

halinde iste�e ba�lı sigortalı sayılacak ki�iler �unlardır: 

-5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek �ekilde 

çalı�mayan veya sigortalı olarak çalı�makla birlikte ay içerisinde 30 günden az 

çalı�an ya da tam gün çalı�mayanlar, 

-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre 

malullük ve ya�lılık aylı�ı almayanlar, 

-Uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

iste�e ba�lı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan Türkiye’de ikamet etmekte 

iken sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� ülkelerde bulunan Türk vatanda�ları, 

-Kanunun 5. maddesinin (g) bendi kapsamında Ülkemiz ile uluslararası sosyal 

güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt dı�ındaki 

i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere götürülen Türk i�çileri, 

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun  9. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen i�leri 

yapan kadın sigortalılar, 

                                                 
195  Bkz. Genelge S.2009/5, t. 05.01.2009, s.3-4;  Yine 506 sayılı Kanun döneminde de Sosyal Sigortalar 

Kurumu Ba�kanlı�ı, yayımlamı� oldu�u, 23.09.2005 tarih, 12-151 Ek Genelge ile yazılı ba�vuru 
olmaksızın prim ödenmesi durumunda, sigortalılı�ı geçerli sayarak hukuki ihtilafları önlemi�tir. 
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-Kanunun 5. Maddesinin (a) bendine tabi olarak ceza infaz kurumları ile 

tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalı�tırılan hükümlü ve tutuklular, 

(b) bendine tabi aday çırak, çırak ve i�letmelerde mesleki e�itim gören ö�renciler, 

meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö�renimleri sırasında zorunlu staja 

tabi tutulan ö�renciler ile (e) bendine tabi Türkiye �� Kurumu tarafından düzenlenen 

meslek edindirme ve geli�tirme kurslarına katılan kursiyerler, 

-5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gere�ince kamu 

idarelerinde çalı�makta iken i� sözle�mesi askıda kalanlar, 

-��sizlik ödene�i almakta olanlar, i� sözle�mesi sona ermemi� olmakla beraber 

grev, ücretsiz izin ve i�çinin mevsim ya da kampanya sonu bıraktı�ı i�ine yeni 

mevsim ya da kampanyada devam edecek olması nedeniyle i� sözle�mesi askıda 

kalanlar, 

-2008 yılı Ekim ayı ba�ından sonra 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 

iste�e ba�lı i�tirakçilik �artlarını ta�ımayanlar, 

-Harp malulleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi 

Tazminat ve Aylık Ba�lanması Hakkında Kanuna göre vazife malullü�ü aylı�ı 

ba�lanmı� maluller. 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte, 506 sayılı Kanunun mülga 85., 

1479 sayılı Kanunun mülga 79. ve 2926 sayılı Kanunun mülga 60. maddelerine göre 

iste�e ba�lı sigortalı olarak prim ödeyenler, yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye’de 

ikamet �artı aranmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre iste�e ba�lı sigortaya devam 

edebileceklerdir. 

5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi gere�ince iste�e ba�lı i�tirakçi olarak 

sigortalı olmaya devam edebilecek ki�iler �unlardır: 

- 2008 yılı Ekim ayı ba�ından önce 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 

iste�e ba�lı i�tirakçi olanlardan Kanunun yürürlük tarihinden sonra da iste�e ba�lı 

i�tirakçili�i devam edenler, 

- 5434 sayılı Kanuna göre i�tirakçi iken gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e 

girdi�i tarihten önce gerekse 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonra 
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görevinden ayrılanlar ile bunlardan 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten 

sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden 

çalı�maya ba�layanlardan görevinden ayrılarak 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi 

uyarınca iste�e ba�lı i�tirakçi olmak üzere ba�vuruda bulunanlardan gerekli �artları 

ta�ıyanlar, 

- Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önce veya sonra Kanunun 4. maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine tabi görevinden ayrılıp 4. maddenin birinci fıkrasının 

(a) ve (b) bentlerine tabi çalı�makta iken sigortalılıkları sona erenlerden, 5434 sayılı 

Kanunun 12. maddesi uyarınca iste�e ba�lı i�tirakçi olmak üzere ba�vuruda 

bulunanlardan gerekli �artları ta�ıyanlar. 

Tarımda süreksiz çalı�ması nedeniyle 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları 

devam edenler aynı zamanda iste�e ba�lı sigortalı olamazlar. 

§ 3. �STE�E BA�LI S�GORTALILI�IN BA�LANGICI 

�ste�e ba�lı sigortalılık, iste�e ba�lı sigortalı giri� bildirgesinin veya tekrar 

iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal 

etti�i tarihi takip eden günden itibaren ba�lar196.  

5510 sayılı Kanun sigortalılı�ın ba�langıcı açısından da bir de�i�ikli�e 

gitmi�tir. Zira, 506 sayılı Kanun döneminde iste�e ba�lı sigortalılık, müracaatın 

Kurumca alındı�ı tarihi takip eden ayba�ından itibaren ba�lamaktaydı197.  

�ste�e ba�lı sigortalılı�a ili�kin ba�vuru belgelerinin adi posta veya kargo ile 

gönderilmesi ya da Kuruma do�rudan verilmesi halinde iste�e ba�lı sigortalılık, 

bildirge veya dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal etti�i tarihi takip eden günden; 

taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilmesi halinde ise 

postaya verildi�i tarihi takip eden günden itibaren ba�latılacaktır. 

Örne�in, sigortalı (A) iste�e ba�lı sigorta giri� bildirgesini 25.12.2008 tarihinde 

adi posta ile Kuruma göndermi� söz konusu belge 29.12.2008 tarihinde Kurum 
                                                 

196  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.256; U�AN, Sosyal Güvenlik, 
s.113. 

197  SÖZER, Sigorta �li�kisi, s.44; GÜZEL/OKUR, s.122; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.137; 
BOSTANCI, s.81. 
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kayıtlarına intikal etmi�tir. Bu sigortalının iste�e ba�lı sigortalılı�ı 30.12.2008 

tarihinde ba�latılacaktır. 

Bir ba�ka örnekte, sigortalı (B) iste�e ba�lı sigorta giri� bildirgesini 01.02.2009 

tarihinde Kuruma elden vermi�tir. Bu sigortalının iste�e ba�lı sigortalılı�ı 

02.02.2009 tarihinde ba�latılacaktır. 

Bir di�er örnekte ise, sigortalı (C) iste�e ba�lı sigorta giri� bildirgesini 

15.11.2009 tarihinde iadeli taahhütlü olarak Kuruma göndermi� söz konusu belge 

18.11.2009 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal etmi�tir. Bu sigortalının iste�e ba�lı 

sigortalılı�ı 16.11.2008 tarihinde ba�latılacaktır. 

Ay içerisinde 30 günden az çalı�an veya Kanunun 80. maddesi uyarınca prim 

ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalı�ma saatinin 4857 sayılı �� Kanuna göre 

belirlenen günlük normal çalı�ma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan 

sigortalıların, aynı ay içerisinde iste�e ba�lı sigortalı olmak için talepte bulunmaları 

halinde, zorunlu sigortalı çalı�malarına ait prim ödeme gün sayıları ayın ba�ından 

ba�lanarak mâl edilecek, iste�e ba�lı sigortaya prim ödedi�i süreler otuz günü 

geçmemek üzere eklenece�inden bunların iste�e ba�lı sigortalılı�ı zorunlu 

sigortalılıklarına ait son günü takip eden günden ba�layacaktır198. 

Ancak, ay içinde 30 günden az çalı�anlar hariç, zorunlu sigortalılıkları devam 

ederken iste�e ba�lı sigortalılık talebinde bulunan sigortalıların bu talepleri kabul 

edilmemektedir199. 

Örne�in, hizmet akdine tabi olarak ay içinde 12 gün çalı�an sigortalı (A) bu 

çalı�masını da beyan ederek iste�e ba�lı sigortalı olmak için iste�e ba�lı giri� 

bildirgesi ile 07.05.2009 tarihinde Kuruma müracaatta bulunmu�tur. Bu sigortalının 

ay içindeki 12 günlük çalı�ması o ayın 1 ila 12 (dahil) si arasında geçmi� kabul 

edilecek, iste�e ba�lı sigortalılı�ı 13.05.2009 tarihinde ba�latılacak ve sigortalıdan 18 

gün iste�e ba�lı sigorta primi alınacaktır. 

                                                 
198  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.257. 
199  GÜZEL/OKUR, s.121-122; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.137; BOSTANCI, s.81; 
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Bir ba�ka örnekte, ay içerisinde 12 gün zorunlu olarak çalı�aca�ını beyan eden 

ve geri kalan günlerini iste�e ba�lı sigortaya prim ödeyerek tamamlamak amacıyla 

25.05.2009 tarihinde talepte bulunan yukarıdaki örnekte anılan sigortalı (A)’nın, 

iste�e ba�lı sigortalılı�ı, zorunlu sigortalılı�ın bitti�i günü takip eden 13.05.2009 

tarihinde ba�latılacaktır. 

�ste�e ba�lı sigortalı olarak prim ödenen tarihler arasında ba�layıp biten 

zorunlu sigortalılık sürelerinin bulundu�u tespit edilen sigortalıların, zorunlu 

sigortalılık süreleri ile çakı�an iste�e ba�lı sigortalılık süreleri iptal edilecektir. 

Sigortalının talebi halinde, iptal edilen iste�e ba�lı sigortalılık süresine ait primleri 

iade veya do�acak borçlarına mahsup edilecektir. 

Örne�in, 11.07.2007 tarihinden itibaren iste�e ba�lı sigortalı olarak prim 

ödeyen sigortalı (E)’nin 16.11.2009 ile 22.03.2010 tarihleri arasında Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında zorunlu sigortalılık sürelerinin 

bulundu�u tespit edilmi�tir. Sigortalının sadece zorunlu sigortalılık süreleri ile 

çakı�an 16.11.2009 ile 22.03.2010 tarihleri arasındaki iste�e ba�lı sigortalılık süreleri 

iptal edilecek, zorunlu sigortalılı�ın sona erdi�i 22.03.2010 tarihini takip eden 

23.03.2010 tarihinden itibaren iste�e ba�lı sigortalılık devam ettirilecektir.  

§ 4. �STE�E BA�LI S�GORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLER�, 

�STE�E BA�LI S�GORTA PR�MLER�N�N HESABI VE 

ÖDENMES� 

I- GENEL OLARAK 

5510 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı sigortaya kabul edilerek tescil 

edilen sigortalıların, “iste�e ba�lı sigorta primi” ödeme yükümlülü�ü bulunmaktadır. 

�ste�e ba�lı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime 

esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından yazılı olarak beyan 

edilen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malullük, ya�lılık ve 

ölüm sigortası, % 12’si genel sa�lık sigortası primidir (SSGSSK. m. 52/1)200. 

                                                 
200  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.177; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.257; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.115. 
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5510 sayılı Kanun ile iste�e ba�lı sigortalılara, genel sa�lık sigortasından 

yararlanma imkanı tanındı�ı için, reform öncesi dönemden farklı olarak genel sa�lık 

sigortası primi de tahsil edilmeye ba�lanmı�tır.  

II- ÖDENECEK PR�M TUTARLARI 

�ste�e ba�lı sigorta primi, sigortalının 5510 sayılı Kanun m. 82 gere�ince 

belirlenen prime esas kazancının alt ve üst sınırı arasında kalmak kaydı ile sigortalı 

tarafından günlük kazanç ve prim ödeme gün sayıları üzerinden ödenir. Buna göre, 

iste�e ba�lı sigortalı, asgari ücretin otuzda biri ile bunun altı buçuk katı arasında 

kalan aralıkta günlük kazancını beyan edebilecektir. Söz konusu primlerin ait oldu�u 

ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir201. 

�ste�e ba�lı sigortalılar, kural olarak malullük, ya�lılık ve ölüm sigortası ile 

genel sa�lık sigortası yönünden kanunda belirlenen aralık dahilinde prim öderken, bir 

kısım iste�e ba�lı sigortalılar Kanunun tanıdı�ı istisnalar nedeniyle daha az prim 

ödemektedirler202.  

Gerçekten, Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� 

ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt dı�ındaki i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere 

götürülen Türk i�çileri bakımından yalnızca uzun vadeli sigorta kolları primi tahsil 

edilmekte olup, bunlar genel sa�lık sigortası priminden muaf tutulmu�tur (SSGSSK. 

m. 5/1 g)203. Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu m. 9/1 (6)’da belirtilen i�leri, 

hizmet akdiyle herhangi bir i�verene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici 

nitelikte yapmakta olanların Kanunun yürürlük tarihinden sonra aynı �artlarla bu 

                                                 
201  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.257; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.115. 
202  Kural olarak iste�e ba�lı sigortalılar,  

 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında iste�e ba�lı sigorta primi alt sınırı 24,30 x 30 x % 32 = 
233,28 TL, üst sınırı 157,95 x 30 x % 32 = 1.516,32 TL, 

 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında iste�e ba�lı sigorta primi alt sınırı 25,35 x 30 x % 32 = 
243,36 TL, üst sınırı 164,775 x 30 x % 32 = 1.581,84 TL, aralı�ında prim ödeyeceklerdir. 

203 5510 sayılı Kanun m. 5/1 (g) bendi kapsamında Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi 
imzalanmamı� ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt dı�ındaki i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere 
götürülen Türk i�çilerinden, sigortalılar malullük, ya�lılık ve ölüm sigortası yönünden, 

 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında 24,30 x 17 x % 32 = 132,19 TL,  

 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 25,35 x 17 x % 32 = 137,90 TL, aralı�ında prim 
ödeyeceklerdir. 
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i�leri yaptıkları, Maliye Bakanlı�ının görü�ü alınarak Kurumca belirlenen usul ve 

esaslara göre tespit edilen kadın iste�e ba�lı sigortalılar; Kanunun yürürlü�e girdi�i 

yıl için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbe� katı 

üzerinden ba�lanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz 

katını geçmemek üzere malullük, ya�lılık, ve ölüm sigortaları ile genel sa�lık 

sigortası primi öderler (SSGSSK. geç. m. 16/2)204. 

�ste�e ba�lı sigorta kapsamında yer alanlar, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun 

anlamında bakmakla yükümlü olunan ki�iler arasında yer alsalar da kendileri genel 

sa�lık sigortası primi ödemek zorundadırlar. Bu ki�iler aynı zamanda Kanun m. 4/1 b 

kapsamında sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 52/2). Bir ba�ka ifadeyle, iste�e ba�lı 

sigortalı olan kimseler, aynı zamanda bir ba�kasının (zorunlu sigortalının) bakmakla 

yükümlü oldu�u ki�ilerden biri olarak genel sa�lık sigortalısı olsa ve sa�lık 

yardımlarından yararlansa da, uzun vadeli sigorta kollarının yanında genel sa�lık 

sigortası da ödemek zorundadırlar.  Bu durumda iste�e ba�lı sigortalı, bakmakla 

yükümlü ki�i olarak de�il, iste�e ba�lı sigorta kapsamında ödemekte oldu�u genel 

sa�lık sigortası primi kar�ılı�ı sa�lık sigortasından faydalanmaktadır205. 

Yabancı ülke vatanda�larından genel sa�lık sigortası primi tahsil edilebilmesi 

için, Türkiye’de ikamet etme durumunun bir yılı doldurması gerekir. Aksi halde 

Türkiye’de ikamet süreleri bir yılı doldurmadı�ı müddetçe bu ki�iler genel sa�lık 

sigortalısı olarak nitelendirilemezler ve genel sa�lık sigortası primi ödeyemezler 

(SSGSSK. m. 52/2)206. 

                                                 
204  Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalı�an iste�e ba�lı sigortalılar, 

 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında iste�e ba�lı sigorta primi alt sınırı 24,30 x 30 x % 20 = 
145,80 TL, üst sınırı 157,95 x 30 x % 20 = 947,70 TL, 

 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında iste�e ba�lı sigorta primi alt sınırı 25,35 x 30 x % 20 = 
152,10 TL, üst sınırı 164,775 x 30 x % 20 = 988,65 TL aralı�ında prim ödeyeceklerdir. 

205  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.257-258; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.115. 
206  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.258; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.115. 
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III- PR�ME ESAS KAZANCIN BEYANI 

5510 sayılı Kanun m. 4/1 b bendine tabi olan iste�e ba�lı sigortalılar 

01.10.2008 tarihinden itibaren ödeyecekleri primlerini yazılı beyanda bulunmak 

suretiyle belirleyeceklerdir207. 

Sigortalıların beyanda bulunmamaları halinde ödeyecekleri prim tutarı prime 

esas günlük kazancın alt sınırının otuz katı olarak belirlenecektir. Sigortalıların 

ödeyecekleri primleri artırmaya ya da azaltmaya ili�kin beyanları, beyanın yapıldı�ı 

tarihteki aydan ba�lanılarak dikkate alınacak ve yapılmı� olan beyan de�i�tirilmedi�i 

sürece sonraki aylar için de yapılmı� sayılacaktır. Oniki aydan fazla prim 

ödenmemesi halinde, oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerlili�i 

ortadan kalkacaktır. Beyanda bulunmayan, beyanının geçerlili�i ortadan kalkan veya 

beyanları Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 

sınırının otuz katının altında olan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas 

günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak dikkate alınacaktır. 

01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanunun mülga 79. ve 2926 sayılı 

Kanunun mülga 60. maddesine göre iste�e ba�lı sigortalı olup, bu tarihten itibaren de 

iste�e ba�lı sigortalılıkları devam edenlerin ödeyecekleri prim tutarları prime esas 

kazancın alt sınırı üzerinden tahakkuk ettirilmi�tir. 

 Ancak, 01.10.2008 tarihinden itibaren sigortalının beyanı olmaksızın alt sınır 

dı�ında tahsil edilen tutarlar do�acak borçlara mahsup edilecektir.  

Örne�in, 12. basamak üzerinden 150,14 TL iste�e ba�lı sigorta primi ödeyen 

sigortalı (A)’nın 01.10.2008 tarihinden sonra ödeyece�i tutar beyanda bulunmaması 

halinde genel sa�lık sigortası primi dahil 204,38 TL olarak tahsil edilecektir. 

Bir ba�ka durumda, 12. basamak üzerinden 84,87 TL tarımda iste�e ba�lı 

sigorta primi ödeyen sigortalı (B)’nin 01.10.2008 tarihinden sonra ödeyece�i tutar 

beyanda bulunmaması halinde genel sa�lık sigortası primi dahil 204,38 TL olarak 

tahsil edilecektir. 

                                                 
207  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.257. 
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IV- PR�MLER�N ÖDENMES� VE H�ZMETLER�N BEL�RLENMES� 

Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inin 115. maddesi gere�ince, iste�e ba�lı 

sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 5510 sayılı 

Kanun, 506 sayılı Kanundan farklı olarak belirli bir süre, iste�e ba�lı sigorta primi 

ödenmemesi halinde sigortalılı�ın sona ermesini öngörmemi�tir. 506 sayılı Kanuna 

göre, iste�e ba�lı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin sigortalılı�ı, primi 

ödenmi� son ayın bitiminden itibaren sona erer (SSK. m. 85/D-c)208. Reformdan 

sonraki iste�e ba�lı sigortalılıkta böyle bir süre öngörülmemi�tir. Ancak, ait oldu�u 

aydan itibaren en geç 12 ay içinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte 

ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz (SSGSSK. m. 52/3). Bu �ekilde 

öngörülen bir yıllık sürenin bitmesinden sonra bahsi geçen dönemin primi ödense 

dahi, o dönem sigortalılık süresi olarak de�erlendirilemez. Sigortalı tarafından 

Kurumun bilgisi dı�ında prim ödenmesi halinde, bu primler kanuni faizi ile birlikte 

sigortalıya iade edilecektir209. Bu durumda ki�inin sigortalılı�ı devam edecek ve 

sigortalılıktan sayılmayan dönemi takip eden aydan itibaren iste�e ba�lı sigorta primi 

ödenebilecektir. 

Örne�in, 01.01.2009 tarihinde iste�e sigortalılı�ı ba�layan sigortalı (C), 2009 

yılı Mart ayı primini 2010 yılı �ubat ayı sonuna kadar ödememi�tir. Bu durumda, 

sigortalının 2009 yılı Mart ayı hizmet süresi olarak de�erlendirilmeyecektir. 

�ste�e ba�lı sigortalılardan ay içerisinde 30 günden az çalı�an veya 80. madde 

gere�ince prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalı�ma saatinin 4857 sayılı �� 

Kanununa göre belirlenen günlük normal çalı�ma saatine bölünmesi suretiyle 

hesaplanan sigortalıların yaptıkları ödemeler hariç iste�e ba�lı sigortalıların her ay 

için otuz tam gün prim ödemeleri zorunludur. Beyan edilen prim tutarından daha az 

miktarda prim ödenmi� olması halinde ilgili ay iste�e ba�lı hizmet olarak 

de�erlendirilmeyecektir. Eksik ödenen tutarların toplamı beyan edilen prim tutarı ve 

                                                 
208  BOSTANCI, s.91. 
209  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.177; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.258; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.115. 



70 

 

 

buna ili�kin gecikme cezası ve gecikme zammını kar�ılaması halinde en eski aydan 

ba�lamak üzere prim borçlarına mahsup edilecektir210. 

�ste�e ba�lı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun 

bulunması halinde, iste�e ba�lı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu 

sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir (SSGSSK. m. 52/4)211. 

5510 sayılı Kanun m. 4/1 b hükmü kapsamında zorunlu sigortalılıkları sona 

erenlerden iste�e ba�lı sigortalılık talebinde bulunanların, zorunlu sigortalılık 

nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, iste�e ba�lı sigortaya tabi ödenen 

primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup 

edilecektir. 

Örne�in, 16.11.2012 tarihinde Kanun m. 4/1 b hükmü kapsamında zorunlu 

sigortalılı�ı sona eren ve zorunlu sigortalılık dönemine ait toplam 3.500 TL prim, 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan sigortalı (E), 19.12.2012 tarihinde 

iste�e ba�lı sigortalı olmu�tur. Ancak, sigortalılık ba�langıç tarihinden önce zorunlu 

sigortalılık dönemine ait borcu bulunması nedeniyle ödedi�i primler öncelikle 

zorunlu sigortalılık dönemine ait borca mahsup edilecek söz konusu borç bitmeden 

iste�e ba�lı sigortalılık hizmet süresi kazanımı mümkün olmayacaktır. 

506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi iste�e ba�lı sigortalıların 5510 sayılı 

Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önceki sürelere ait primleri 5510 sayılı Kanuna 

göre, 5434 sayılı Kanuna tabi olanların ise 5434 sayılı Kanuna göre tahsil edilecektir. 

Ancak, 506 sayılı Kanun gere�ince iste�e ba�lı sigorta prim borçlarını 

yapılandıranların bu borçlarının tahsili, iste�e ba�lı sigortalılıklarının devamı 

hakkında 4958 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin (K) fıkrası, 5458 sayılı Kanunun 

1 ve 3. maddeleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 23, 24 ve 25. maddesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

�ste�e ba�lı sigortalılar için 5510 sayılı Kanun, primler açısından erken ödeme 

indirimi de getirmi�tir. Gerçekten bu ki�iler, primlerini en fazla 360 günle sınırlı 

                                                 
210  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.258. 
211  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.177; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.258; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.115. 
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olmak üzere pe�in olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her 

gün için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Ek 1. 

maddesine göre, erken ödeme indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken 

ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, 

sigorta priminin ait oldu�u her ayın ilk gününden itibaren prim ödeme gün sayısına 

dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün sayısına henüz dahil edilmeyen 

sürede iste�e ba�lı sigortalılı�ının sona ermesi halinde, sigortalılık süresinden 

sayılmayan günlere ait primler, ilgililere iade edilir (SSGSSK. m. 88/6)212. 

§ 5. �STE�E BA�LI S�GORTALILI�IN SA�LADI�I HAK VE 

MENFAATLER 

5510 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı sigortalılık, ki�iye hem uzun vadeli 

sigorta kolları bakımından sosyal güvence sa�larken, aynı zamanda genel sa�lık 

sigortası bakımından da sosyal güvence sa�lamaktadır.  

Uzun vadeli sigorta kolları, malullük, ya�lılık ve ölüm sigortası olarak 

düzenlenmi�tir. �ste�e ba�lı sigortalılar, uzun vadeli sigorta kolları için prim ödemek 

suretiyle bu sigorta kollarından sa�lanan yardımlardan yararlanabilirler.  

Malullük sigortasından sigortalılara sa�lanan hak, malullük aylı�ı 

ba�lanmasıdır (SSGSSK. m. 26/1). Sigortalının meslekte kazanma gücünün en az      

% 60’ını kaybetmesi halinde malullük aylı�ı ba�lanmaktadır. 

Ya�lılık sigortasından sigortalılara sa�lanan hak, ya�lılık aylı�ı ba�lanması 

veya toptan ödeme yapılmasıdır (SSGSSK. m. 28). Sigortalılar, Kanunda aranan ya�, 

sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı �artlarını sa�lamaları halinde, ya�lılık 

aylı�ı almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca, ya�lılık aylı�ı ba�lanmasının mümkün 

olmadı�ı durumlarda, ödenen primlerin iadesini öngören toptan ödeme müessesesine 

de ba�vurulabilir (SSGSSK. m. 28/1 b).  

Ölüm sigortasından sigortalılara sa�lanan hak, ölenin geçindirmekle yükümlü 

oldu�u ki�ilere ölüm aylı�ı ba�lanması veya ölüm toptan ödemesi yapılması ile aylık 

ba�lanan kız çocuklarına evlenme ödene�i verilmesi ve son olarak cenaze yardımı 
                                                 

212  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.258; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.116. 
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ödenmesidir (SSGSSK. m. 32/1). Bu kapsamda sigortalının sa� kalan e�i, çocukları 

ile Kanunda aranan �artların varlı�ı halinde anne ve babası söz konusu haklardan 

yararlanabilir. 

5510 sayılı Kanun m. 60/1 b bendi ile iste�e ba�lı sigortalılar 01.10.2008 

tarihinden itibaren genel sa�lık sigortalısı sayılmı� olup, Kanunun 52. maddesi 

gere�ince bakmakla yükümlü olunan ki�i dahi olsalar, genel sa�lık sigortası primini 

ödemek suretiyle genel sa�lık sigortasının sa�ladı�ı yardımlardan 

faydalanabilmektedirler. �ste�e ba�lı sigorta, sigortalının kendisine ve aynı zamanda 

hak sahiplerine genel sa�lık sigortasından faydalanma hakkı vermektedir213.  

�ste�e ba�lı sigortalının bakmakla yükümlü oldu�u ki�iler de genel sa�lık 

sigortasından faydalanabilmektedir. 5510 sayılı Kanun gere�ince genel sa�lık 

sigortasından sa�lanacak sa�lık hizmetlerinden ve di�er haklardan yararlanmak, 

genel sa�lık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�iler için bir hak, Kurum için 

ise bu hizmet ve hakların finansmanını sa�lamak bir yükümlülüktür (SSGSSK. m. 

62/1). Sa�lık hizmetlerinden ve di�er haklardan genel sa�lık sigortalısı ile bakmakla 

yükümlü oldu�u ki�iler yararlandırılır. 

Sigortalının bakmakla yükümlü oldu�u ki�i, 5510 sayılı Kanun m. 60/1 c 

bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dı�ında kalan genel sa�lık sigortalısının, 

sigortalı sayılmayan veya iste�e ba�lı sigortalı olmayan, kendi sigortalılı�ı nedeniyle 

gelir veya aylık ba�lanmamı� olan; 

a) E�ini, 

b) 18 ya�ını, lise ve dengi ö�renim veya 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı 

Meslekî E�itim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık e�itimi ile 

i�letmelerde meslekî e�itim görmesi halinde 20 ya�ını, yüksek ö�renim görmesi 

halinde 25 ya�ını doldurmamı� ve evli olmayan çocukları ile ya�ına bakılmaksızın bu 

Kanuna göre malûl oldu�u tespit edilen evli olmayan çocuklarını,  

                                                 
213  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.177; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.258-259;KORKUSUZ/U�UR, 

s.324; 
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c) Geçiminin sigortalı tarafından sa�landı�ı Kurumca belirlenen kriterlere göre 

tespit edilen ana ve babasını ifade etmektedir (SSGSSK. m. 3/10)214.  

Genel sa�lık sigortası, ki�ilerin öncelikle sa�lıklarının korunmasını, sa�lık 

riskleri ile kar�ıla�maları halinde ise olu�an sa�lık harcamalarının finansmanını 

sa�layan sigortayı ifade etmektedir (SSGSSK. m. 3/8). 

Genel sa�lık sigortası genel olarak, kapsamına aldı�ı sigortalılar ve bunların 

bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin sa�lık hizmeti satın almalarını ve bu amaçla 

yapılan yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin kar�ılanmasını sa�lamaktadır215.  

Kurumca, genel sa�lık sigortalısının ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin 

sa�lıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sa�lıklarını kazanmalarını, hastalık ve 

analık sonucu tıbben gerekli görülen sa�lık hizmetlerinin kar�ılanmasını, i� 

göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla 

gerekli sa�lık hizmetlerinden yararlanmayı sa�lamaktadır (SSGSSK. m. 63)216. Yine, 

hekim veya di� hekiminin muayene ve tedavi sonrası tıbben görece�i lüzum üzerine 

genel sa�lık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin sa�lık hizmetinden 

yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerle�im yeri dı�ına yapılan 

sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir ki�i ile sınırlı olmak üzere 

refakatçisinin gidi� ve dönü� yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidi� 

ve dönü� tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca kar�ılanır217.  

�ste�e ba�lı sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerinin genel 

sa�lık sigortası yardımlarından faydalanmaları için sa�lık hizmeti sunucusuna 

ba�vurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sa�lık sigortası 

primi ödemi� olmaları ayrıca prim ve prime ili�kin borçlarının bulunmaması 

gerekmektedir (GSS�Y. m. 32/1)218. 

                                                 
214  Ayrıntılı bilgi için bkz. U�AN, Sosyal Güvenlik, s.273-276; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.383 vd. 
215  Genel Sa�lık Sigortası Yardım ve Hizmetleri hakkında detaylı bilgi için bkz. U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.295 vd. 
216  U�AN, Sosyal Güvenlik, 295. 
217  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.302. 
218  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.742; TUNCAY/ EKMEKÇ�, s.259; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.284. 



74 

 

 

Örne�in, iste�e ba�lı sigortalılı�ı 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine 

göre iste�e ba�lı sigortaya devam etmekte olan sigortalı (A), 2008 yılı Ekim, Kasım 

ayları iste�e ba�lı sigorta primlerini ödemi�tir. Ancak, sigortalının 2008 yılı Ocak ve 

�ubat aylarını ödemedi�i tespit edildi�inden bu sigortalı söz konusu süreleri 

ödemedi�i sürece genel sa�lık sigortası yardımlarından yararlanamayacaktır. 

Bir ba�ka örnekte, iste�e ba�lı sigortalılı�ı 1479 sayılı mülga 79. maddesine 

göre ba�layıp iste�e ba�lı sigortaya devam etmekte olan sigortalı (B), 2008 yılı 

Ekim, Kasım ayları iste�e ba�lı sigorta primlerini ödemi�tir. Ancak, sigortalının 

01.10.2008 tarihinden önce 300 TL prim borcu bulunması nedeniyle ödemi� oldu�u 

tutarlar prim borcuna mahsup edildi�inden 30.12.2008 tarihinde sa�lık hizmeti 

sunucusuna müracaat eden sigortalı 2008 yılı Ekim, Kasım ayı iste�e ba�lı sigorta 

primini ödemesi halinde genel sa�lık sigortası yardımlarından yararlanacaktır. 

�ste�e ba�lı sigortalı olanlar; bakmakla yükümlü olunan ya da hak sahibi olarak 

ölüm aylı�ı veya geliri veyahut kendi çalı�masından dolayı gelir alan ki�i olsa dahi, 

Kanun 60/1 b bendi kapsamında genel sa�lık sigortalısı sayıldıklarından bunlar, 

genel sa�lık sigortası primini de ödeyerek genel sa�lık sigortasının sa�ladı�ı 

haklardan yararlanabileceklerdir219.  

Türkiye’de yerle�ik olma hali bir yılı doldurmayan yabancı uyruklu sigortalılar 

genel sa�lık sigortalısı sayılmadı�ından, bunlardan bir yıldan daha az bir süre oturan 

ve iste�e ba�lı sigortalı olanlardan genel sa�lık sigortası primi alınmayacaktır220. 

Ancak, oturma süresi bir yıldan fazla olanlardan oturma süresinin birinci yılının 

doldu�u tarihten itibaren sigortalının talepte bulunup bulunmadı�ına bakılmaksızın 

genel sa�lık sigortası primi alınacak ve sa�lık yardımlarından yararlanabileceklerdir. 

                                                 
219  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.177; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259; KORKUSUZ/U�UR, 

s.325. 
220  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.177; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259. 
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§ 6. 01.10.2008 TAR�H�NDEN ÖNCE �STE�E BA�LI 

S�GORTALI OLANLARIN, REFORMDAN SONRAK� 

HUKUK� DURUMLARI 

I- 506 SAYILI KANUN GERE��NCE �STE�E BA�LI S�GORTAYA 

DEVAM EDENLER 

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi olarak prim ödeyen sigortalıların 

iste�e ba�lı sigortalılıkları, 01.10.2008 tarihinden sonra yeni bir yazılı talep ve 

Türkiye’de ikamet �artı aranmaksızın 5510 sayılı Kanunla getirilen iste�e ba�lı 

sigortalılık hükümlerine göre devam ettirilecektir221. 

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi gere�ince 2008 yılı Temmuz, A�ustos 

ve Eylül ayı primini ödemeyen sigortalılar için 01.10.2008 tarihi itibariyle üç ay ard 

arda prim ödememe �artı aranmayacaktır. Zira, 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e 

girdi�i tarih itibariyle bu Kanun kapsamında iste�e ba�lı sigortalılık niteli�i kazanan 

sigortalılar için, artık üç ay art arda prim ödenmemesi halinde iste�e ba�lı sigortalılık 

niteli�inin kaybedilmesi gibi bir uygulama yapılamayacaktır.  

Yine iste�e ba�lı sigorta prim borcu bulunan sigortalılar hakkında 01.10.2008 

tarihinden önceki sürelerin ödenmesinde 12 aylık süre de aranmayacaktır. Yani 5510 

sayılı Kanun ile getirilen 12 aylık süre içinde iste�e ba�lı sigorta priminin 

ödenmemesi halinde, primi ödenmeyen ayların sigortalılık süresinden sayılmaması 

uygulaması, Kanunun yürürlük tarihinden önceki primi ödenmeyen aylar için geçerli 

olmayacaktır. 

Örne�in, 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi gere�ince iste�e ba�lı 

sigortalılı�ı 01.01.2001 tarihinde ba�layan sigortalı (A), 2007 yılı Nisan ve Mayıs 

aylarına ait primlerle 2008 yılı Ekim ayına ait primini ödememi�tir. Bu sigortalı, 

2007 yılı primlerini iste�e ba�lı sigortalılı�ı devam etti�i sürede istedi�i zaman, 2008 

yılı Ekim ayı primini ise yeni uygulama gere�ince 2009 yılı Eylül ayına kadar 

ödeyebilecektir. 

                                                 
221  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.261. 
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II- 1479 ve 2926 SAYILI KANUNLAR GERE��NCE �STE�E BA�LI 

S�GORTAYA DEVAM EDENLER 

1- 01.10.2008 Öncesi �ste�e Ba�lı Sigortalılı�ın Devamı  

1479 sayılı Kanunun mülga 79. ve 2926 sayılı Kanunun mülga 60. maddelerine 

tabi iste�e ba�lı sigortalı olarak prim ödeyenlerin iste�e ba�lı sigortalılıkları, 

01.10.2008 tarihinden sonra yeni bir yazılı talep ve Türkiye’de ikamet �artı 

aranmaksızın 5510 sayılı Kanunla getirilen iste�e ba�lı sigortalılık hükümlerine göre 

devam ettirilecektir. 

Bu sigortalılardan, 01.10.2008 tarihinden önce düzensiz prim ödemesi 

nedeniyle sigortalılı�ı sona erenler dahil iste�e ba�lı sigortalılıkları sona erenlerin, 

01.10.2008 tarihinden sonra yeniden iste�e ba�lı sigortalı olmak istemeleri halinde, 

bunlardan “�ste�e Ba�lı Sigortalılık Giri� Bildirgesi” alınacak, ancak, daha önce 

Ba�-Kur sicil numarası bulunanlar için bildirgeye bilgisayar ortamında yeniden sicil 

numarası verilmeyecektir. 

2- 01.10.2008 Öncesi �ste�e Ba�lı Sigorta Primlerinin Tahsili  

30.09.2008 tarihi itibariyle 1479 sayılı Kanunun mülga 79. maddesine göre 

toplam borcu üç aylık prim ve ceza tutarından az olan, 2926 sayılı Kanunun mülga 

60. maddesine göre ise toplam borcu iki dönem ard arda (altı aylık) prim borcu ile 

gecikme zammı ve gecikme cezası tutarından az olan sigortalıların 01.10.2008 

tarihinden sonra ödedikleri tutarlar eski borçlarına mahsup edilecektir. 

Örne�in, 1479 sayılı Kanunun mülga 79. maddesi gere�ince iste�e ba�lı 

sigortalılı�ı 15.12.2002 tarihinde ba�layan sigortalı (B)’nin 30.09.2008 tarihi 

itibariyle prim aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası dahil 475 TL borcu 

bulundu�u tespit edilmi�tir. Sigortalının 01.10.2008 tarihinden itibaren ödeyece�i 

primler öncelikle 475 TL’lik eski prim borcuna mahsup edilecek, bu �ekilde sigortalı 

30.09.2008 tarihi itibariyle borçsuz hale getirilecek, 01.10.2008 tarihinden itibaren 

ödenmeyen primlerin ise 12 aylık süre içinde ödenmesi gerekecektir. 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girmesinden önce, 1479 sayılı Kanun 

kapsamında zorunlu sigortalılıkları sona erenlerin iste�e ba�lı sigortalılık talebinde 

bulunmadan prim ödemeye devam etmeleri halinde, primlerinin kar�ıladı�ı süre ile 
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sınırlı kalmak kaydıyla sigortalılık süresi olarak de�erlendirilmesi �eklindeki 

uygulamaya ise 30.09.2008 tarihi itibariyle son verilmi�tir.   

Ancak, uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu, konuya ili�kin 05.01.2009 tarih 

ve 2009/5 sayılı genelgesini çıkarmakta gecikti�i için, anılan genelgenin yayımı 

tarihi olan 05.01.2009 tarihine kadar yapılan de�erlendirme talepleri geçerli sayılarak 

iste�e ba�lı sigortalılıkları devam ettirilecek, bu genelgenin yayım tarihinden sonra 

yapılan talepler do�rultusundaki de�erlendirme i�lemleri ise 30.09.2008 tarihine 

kadar yapılacak, bu tarihten sonra yapılan prim ödemeleri ilgililere iade edilecektir. 

Yapılan de�erlendirme neticesinde sigortalılı�ı sona erdirilenlerin iste�e ba�lı 

sigortalı olmak istemeleri halinde, yazılı talepte bulunma �artı aranacaktır.        

Örne�in, 14.05.2008 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalılı�ı 

sona eren sigortalı (C), iste�e ba�lı sigortalılık talebinde bulunmadan primlerini 

ödemeye devam etmi�tir. Sigortalı, 21.11.2008 tarihinde ödedi�i primlerin 

sigortalılık süresi olarak de�erlendirilmesi talebinde bulunmu�tur. Buna göre, 

sigortalının 01.06.2008 tarihinden itibaren ödemi� oldu�u primler, kar�ıladı�ı süre ile 

sınırlı kalmak kaydıyla sigortalılık süresi olarak de�erlendirilecektir. 

Bir ba�ka örnekte, 03.07.2008 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi zorunlu 

sigortalılı�ı sona eren sigortalı (D), iste�e ba�lı sigortalılık talebinde bulunmadan 

primlerini ödemeye devam etmi�tir. Sigortalı, 11.02.2009 tarihinde ödedi�i primlerin 

sigortalılık süresi olarak de�erlendirilmesi talebinde bulunmu�tur. Buna göre, 

sigortalının 01.08.2008 tarihinden itibaren ödemi� oldu�u primler, kar�ıladı�ı süre ile 

sınırlı kalmak kaydıyla 30.09.2008 tarihine kadar sigortalılık süresi olarak 

de�erlendirilecektir. 

3- 01.10.2008 Öncesi Yurtdı�ında Bulunanlardan �ste�e Ba�lı 

Sigortalıların Durumu 

1479 sayılı Kanunun mülga ek 3. maddesi kapsamında yurt dı�ında bulunan 

vatanda�ların herhangi bir i�te çalı�mayan e�lerinden iste�e ba�lı sigortaya devam 

edenlerden, sigortalılıklarının sona ermesi için talepte bulunanların veya düzensiz 

prim ödemeleri nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerin, 01.10.2008 tarihinden sonra 

yurt dı�ında ikamet ettikleri sürece taleple veya prim ödemek suretiyle yeniden iste�e 
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ba�lı sigortalılıklarının ba�latılması mümkün olmayacaktır. Bu durumdaki 

sigortalılardan, yeniden iste�e ba�lı sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye’de 

ikamet �artı aranacaktır. Türkiye’de ikamet ederek sigortalılıklarını ba�latanların 

sigortalılık i�lemleri, ikametinin ba�lı bulundu�u sosyal güvenlik il 

müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecektir. 

§ 7. 5434 SAYILI KANUNA TAB� �STE�E BA�LI 

��T�RAKÇ�L�K 

5434 sayılı Emekli Sandı�ı Kanununda, 5234 sayılı Kanun222 ile yapılan 

de�i�ikli�e kadar, birkaç istisna dı�ında iste�e ba�lı sigortalılık söz konusu de�ildi. 

Gerçekten, 5234 sayılı Kanun ile de�i�iklikten önce, Emekli Sandı�ı Kanununda bazı 

durumlarda iste�e ba�lı sigortalılık mümkün idi. Buna göre; 

-Emeklilik hakkı tanınan vazifelerden sonra milletvekili seçilenler, seçimlerden 

itibaren altı ay içinde Sandı�a yazılı ba�vuruda bulunurlarsa (ESK. m. 12/II 1), 

-Emeklili�e tabi görevde bulunmadan il daimi komisyonu üyeli�ine, belediye 

ba�kanlı�ına veya TBMM üyeli�ine seçilenler, seçimlerinden itibaren altı ay içinde 

Sandı�a yazılı ba�vuruda bulunurlarsa (ESK. m. 12/II n)),  

-Devlet Planlama Te�kilatında, 933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması 

Esaslarına Dair kanun gere�ince bazı projelerin uygulanmasında, Sermaye Piyasası 

Kurulunda, Devlet Yatırım Bankasında sözle�meli olarak çalı�anlar da isterlerse 

Sandık i�tirakçisi olabilmekteydi (ESK. m. 12/II o)223. 

5234 sayılı Kanunla getirilen hükümle, belirli bazı nedenlerle memuriyetin 

sona ermesi halleri hariç olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak en az on yıl çalı�tıktan sonra, herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmı� 

olanlara, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak 

Sandı�a ba�vurarak iste�e ba�lı sigortadan yararlanabileceklerdir. Yine Sandı�ın 

                                                 
222  21.09.2004 t. ve 25590 S.lı RG. 
223  BOSTANCI, s.48. 
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di�er i�tirakçileri de Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar ile aynı esaslar 

çerçevesinde söz konusu uygulamadan yararlanabilirler224. 

Kural bu olmakla birlikte, Devlet Memurları Kanununa tabi olarak on yıl 

çalı�sa bile, memurluktan çıkarılma cezası almak suretiyle memurluktan çıkarılmı� 

olanlar; 657 sayılı Kanun m. 96 kapsamında, ola�anüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik 

ve sava� hallerinde veya genel hayata müessir afetlere u�rayan yerlerdeki Devlet 

Memurları, yerine atanacaklar i�e ba�lamadıkça görevlerinden ayrılmaları nedeniyle, 

memurluktan çıkarılmı� olanlar; 657 sayılı Kanun m. 48/A-5 hükmünde devlet 

memurlu�una atanmak için aranan nitelikleri kaybedenler; di�er sosyal güvenlik 

kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirecek görevlerde çalı�maya 

ba�layanlar ile di�er sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi 

çalı�malarından dolayı aylık ba�lanmı� olanlar iste�e ba�lı i�tirakçi olamazlar. 

Ancak di�er sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalı�maya ba�layıp bu görevleri 

sona erenler altı ay içinde yazılı olarak iste�e ba�lı i�tirakçi olmak üzere Sandı�a 

ba�vuruda bulunabilirler225. 

5234 sayılı Kanunun yürürlü�ünden önce iste�e ba�lı i�tirakçilik için 

ba�vuruda bulunma imkanı olmayan dönemde i�tirakçilik sıfatını kaybedenlerin de 

iste�e ba�lı i�tirakçilikten yararlanabilmesi için ek bir imkan tanınmı�tır. Buna göre, 

Emekli Sandı�ı i�tirakçisi iken Sandıkla ili�kisi kesilenlerden, iste�e ba�lı i�tirakçilik 

�artlarını ta�ıyanlar, maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı olarak 

ba�vuruda bulunmaları halinde aynı esaslar çerçevesinde iste�e ba�lı i�tirakçi 

olabilirler (geç. m. 218)226.  

Kapsama dahil olan ki�iler, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay 

içinde yazılı olarak Sandı�a ba�vurmaları ve emeklilik kesene�i ve kurum 

kar�ılıklarını ait oldu�u ay içinde Sandık hesabına yatırmaları �artıyla ba�vuru 

tarihini takip eden ayba�ından itibaren iste�e ba�lı sigortalı (i�tirakçi) sıfatını 

                                                 
224  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.171-172; BOSTANCI, s.48-1; BOSTANCI, Yalçın, Sosyal 

Güvenlikte Yeni Adım: Memurluktan Ayrılmı� Olanlara �ste�e Ba�lı Sigortalılık (��tirakçilik), Legal 
�HSGHD., C.2, S.5, 2002, s.222 vd. 

225  BOSTANCI, s.48-1,2. 
226  BOSTANCI, s.48-2. 
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kazanarak Sandıkla ilgilendirilirler.  Söz konusu ki�ilerin emeklilik keseneklerine, 

kesene�e esas aylık derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ili�kin ek 

göstergeleri esas alınır ve Sandı�a emekli kesene�i ödedikleri her yıl için bir kademe 

ilerlemesi ve e�itim durumları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri 

dereceyi geçmemek kaydıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak 

bu süreler tekrar Sandı�a tabi bir göreve ba�layanlar için de geçerli olmak üzere 

emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmı� hak 

aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz227.  

Emekli Sandı�ı Kanununa tabi olarak iste�e ba�lı sigortalı (i�tirakçi) sıfatını 

kazananların �u hallerde iste�e ba�lı i�tirakçilikleri sona erer; 

-Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ili�kin emekli 

kesenekleri ile kurum kar�ılıklarını süresinde ödemeyenlerin iste�e ba�lı 

sigortalılıkları sona erer. 

-Sandıkla ili�kilendirilme iste�inden vazgeçti�ini yazılı olarak Sandı�a 

bildirenlerin iste�e ba�lı sigortalılıkları, ba�vuru tarihini takip eden ay ba�ından 

itibaren sona erer. 

-�ste�e ba�lı i�tirakçilik sıfatını kazandıktan sonra di�er sosyal güvenlik 

kurumlarına tabi olmasını gerektirecek bir faaliyet içinde bulunanların iste�e ba�lı 

i�tirakçilikleri sona erer. 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girmesiyle birlikte, 2008 yılı Ekim ayı ba�ından 

önce 5434 sayılı Kanunun mülga 12. ve geçici 218. maddelerine göre iste�e ba�lı 

i�tirakçilikleri devam edenlerin herhangi bir i�leme gerek kalmaksızın iste�e ba�lı 

i�tirakçilikleri devam ettirilecektir. 

5434 sayılı Kanuna göre i�tirakçi iken gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e 

girdi�i tarihten önce gerekse 5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonra 

görevinden ayrılanlar ile bunlardan Kanunun 4/1 c bendine tabi olarak yeniden 

çalı�maya ba�layıp görevlerinden ayrılanlar ile Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten 

                                                 
227  BOSTANCI, s.48-2. 
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önce veya sonra Kanunun 4/1 c bendine tabi görevinden ayrılıp 4/1 a ve b bentlerine 

tabi çalı�makta iken sigortalılıkları sona erenlerin, gerekli �artları ta�ımaları 

durumunda 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi gere�ince talepleri halinde 

iste�e ba�lı i�tirakçilikleri sa�lanacaktır. 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girmesinden sonra da, 5434 sayılı Kanun 

gere�ince, iste�e ba�lı i�tirakçi olanların emeklilik kesene�i ve kurum kar�ılıkları, 

görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emeklilik kesene�ine esas aylık, derece, kademe 

ve varsa ek gösterge ile kesene�e esas di�er unsurlar da nazara alınmak suretiyle 

hesaplanacak tutar üzerinden alınacaktır. Kesenek ve kar�ılıkları süresi içinde 

ödenmeyen veya eksik ödenen aylar hizmet olarak de�erlendirilmeyecektir.  

Emeklilik kese�i ve kurum kar�ılıklarını toplu ya da fasılalı olarak altı aydan 

fazla ödememeleri halinde iste�e ba�lı i�tirakçilikleri sona erecektir. Bu durumda 

olanlar ile iste�e ba�lı i�tirakçilikten yazılı olarak vazgeçenlerin yeniden iste�e ba�lı 

i�tirakçi olması mümkün de�ildir. 

5510 sayılı Kanunun yürürlü�e girmesinden sonra da, iste�e ba�lı sigortalılar 

(i�tirakçiler) hakkında yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre i�lem yapılmaya devam edilecektir. 

§ 8. GEL�R VERG�S�NDEN MUAF OLAN KADIN ��Ç�LER�N 

HUKUK� DURUMU 

5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi ile 01.10.2008 tarihinden önce 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/1 (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf 

i�leri hizmet akdiyle herhangi bir i�verene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici 

nitelikte yaptıklarını ve 01.10.2008 tarihinden sonra da yapmaya devam ettiklerini 

vergi dairelerinden alacakları yazı ile belgeleyen kadınlar, prime esas günlük kazanç 

alt sınırının on be� katı üzerinden ba�lanılarak, takip eden her yıl için bir puan 

arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, ya�lılık ve ölüm 

sigortaları ile genel sa�lık sigortası primi ödeyeceklerdir. 

5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi ile getirilen uygulamadan; 506, 1479, 

2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre sigortalı/i�tirakçi olarak tescilleri yapılmı� 
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olup zorunlu sigortalıkları ya da iste�e ba�lı sigortalılıkları sona eren ve 01.10.2008 

tarihinden önce 506 ve 1479 sayılı kanunlara tabi olarak iste�e ba�lı sigortaya prim 

ödeyen kadın sigortalılar yararlanacaktır. 

Gelir vergisinden muaf olması nedeniyle prim ödeyecek kadın sigortalılar, 

5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 

sınırının on be� katı üzerinden ba�lanılarak, takip eden her yıl için bir puan 

arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, ya�lılık ve ölüm 

sigortaları ile genel sa�lık sigortası primi ödeyeceklerdir. 2009 yılında gün sayısı 16, 

2010 yılında 17 olarak alınacak her yıl birer puan artırılacak 2023 ve sonraki yıllarda 

30 olarak alınacaktır.  

Gelir vergisinden muaf olmaları nedeniyle asgari kazanç üzerinden prim 

ödemek isteyen kadın sigortalıların vergi dairelerinden alacakları yazılarda 193 sayılı 

Kanun m. 9/6 hükmü kapsamında sayılan i�leri 01.10.2008 tarihinden önce yapmaya 

ba�ladıklarının ve 01.10.2008 tarihinden sonra da yapmaya devam ettiklerinin açıkça 

belirtilmesi gerekmektedir. Gelir vergisinden muaf olmaları nedeniyle iste�e ba�lı 

sigortaya devam eden kadın sigortalıların bu durumlarının devam edip etmedi�i 

hususu Kurum kontrol memurlarınca ara�tırılmak suretiyle, bu kimselerin 

sigortalılıklarının devam edip etmeyece�ine karar verilebilmektedir. 

§ 9. 01.10.2008 TAR�H�NDEN ÖNCE SOSYAL GÜVENL�K 

SÖZLE�MES� �MZALANMAMI� ÜLKELERE 

ÇALI�TIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN TÜRK 

��Ç�LER�N�N HUKUK� DURUMU 

Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi bulunmayan ülkelerde i� 

üstlenen i�verenlerce yurt dı�ındaki i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere götürülen Türk 

i�çileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sa�lık sigortası hükümleri 

uygulanır ve bunlar Kanunun 4/1 a bendi kapsamında sigortalı sayılır (SSGSSK. m. 

5/g). Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 

iste�e ba�lı sigortalı olmak suretiyle, Türkiye’de yasal olarak ikamet etme �artı 

yanında bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek �ekilde çalı�mama 

veya sigortalı olarak çalı�makla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalı�mak ya da 
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tam gün çalı�mamak �artları aranmaksızın haklarında genel sa�lık sigortası primi 

hariç iste�e ba�lı sigorta hükümleri uygulanır. Bu durumdaki i�çiler ise 5510 sayılı 

Kanun 4/1 b bendi kapsamında sigortalı sayılırlar228. 

01.10.2008 tarihinden önce sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� 

ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce çalı�tırılmak üzere götürülen ve 506 sayılı 

Kanunun mülga 86. maddesi gere�ince sadece malullük, ya�lılık ve ölüm 

sigortalarına tabi topluluk sigortasına devam eden sigortalılardan, 5510 sayılı 

Kanunun geçici 6. maddesinin sekizinci fıkrası gere�ince 02.10.2008 tarihinden 

itibaren üç ay içinde (01.01.2009 tarihi dahil) iste�e ba�lı sigortaya müracaat 

edenlerin iste�e ba�lı sigortalılıkları, 01.10.2008 tarihi itibariyle, üç aylık süre 

geçirildikten sonra müracaat edenlerin ise müracaat tarihini takip eden günden 

itibaren ba�latılacaktır229.  

Bu kapsamdaki sigortalılar iste�e ba�lı sigorta giri� bildirgesi ile i�yerinin ba�lı 

bulundu�u sosyal güvenlik il müdürlü�üne/sosyal güvenlik merkezine müracaat 

edeceklerdir. Bu sigortalıların kısa vadeli ve genel sa�lık sigortası primleri aylık 

prim ve hizmet belgesi ile Kuruma verildi�inden ayrıca çalı�tıklarına ili�kin belge 

istenmeyecek olup bu ki�ilerin i�lemleri i�verenleri tarafından yapılabilecektir 

(SSGSSK. geç. m. 6/4-5). 

Örne�in, Türkiye ile Rusya arasında sosyal güvenlik sözle�mesi 

bulunmamaktadır. Bir in�aat firmasının burada çalı�mak üzere götürdü�ü Türk i�çisi 

için kısa vadeli sigorta kolları ile genel sa�lık sigortası do�rudan do�ruya 

uygulanacak, uzun vadeli sigorta kolları açısından ise i�çi isterse iste�e ba�lı 

sigortaya tabi olabilecektir. Bu durumda, iste�e ba�lı sigortalılık ile zorunlu 

sigortalılık aynı anda tezahür etmekle birlikte, zorunlu sigortalılık Kanunun tanıdı�ı 

istisna nedeniyle iste�e ba�lı sigortalılı�ı ortadan kaldırmamaktadır230. 

                                                 
228  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.98. 
229  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.99. 
230  ERTÜRK, �ükran, Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözle�mesi Bulunmayan Ülkelerde Çalı�tırılmak 

Üzere Götürülen Türk ��çilerinin Sigortalılı�ı, �n�aat Sanayi, Y.17, S.110, Kasım-Aralık 2008, 
(Götürülen) s.49; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.98. 
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Yurt dı�ına sigortalı götürecek i�verene ait i�yerinin Türk kanunlarına göre 

kurulu ve tescilli olması gerekmektedir. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan 

firmalarca yurt dı�ında gerçekle�tirilen i�lerde çalı�tırılan Türk i�çileri hakkında bu 

düzenlemenin uygulanma imkanı bulunmamaktadır231.  

Kanun, sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� ülkelere gönderilen i�çiler 

için bir geçi� kuralı öngörmü�tür. 5510 sayılı Kanun öncesi dönemde, söz konusu 

i�çiler için uzun vadeli sigorta kolları açısından topluluk sigortasına tabi olabilme 

veya iste�e ba�lı sigorta imkanından yararlanabilme söz konusu idi232. Topluluk 

sigortası kapsamında da sadece, uzun vadeli sigorta kollarına ili�kin prim ödenmekte, 

kısa vadeli sigorta primi ödenmemekte idi. Bu ki�iler, reformdan sonra, kısa vadeli 

sigorta kolları ile genel sa�lık sigortası kapsamı içinde mütalaa edilmi�tir233. 

Ö�retide bu i�çilerin 5510 sayılı Kanun 4/1 a kapsamında mı, yoksa 4/1 b 

kapsamında mı sigortalı olaca�ı hususu tartı�malıdır. Bir görü�e göre, bu i�çiler 5510 

sayılı Kanun 4/1 b kapsamında sigortalı sayılmalıdır234. Di�er bir görü� ise, bu 

durumda hem 4/1 a, hem de 4/1 b kapsamında sigortalılık mevcut olup, bu iki 

sigortalılık çakı�maktadır235. Buna göre, iki sigortalılık halinin çakı�ması durumu söz 

konusu olaca�ından, 5510 sayılı Kanun m. 53 hükmüne göre önce ba�layan 

sigortalılık durumunun esas alınması gerekmektedir. Yine bu görü�te olup da, 

gerekçe itibariyle farklı dü�ünenler de bulunmaktadır236. Bu üçüncü görü�e göre, kısa 

vadeli sigorta kolları açısından zorunlu sigortalı olup 4/1 a kapsamında kabul 

edilenler, uzun vadeli sigorta kolları açısından iste�e ba�lı sigortalı olmaları halinde 

Kanunun 53. maddesinin uygulanamayaca�ı ifade edilmekte; bu ki�ilerin Türkiye’de 

çalı�maları halinde 4/1 a kapsamında zorunlu sigortalı sayılacaklarından hareketle, 

uzun vadeli sigorta kollarından yararlanma bakımından 9000 gün de�il 7200 gün 

                                                 
231  ERTÜK, Götürülen, s.45; U�AN, Sosyal Güvenlik, s.99. 
232  ERTÜRK, Götürülen, s.45; KURT, s.133 vd.; BOSTANCI, s.95-97; OCAK, Saim, Sosyal Güvenlik 

Sözle�mesi �mzalanmamı� Ülkelere Götürülen ��çilerin Sosyal Güvenli�i, Legal �HSGHD., C.5, S.19, 
2008, s.1069 vd. 

233  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.99. 
234  ULUÖZ, s.100. 
235  ERTÜRK, Götürülen, s.46. 
236  U�AN, Sosyal Güvenlik, s.99-100. 
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prim ödemelerinin yeterli sayılması daha isabetli olacaktır. Bu durumda sigortalılar 

için bir istisnanın kabulü savunulmaktadır.  

Kanaatimizce, bu son görü� sigortalıların lehine olmakla birlikte, sigortalılık 

süresinin iste�e ba�lı sigortalılık ve 5510 sayılı Kanun 4/1 b kapsamında kabul 

edilmesi gerekmektedir. Zira, bu durumun, sigortalılar lehine uygulanmasını 

gerektirecek bir Kanun maddesi bulunmamaktadır. Aksine, Kanun, uzun vadeli 

sigorta kolları bakımından sigortalı olma imkanı bulunmayan bu i�çilere, ek bir 

imkan tanımaktadır. Yani uzun vadeli sigorta kolları bakımından prim ödemek 

i�çinin ihtiyarına bırakılmı�tır. Bu durumda, iste�e ba�lı olarak bu primi ödemeyi 

kabul eden i�çinin yine Kanunun açık hükmü kar�ısında bu statüyü kabul etti�ini ve 

konunun bu �ekilde çözüme kavu�turulması gerekti�ini söylemek mümkündür.  

§ 10. �STE�E BA�LI S�GORTALILIK SÜRELER�N�N 

DE�ERLEND�R�LMES� 

5510 sayılı Kanunun 51. maddesi gere�ince 01.10.2008 tarihinden itibaren ilk 

defa iste�e ba�lı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi iste�e 

ba�lı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01.10.2008 tarihinden sonra iste�e ba�lı 

sigorta primi ödenmi� süreleri malullük, ya�lılık ve ölüm sigortaları ile genel sa�lık 

sigortası hükümlerinin uygulamasında 5510 sayılı Kanun m. 4/1 (b) bendi 

kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir (SSGSSK. m. 51/5)237. 

01.10.2008 tarihinden önce; 

- 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi iste�e ba�lı sigorta primi 

ödenmi� süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 

- 1479 sayılı Kanunun mülga 79. maddesine tabi iste�e ba�lı sigorta primi 

ödenmi� süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 

- 2926 sayılı Kanunun mülga 60. maddesi ne tabi iste�e ba�lı sigorta primi 

ödenmi� süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 

                                                 
237  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.173; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.261; U�AN, Sosyal Güvenlik, 

s.113; KORKUSUZ/U�UR, s.325. 
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- 5434 sayılı Kanunun mülga 12. ve geçici 218. maddelerine göre iste�e ba�lı 

i�tirakçili�i sa�lananlar ile 01.10.2008 tarihinden sonra mülga 12. madde gere�ince 

iste�e ba�lı i�tirakçili�i sa�lanacakların prim ödenmi� süreleri 5510 sayılı Kanunun 

4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, kapsamında hizmet süresi olarak 

de�erlendirilir238. 

§ 11. �STE�E BA�LI S�GORTALILI�IN SONA ERMES� 

I- GENEL OLARAK 

�ste�e ba�lı sigortalılık; iste�e ba�lı sigortalılı�ını sona erdirme talebinde 

bulunanların, primi ödenmi� son günü takip eden günden, aylık talebinde 

bulunanların, aylı�a hak kazanmı� olmak �artıyla talep tarihinden, ölen sigortalının 

ölüm tarihinden itibaren sona erer (SSGSSK. m. 51/4)239.  

�ste�e ba�lı sigortalılık, tabii olarak zorunlu sigortalılı�ı gerektiren bir 

çalı�maya ba�lama durumunda kendili�inden sona erer. Zira, iste�e ba�lı sigortanın 

zorunlu sigortaya tabi olarak çalı�mamayı gerektiren ön ko�ulu ile zorunlu ve iste�e 

ba�lı sigortalılık hallerinin çakı�ması halinde iste�e ba�lı sigortalılı�ın iptal 

edilece�ine ili�kin düzenlemeler de bu sonucu haklı kılmaktadır. Bunun istisnası ise, 

kısmi süreli i� sözle�mesine tabi çalı�an sigortalının, bakiye sürede iste�e ba�lı 

sigorta primi ödemek suretiyle zorunlu ve iste�e ba�lı sigortalılık hallerinin 

çakı�ması halidir. Bu durumda ki�inin iste�e ba�lı sigortalılı�ı devam eder240. 

Yine iste�e ba�lı sigortalılı�ın ön ko�ulu durumundaki Türkiye’ de ikamet 

�artının ortadan kalkması halinde iste�e ba�lı sigortalılık sona erer. Ayrıca 5510 

sayılı Kanun m. 5/g bendi kapsamında sigortalı olanlardan aynı zamanda iste�e ba�lı 

sigortaya devam edenlerin yurtdı�ındaki çalı�malarının sona ermesi halinde iste�e 

ba�lı sigortalılıkları da aynı tarih itibariyle sona erer. 

                                                 
238  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.262. 
239  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259 vd.; U�AN, Sosyal 

Güvenlik, s.114; KORKUSUZ/U�UR, s.325. 
240  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.254-255; U�AN, Sosyal 

Güvenlik, s.114. 
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II- YAZILI TALEPTE BULUNMAK 

�ste�e ba�lı sigorta ili�kisinin kurulması ilgilinin iste�ine ba�lı oldu�u gibi, 

tabii olarak bu ili�kinin sona erdirilmesi de öncelikle ilgilinin yazılı talebi ile 

mümkündür241. 

�ste�e ba�lı sigortalılı�ını sona erdirmek için Kuruma yazılı talepte 

bulunanların sigortalılıkları; 

a) Talepte bulunulan ayın primi ödenmemi�se, talep tarihinden önceki primi 

ödenmi� ayın sonunu takip eden günden itibaren sona erer. 

Örne�in, iste�e ba�lı sigortalılı�ını sona erdirmek için 17.11.2009 tarihinde 

talepte bulunan sigortalı (A), en son 2009 yılı Eylül ayı primini ödemi�tir. Bu 

sigortalının iste�e ba�lı sigortalılı�ı 01.10.2009 tarihi itibariyle sona erer.  

b) Talepte bulunulan ayın primi ödenmi�se, dilekçesinin Kurum kayıtlarına 

intikal etti�i tarihi takip eden günden itibaren sona erdirilecektir. �ste�e ba�lı 

sigortalılı�ın sona erdi�i tarihten sonra ödenen primler talepleri halinde iade edilir242. 

Örne�in, iste�e ba�lı sigortalılı�ını sona erdirmek için 17.11.2009 tarihinde 

talepte bulunan sigortalı (B), en son 2009 yılı Kasım ayı primini ödemi�tir. Bu 

sigortalının iste�e ba�lı sigortalılı�ı 18.11.2009 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. 

2009 yılı Kasım ayı, sigortalının prim ödeme gün sayısının hesabında 17 gün olarak 

dikkate alınır. 

III- AYLIK TALEB�NDE BULUNMAK 

�ste�e ba�lı sigortaya devam etmekte iken aylık talebinde bulunanların 

sigortalılıkları, aylı�a veya toptan ödemeye hak kazanılmı� olmak ko�ulu ile talep 

tarihinden itibaren sona erdirilir243. 

Örne�in, 01.01.1977 tarihinde çalı�maya ba�layan ve 16.03.2010 tarihinde 

ya�lılık aylı�ı talebinde bulunan sigortalı (C)’nin, aylık ba�lama �artlarını yerine 

                                                 
241  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259. 
242  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259. 
243  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259. 



88 

 

 

getirdi�i anla�ıldı�ından devam eden iste�e ba�lı sigortalılı�ı tahsis talebinde 

bulundu�u 16.03.2010 tarihinde sona erdirilir. 

Yeterli prim ödeme gün sayısı ko�ulunu yerine getirdikleri gerekçesiyle, aylık 

talebinde bulunanlardan, aylık ba�lama ko�ullarını yerine getirmedikleri tespit 

edilenlerin, yeniden talepleri alınmaksızın iste�e ba�lı sigortalılıkları devam 

ettirilir244. 

Örne�in, 15.11.2012 tarihinde aylık talebinde bulunan ancak toplam hizmet 

süresinin 8996 gün oldu�u ve 9000 günü 19.11.2012 tarihinde dolduraca�ı tespit 

edilen sigortalı (D)’nin 15.11.2012 tarihli tahsis talebi dikkate alınmadan iste�e ba�lı 

sigortalılı�ının devamı sa�lanır. 

�ste�e ba�lı sigortaya devam etmekte iken aylık talebinde bulunan ve talep 

tarihi itibariyle ya�lılık aylı�ı için belirlenen prim ödeme gün sayısı hariç ya� ve 

sigortalılık süresi �artlarından birini yerine getirememi� olan sigortalının aylık talep 

tarihinden itibaren bir ay içinde bu �artları yerine getirmesi halinde �artın yerine 

getirildi�i tarihe kadar iste�e ba�lı sigortalılık devam ettirilir. 

Örne�in, iste�e ba�lı sigortaya devam etmekte iken 15.12.2011 tarihinde 

ya�lılık aylı�ı ba�lanması için aylık talebinde bulunan sigortalı (E), talep tarihi 

itibariyle prim ödeme gün sayısını doldurmu� olmakla birlikte sigortalık süresi �artını 

13.01.2012 tarihinde yerine getirece�inden iste�e ba�lı sigortalılı�ı söz konusu tarihe 

kadar devam ettirilir. 

IV- �KAMET� YURT DI�INA TA�IMAK 

�ste�e ba�lı sigortalılık, uluslararası sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� 

ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce çalı�tırılmak üzere yurt dı�ına götürülen Türk 

i�çileri hariç, uluslararası sosyal güvenlik sözle�melerinden do�an haklar saklı 

kalmak �artıyla ikametin yurt dı�ına ta�ındı�ı tarihten itibaren sona erer245.  

Sigortalıların ikametlerinin yurt dı�ına ta�ıdıklarının tespiti, sigortalıların 

beyanı üzerine ya da Kurumca yapılacak incelemeler sonucu anla�ılabilir. 

                                                 
244  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.259. 
245  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
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Örne�in, Türkiye’de ikamet etmekte iken 01.11.2008 tarihinden itibaren iste�e 

ba�lı sigortalı olan sigortalı (F)’nin, Kurumca yapılan kontrolde ikametini 

21.12.2009 tarihinde yurtdı�ına ta�ıdı�ı anla�ıldı�ından bu sigortalının iste�e ba�lı 

sigortalılı�ı 21.12.2009 tarihinde sona erdirilir. 

Türkiye’de ikamet etmekte iken iste�e ba�lı sigortalı olanlardan, uluslararası 

sosyal güvenlik sözle�mesi imzalanmamı� ülkede bulunanların iste�e ba�lı 

sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadı�ı sürece devam ettirilir246.  

V- ZORUNLU S�GORTALILI�A TAB� OLMA 

�ste�e ba�lı sigortalılık, sigortalının Kanunun 51. maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkraları hükmü saklı kalmak kaydıyla Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), 

(b) veya (c) bentleri kapsamına tabi çalı�maya ba�ladı�ı tarihten bir gün önce sona 

erer247. Gerçekten, iste�e ba�lı sigortalılı�ın zorunlu sigortalılık ile çakı�tı�ı 

durumlarda, yalnızca çakı�an iste�e ba�lı sigortalılık süresi kadar iptal söz konusu 

olacaktır (SSGSSK. m. 51/2). Yine kısmi süreli i� sözle�mesi ile çalı�an zorunlu 

sigortalıların tam süreli olarak çalı�maya ba�lamaları halinde, iste�e ba�lı 

sigortalılıkları sona erer248. 

506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve 

reasürans �irketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların te�kil 

ettikleri birliklerde çalı�maya ba�layanların iste�e ba�lı sigortalılıkları da çalı�maya 

ba�ladı�ı tarihten bir gün önce sona erdirilir. 

�ste�e ba�lı sigortalılı�ın sona erdirilmesinde, 5510 sayılı Kanunun 5. 

maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi çalı�malar zorunlu sigortalılık olarak 

de�erlendirilmez249. A�a�ıda belirtilen ki�iler belirtilen çalı�maları sırasında iste�e 

ba�lı sigortalı olabilirler: 

                                                 
246  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
247  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
248  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
249  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
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-Hizmet akdi ile çalı�mamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri 

bünyesinde olu�turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalı�tırılan hükümlü ve 

tutuklular, 

-Meslekî E�itim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve i�letmelerde meslekî 

e�itim gören ö�renciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö�renimleri 

sırasında zorunlu staja tabi tutulan ö�renciler ile 2547 sayılı Yüksekö�retim 

Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalı�tırılan ö�renciler,  

-Türkiye �� Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geli�tirme ve 

de�i�tirme e�itimine katılan kursiyerler. 

Örne�in, iste�e ba�lı sigortalılı�ı devam eden sigortalı (G), 05.11.2009 

tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

çalı�maya ba�lamı�tır. Bu sigortalının iste�e ba�lı sigortalılı�ı 04.11.2009 tarihinden 

itibaren sona erdirilir. 

VI- S�GORTALININ ÖLÜMÜ 

Kural olarak iste�e ba�lı sigortalının ölümü halinde, iste�e ba�lı sigortalılık 

ölüm tarihi itibariyle sona ermektedir250. Ancak iste�e ba�lı sigortalının ölümü 

halinde, prim borcunun bulunup bulunmamasına göre, iste�e ba�lı sigortalılı�ın sona 

erme tarihi itibariyle bir farklılık olu�maktadır.  

Gerçekten, ölen sigortalının prim borcu bulunmaması halinde ölüm tarihi 

itibariyle iste�e ba�lı sigortalılı�ı sona erdirilir. 

Örne�in, 01.01.2005 tarihinden itibaren iste�e ba�lı sigortalı olan sigortalı (A), 

2011 yılı Haziran ayına ait primini ödedikten sonra 23.06.2011 tarihinde ölmü�tür. 

Öldü�ü ay primi dahil prim borcu bulunmayan bu sigortalının iste�e ba�lı 

sigortalılı�ı 23.06.2011 tarihinde sona erdirilir. 

Ancak, ölen sigortalının prim borcunun bulunması durumunda borcun hak 

sahiplerince Kanunun 52. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 12 ay içerisinde 

gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde iste�e ba�lı 

sigortalılık ölüm tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Ölüm tarihi itibariyle prim borcu 
                                                 

250  GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.176; TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
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bulunan sigortalının prim borcunun hak sahiplerince 12 ay içerisinde ödenmemesi 

veya hak sahiplerinin söz konusu borç tutarını ödemeyeceklerini beyan etmeleri 

halinde, 12 ay1ık süre beklenmeksizin primi ödenmi� ayın sonu itibariyle iste�e ba�lı 

sigortalılı�ı sona erdirilir251. 

Örne�in, 01.07.2001 tarihinden itibaren iste�e ba�lı sigortalı olan (B), 

12.03.2010 tarihinde ölmü�tür. Bu sigortalının 2010 yılı Ocak, �ubat ve öldü�ü ay 

olan Mart ayına ait prim borcu bulunmaktadır. Buna göre, 2010 yılı Ocak ayı 

priminin 2010 yılı Aralık ayı sonuna, 2010 yılı �ubat ayı priminin 2011 yılı Ocak ayı 

sonuna, 2010 yılı Mart ayı priminin ise 2011 yılı �ubat ayı sonuna kadar veya 

tamamının 2010 yılı Aralık ayı sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammıyla 

birlikte hak sahiplerince ödenmesi halinde iste�e ba�lı sigortalılık, sigortalının 

öldü�ü 12.03.2010 tarihinden itibaren sona erdirilir. 

Bir ba�ka örnekte, 01.04.2002 tarihinden itibaren iste�e ba�lı sigortalı olan 

sigortalı (C), 05.04.2011 tarihinde ölmü�tür. Bu sigortalının 2011 yılı Ocak, �ubat, 

Mart ve öldü�ü ay olan Nisan ayına ait prim borcu bulunmaktadır. Hak sahipleri söz 

konusu aylara ait prim borcu ile gecikme zammı ve gecikme cezasını 

ödemeyeceklerini beyan etmi�lerdir. Bu durumda iste�e ba�lı sigortalılık 12 ay1ık 

sorgulama süresi beklenmeden en son primi ödenmi� 2010 yılı Aralık ayı sonu 

itibariyle sona erdirilir. 

Mahkemece gaipli�ine karar verilen iste�e ba�lı sigortalı hakkında, sigortalının 

ölümüne ili�kin hükümler do�rultusunda i�lem yapılacaktır252. Tabiidir ki, gaiplik 

halinde, ölümün do�urdu�u sonuçlar tahakkuk eder. 

VII- YURTDI�INDAK� ÇALI�MANIN SONA ERMES� 

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendi kapsamında sigortalı olanlardan 

aynı zamanda iste�e ba�lı sigortaya devam edenlerin yurtdı�ındaki çalı�malarının 

sona ermesi halinde iste�e ba�lı sigortalılıkları da aynı tarih itibariyle sona 

                                                 
251  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260-261. 
252  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.260. 
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erdirilecektir. Bunlardan iste�e ba�lı sigortalı olmak isteyenlerin, �artları sa�lamaları 

halinde yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir253. 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ülkelerde i� üstlenen 

i�verenlerce yurt dı�ındaki i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere götürülen Türk i�çileri 4. 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında 

kısa vadeli sigorta kolları ile genel sa�lık sigortası hükümleri uygulanır. Bu 

sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50. 

maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme �artı ile aynı 

fıkranın (a) bendinde belirtilen �artlar aranmaksızın haklarında iste�e ba�lı sigorta 

hükümleri uygulanabilmektedir. Kanun, bu kapsamdaki i�çilere, yurt dı�ındaki 

çalı�maları nedeniyle iste�e ba�lı sigortalı olma imkanını tanımaktadır. Bu nedenle, 

bu kapsamda iste�e ba�lı sigortalı olan kimselerin, yurt dı�ındaki çalı�maları sona 

erdi�i takdirde, iste�e ba�lı sigortalılıkları sona erer.  

Ancak bu kimselerin, yurt dı�ındaki çalı�maları sona erdikten sonra iste�e ba�lı 

sigortalılıklarını devam ettirmek istemeleri halinde, 50. maddenin ikinci fıkrasındaki 

Türkiye’de yasal olarak ikamet etme �artı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen 

�artları sa�lamak suretiyle yeniden iste�e ba�lı sigorta müracaatında bulunmaları 

gerekir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

253  TUNCAY/EKMEKÇ�, s.261; bkz. GÜZEL/OKUR/CAN�KL�O�LU, s.173 vd. 
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SONUÇ 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun yürürlü�e girmesiyle 

birlikte, farklı kamu tüzel ki�ilikleri bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu Ba�kanlı�ı, 

Ba�-Kur Genel Müdürlü�ü ve Emekli Sandı�ı Genel Müdürlü�ü tek çatı altında 

birle�tirilmi� ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanlı�ı kurulmu�tur. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanunu ile zorunlu 

sigortalılık ve iste�e ba�lı sigortalılık ili�kileri yeniden düzenlenmi�, farklı 

kanunlarda düzenlenen sigortalılık halleri tek bir mevzuat içinde birle�tirilerek yeni 

bir sosyal sigorta rejimi olu�turulmu�tur. Bu çalı�malar, sosyal güvenlik alanında 

kademeli olarak tek bir sistemin uygulamaya konulmasını sa�lamaya yöneliktir. 

Sosyal güvenlik sistemimizdeki bu yeniden yapılanma süreci, ülkemiz için bir reform 

olarak de�erlendirilmekte ve “Sosyal Güvenlik Reformu” adıyla anılmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi 

olarak sigortalı olan ki�iler, tek bir sosyal güvenlik kurumuna tabi hale getirilmi� ve 

sosyal sigortaya tabi kimseler, 5510 sayılı Kanun ile belirlenmi�tir. 

Sosyal Güvenlik Hukuku, kamusal nitelikli bir hukuk alanı olarak, kapsamına 

aldı�ı ki�ilerin sosyal güvenlik haklarının tam olarak sa�lanması ve korunabilmesi 

için zorunluluk esasına dayanmaktadır. Her ne kadar sosyal sigorta ili�kisi 

zorunluluk esasına dayanıyorsa da bu tam anlamıyla mutlak bir durum da de�ildir. 

Zorunluluk ilkesine açık bir istisna, iste�e ba�lı sigortalılıktır. 5510 sayılı Kanun da 

bu istisnayı tanımı�, hatta 506 sayılı Kanunla kıyaslandı�ında iste�e ba�lı sigortayı 

te�vik edici bir biçimde düzenlemi�tir. 

Sosyal güvenli�in amacı, sosyal sigortalar ile genel sa�lık sigortası bakımından 

ki�ileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak ki�ileri ve sa�lanacak 

hakları, bu haklardan yararlanma �artları ile finansman ve kar�ılanma yöntemlerini 

belirlemektir. Reformla birlikte, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi 

olu�turulması için, kapsama alınan ki�i sayısının ve böylelikle prim ödeyen ki�i 

sayısının artırılması arzulanmaktadır. Bu itibarla, zorunlu sigortaya tabi herhangi bir 

faaliyet içerisinde bulunmayan ki�ilerin sisteme dahil edilmesi önem ta�ımaktadır. 

Bunun en önemli yolu ise iste�e ba�lı sigortalılı�ın kapsamının geni�letilmesidir. 
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5510 sayılı Kanun bu do�rultuda, iste�e ba�lı sigortalılı�a giri�i kolayla�tırıcı bir 

yöntem benimsemi�tir. Kanımızca bu düzenleme son derece olumlu olmu�tur. 

5510 sayılı Kanuna göre iste�e ba�lı sigorta; ki�ilerin iste�e ba�lı olarak prim 

ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, ya�lılık ve ölüm sigortaları) 

ve genel sa�lık sigortasına tâbi olmalarını sa�layan sigortadır.  

5510 sayılı Kanun öncesi dönemde, 506 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı 

sigorta, ki�ilere sa�lık güvencesi sa�lamazken, reformla birlikte iste�e ba�lı 

sigortalıya sa�lık sigortasından da yararlanma imkanı tanınmı�tır. Böylece, iste�e 

ba�lı sigortalılar, kısa vadeli sigorta kapsamına alınarak, zorunlu sigortalılar ile 

aralarındaki e�itsizlik giderilmi�tir. Zira reform öncesi dönemde, iste�e ba�lı 

sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları primi ödemedikleri halde, emekli olduktan 

sonra sa�lık sigortasından yararlanabilmekte idiler. Kanımızca, reformla getirilen bu 

yenilik de prim tahsilatında adaletin sa�lanması bakımından yerinde olmu�tur. 

Sosyal Güvenlik Reformunun getirdi�i bir ba�ka yenilik de, 506 sayılı Kanun 

döneminden farklı olarak, iste�e ba�lı sigortalı olabilmek için önceden zorunlu 

sigortalılık niteli�inin kazanılmı� olması veya belirli bir süre Sosyal Güvenlik 

Kurumuna prim ödeme �artının aranmamasıdır. 

Sosyal Güvenlik Reformu ile getirilen önemli yeniliklerden biri de, kısmi süreli 

hizmet akdine tabi olarak çalı�an kimselerin ay içerisindeki bakiye sürelerini iste�e 

ba�lı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle de�erlendirebilmeleridir. Bu sayede 

kısmi süreli i� sözle�mesi ile çalı�anlar, bir ay içerisinde otuz güne ula�mayan 

zorunlu sigortalılık sürelerini, iste�e ba�lı sigorta primi ödemek suretiyle otuz güne 

tamamlayabilmektedirler. Yine benzer �ekilde, Ülkemiz ile uluslararası sosyal 

güvenlik sözle�mesi bulunmayan ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt dı�ındaki 

i�yerlerinde çalı�tırılmak üzere götürülen Türk i�çileri, kısa vadeli sigorta kolları 

bakımından genel sa�lık sigortası hükümlerine tabi olmakla birlikte, bu sigortalıların 

uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, iste�e ba�lı sigortalı 

olmak suretiyle, Türkiye’de yasal olarak ikamet etme �artı yanında bu Kanuna tabi 

zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek �ekilde çalı�mama �artları aranmaksızın 

haklarında genel sa�lık sigortası primi hariç iste�e ba�lı sigorta hükümleri 
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uygulanmaktadır. Bu iki halde, sosyal güvenlikte teklik ilkesi ile ba�da�mayan 

istisnalar tanınmı� ve sigortalılar lehine iste�e ba�lı sigortaya girmeyi kolayla�tırıcı 

düzenlemeler getirilmi�tir.   

Bu son durumda, sigortalıların çakı�an sürelere ili�kin sigortalılıklarının hangi 

hükümler kapsamında de�erlendirilece�i hususu tartı�ma konusu olmu�tur. Kanunun 

sistemati�i içinde bu sürelerin uzun vadeli sigorta kolları bakımından Kanun m. 4/1 b 

kapsamında de�erlendirilmesi hüküm altına alınmı�tır. Ancak doktrinde haklı olarak 

bu sürelerin Kanun m. 4/1 a kapsamında de�erlendirilmesi gerekti�i ifade edilerek, 

Kanunun ilgili hükümleri ele�tirilmi�tir. 

5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanundan farklı olarak, belirli bir süre iste�e 

ba�lı sigorta primi ödenmemesi halinde sigortalılı�ın sona ermesini öngörmemi�tir. 

Reformdan sonraki iste�e ba�lı sigortalılıkta böyle bir süre öngörülmemekle beraber, 

ait oldu�u aydan itibaren en geç 12 ay içinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla 

birlikte ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmamaktadır. Bu �ekilde 

öngörülen bir yıllık sürenin bitmesinden sonra bahsi geçen dönemin primi ödense 

dahi, o dönem sigortalılık süresi olarak de�erlendirilemez. �ste�e ba�lı sigortalılı�ın 

devam ettirilmesi ve bu anlamda aktüeryal dengenin bozulmasını engelleyecek böyle 

bir hüküm konulması son derece isabetli olmu�tur. 

5510 sayılı Kanun kapsamında iste�e ba�lı sigortaya kabul edilerek tescil 

edilen sigortalıların, “iste�e ba�lı sigorta primi” ödeme yükümlülü�ü bulunmaktadır. 

�ste�e ba�lı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime 

esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından yazılı olarak beyan 

edilen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malullük, ya�lılık ve 

ölüm sigortası, % 12’si genel sa�lık sigortası primidir. 5510 sayılı Kanun ile iste�e 

ba�lı sigortalılara, genel sa�lık sigortasından yararlanma imkanı tanındı�ı için, 

reform öncesi dönemden farklı olarak genel sa�lık sigortası primi de tahsil edilmeye 

ba�lanmı�tır.  

�ste�e ba�lı sigortalılık; iste�e ba�lı sigortalılı�ını sona erdirme talebinde 

bulunanların, primi ödenmi� son günü takip eden günden, aylık talebinde 

bulunanların, aylı�a hak kazanmı� olmak �artıyla talep tarihinden, ölen sigortalının 
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ölüm tarihinden itibaren sona erer. Yine, iste�e ba�lı sigortalılık, tabii olarak zorunlu 

sigortalılı�ı gerektiren bir çalı�maya ba�lama durumunda kendili�inden sona erer.  

�ste�e ba�lı sigortalılı�ın ön ko�ulu durumundaki Türkiye’ de ikamet �artının 

ortadan kalkması halinde iste�e ba�lı sigortalılık sona erecektir. Ayrıca 5510 sayılı 

Kanun m. 5/g bendi kapsamında sigortalı olanlardan aynı zamanda iste�e ba�lı 

sigortaya devam edenlerin yurtdı�ındaki çalı�malarının sona ermesi halinde iste�e 

ba�lı sigortalılıkları da aynı tarih itibariyle sona erecektir. 

5510 sayılı Kanuna bütünü itibariyle bakıldı�ında, genel kanun yapma 

tekni�ine uygun olmadı�ı dü�ünülmekle birlikte, iste�e ba�lı sigortaya ili�kin 

hükümlerinin geçmi�e nazaran ba�arılı bir �ekilde düzenlendi�ini söylemek 

mümkündür. 

Netice itibariyle bu çalı�mamız ile iste�e ba�lı sigortanın sosyal güvenlik 

sisteminin önemli bir kolunu te�kil etti�i, son zamanlarda yaygın bir �ekilde 

uygulama alanı buldu�u ve ki�ilerin sosyal güvenli�ini sa�lamak bakımından önemli 

bir rol oynadı�ı ortaya konulmu� bulunmaktadır. 
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