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SUNUŞ
Bireylerin sosyal güvenliklerinin teminat altına alınması, sosyal devlet olma ilkesinin gereğidir. Toplumsal
kaynakları verimli kullanan ve sosyal devlet anlayışı
temeline dayanan kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal
güvenlik sistemi ise toplumumuzun geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak önemli bir araçtır.

81 ilde vatandaşlarına hizmet sunan Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkezleri, geniş bilgi işlem altyapısı ve ülkemizdeki hemen hemen tüm vatandaşları ve yabancı işçileri içine alan kapsamıyla Sosyal
Güvenlik Kurumu, kaliteli hizmet sunmaya; 30 ülkeyle
gerçekleştirdiği ikili sosyal güvenlik anlaşmalarıyla hizmet ağını genişletmeye devam etmektedir.

Bu bağlamda, sosyal güvenlik reformu nüfusun tümüne, hakkaniyete uygun, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti
sunumunun finanse edildiği, sürdürülebilir bir sistem
sağlama yolunda önemli bir devrim olmuştur. Sosyal
güvenlik reformu ile oluşturulan kurumsal yapı çok
kısa bir sürede işler hale getirilmiş, ülke genelinde
tüm bireylere eşit kalitede sosyal güvenlik hizmeti veren merkez ve taşra teşkilatı oluşturulmuş, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’yla
çalışanların sigortalılık türlerine göre farklı olan mevzuatlar birleştirilmiş, ikincil mevzuat tamamlanmış,
teknik altyapı güçlendirilmiş, bürokrasi azaltılmış ve
gerçekleştirilen tüm bu yeniliklerle vatandaşlarımıza
sunulan hizmetlerin hızı ve kalitesi artırılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de hedefimiz, nüfusun tamamını kapsayan, mali açıdan sürdürülebilir, kayıt dışı ile
etkin mücadele eden, vatandaşların tamamının verilen
hizmetlerden memnun olduğu bir sosyal güvenlik sisteminin sürdürülmesini sağlamaktır.
Bu çerçevede, Kurumumuzun organizasyonel yapısını,
vatandaşlarımızın sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamında hak ve yükümlülüklerini, reform sürecinde öne çıkan çalışmaları ve projeleri ana hatlarıyla
tanıtmak üzere bu kitapçık hazırlanmıştır. Ülkemizdeki
sosyal güvenlik siteminin kurumsal yapısına ve mevzuatsal düzenlemelerine genel bir bakış sağlayan bu tanıtım
kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen ve özveriyle
çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Dr. Muhiddin ŞAHİN
Strateji Geliştirme Başkanı
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MISYONUMUZ
Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak
güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti
sunmak.

VİZYONUMUZ
Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini
sağlamış, dünyada örnek alınan güçlü ve saygın bir kurum olmak.

İLKE VE DEĞERLERIMIZ
• İnsan odaklılık

• Erişilebilirlik

• Kaliteli hizmet

• Güvenilirlik

• Yenilikçilik

• Çözüm odaklılık

• Sürekli Gelişim

• Adalet

• Şeffaflık

• Sürdürülebilirlik
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1. Sosyal Güvenlik Kurumunun Organizasyon Yapısı
1.1.Organizasyon Şeması
GENEL KURUL
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIK
KURUM VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

MERKEZ TEŞKİLATI
HİZMET BİRİMLERİ
Emeklilik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Sigorta Primleri
Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı
İnşaat ve Emlak
Daire Başkanlığı

Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğü

Aktüerya ve Fon
Yönetimi Daire Başkanlığı

Eğitim, Araştırma ve
Geliştirme Merkezi
Başkanlığı

Hizmet Sunumu
Genel Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Strateji Geliştirme
Başkanlığı

Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

İç Denetim Birimi
Başkanlığı

TAŞRA TEŞKİLATI
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ
Sosyal Güvenlik
Merkezleri
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Sağlık Sosyal Güvenlik
Merkezleri

Mali Hizmetler Sosyal
Güvenlik Merkezleri

Rehberlik Sosyal Güvenlik
Merkezleri

2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Yasal Çerçevesi
2.1. Genel Olarak Sosyal Güvenlik
Sosyal sigortaya dayalı ilk sosyal güvenlik programları,
19. yüzyılın sonlarında Avrupa’da kurulmuştur. Bununla
birlikte, 20. yüzyıl boyunca, ulusal sosyal güvenlik programları dünya çapında daha yaygın bir şekilde gelişme
göstermiştir. Sosyal güvenliğin gelişimi, çeşitli uluslararası sözleşmeler ve araçlarla da desteklenmiş ve
sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olarak tanınması, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer
almıştır. Günümüzde çoğu ülke bir tür sosyal güvenlik
sistemine sahiptir.
Sosyal güvenliğin değişik anlamlarıyla karşılaşılmaktadır. Genellikle herkes tarafından kabul edilen en kısa
tanım, insanların bugününden ve yarınından emin olmasını sağlayan bir sistem olduğudur. Günümüzdeki
sosyal güvenlik algılaması, toplumun tüm bireylerini
sosyal güvenlik kapsamına almakla yetinmez, bunların
insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmelerini
de hedeflemektedir. Öte taraftan, sosyal güvenliğin
bilimsel tanımında risk kavramına da yer verilmektedir. Buna göre sosyal güvenlik, mesleki, fizyolojik ya da
sosyo-ekonomik risklerden ötürü geliri ya da kazancı
sürekli ya da geçici olarak kesilmiş kimselerin geçinme
ve yaşama gereksinmelerini karşılayan bir sistemdir.

Mesleki riskler, iş veya meslekle doğrudan ilgili olan iş
kazaları ve meslek hastalıkları gibi olaylardır. Fizyolojik
riskler mesleki riskler dışında kalan, insanın kendi bünyesinde meydana gelen hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm gibi olaylardır. İşsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma gibi toplum ve aile yaşamında meydana gelen
olaylar ise, sosyo-ekonomik riskler adı altında toplanır.
Sosyal güvenlik, hemen her ülkede sosyal sigortalar,
sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere üç
yönteme dayanır. Uygulamada genellikle bu üç yöntem
karma olarak kullanılmaktadır. Sosyal sigortalar, ilgililerin prim ödeme suretiyle sisteme katılmaları esasına dayanır. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin finansmanı
ise ilgililerin herhangi bir katkısı bulunmaksızın gönüllü
kuruluşların yardımlarıyla ve genel olarak devlet bütçesinden sağlanır. Bu doğrultudaki yardım ve hizmetlerden
yararlanma, kişilerin muhtaçlık koşuluna bağlanmıştır.
Sosyal yardımlarda parasal edim, sosyal hizmetlerde ise
hizmet edimi daha ağır basar. Bu özellikleriyle, sosyal
sigortalara “primli sistem”, sosyal yardımlara ve sosyal
hizmetlere ise “primsiz sistem” denilmektedir.
2.2. Ulusal Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 60 ıncı Maddesine göre
herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlet memurları, hizmet akdi ile çalışanlar, tarım işlerinde hizmet akdi ile
çalışanlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal
olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir
emeklilik rejimine dönüştürülmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan
20/05/2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanunu ile kurulmuş olup, çalışmalarını tüm
personelinin katılımıyla, bireysel ve kurumsal enerjisini
ortaya koyarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet
vermek amacıyla sürdürmektedir. Son olarak 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurumun organizasyon yapısı tekrar düzenlenmiştir.

Ülkemizde sosyal sigortacılık esaslarına dayanan primli sistem ve sosyal yardımlar ile hizmetleri kapsayan
primsiz sistem yardımları mevcuttur. Primli sistem,
sosyal güvenlik sistemi kapsamında SGK tarafından
yürütülmektedir. Primsiz sistem ise, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev alanına girmekle
birlikte aylıkların ödenmesiyle ilgili olarak SGK hizmet
sunmaktadır.

1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun amacı,
sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından
kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan
yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık
sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

• 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

Primli sistemde aşağıda yer alan Kanunlar yürürlüktedir.
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüktedir.
Bazı maddeleri yürürlükte bulunan diğer kanunlar ise
aşağıda yer almaktadır.
• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
• 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

• 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
Primsiz Aylıklar kapsamındaki mevzuat çerçevesi de
aşağıdaki gibidir.
• 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun

• 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Hakkındaki Kanun
• 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun
• 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
• 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
• 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri
Tazminat Kanunu
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
• 2913 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile
Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
• 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı Ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun
• 442 sayılı Köy Kanunu İlgili Maddeleri
• 3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının
Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

2.3. Türkiye’yi Kapsayan Uluslararası Yasal Çerçeve
Türkiye, sosyal güvenlik alanında Uluslararası Çalışma
Örgütü’ne (ILO) üye bir ülke olup, bu Örgütün ve Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Komisyonu’nun ilgili sözleşmelerine taraftır. Şubat 2019 tarihi itibari ile 30 sosyal
güvenlik sözleşmesi yürürlüktedir. (Sözleşme yapılmış
olan ülkelere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.)
Bunlardan 10’u yalnızca uzun vadeli, 19’u ise hem uzun
vadeli hem de kısa vadeli sigorta kollarına ait düzenlemeleri kapsamakta iken 1 sosyal güvenlik sözleşmesinde (Libya) sigorta kollarına ait herhangi bir düzenleme
olmayıp sadece mevzuat tayinine ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Ayrıca SGK, sosyal güvenlik alanında uluslararası arenada en büyük ve en saygın kuruluşlardan biri olan
Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı’na (ISSA) üyedir.
İlk defa 1949 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
döneminde ISSA üyeliği gerçekleştirilmiştir. 2006 yılından önce ülkemiz ISSA’da üç farklı sosyal güvenlik
kurumuyla (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) ve Asya/
Pasifik bölgesinde temsil edilmekteydi. Söz konusu üç
Kurum birleşerek SGK’nın kurulmasıyla birlikte Türkiye,
ISSA’nın Avrupa Bölgesi’nde bağlı üye statüsünde temsil edilmeye başlanmıştır.
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SGK Başkanı 2013 yılı Dünya Sosyal Güvenlik Forumu’nda 2014-2016 dönemi için Genel Kurul Temsilcisi ve Konsey’de Ana Temsilci seçilmiştir. Bunun yanında Büro
üyeliği, ISSA Avrupa Ağı (IEN) Yönlendirme Komitesi
üyeliği ve ISSA Aday Değerlendirme Komitesi üyeliği de
bulunmaktadır.
3. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
3.1 SGK Teşkilat Yapısı
SGK, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık ile merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.
3.1.1 SGK Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı, on dört hizmet biriminden oluşmaktadır.
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bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere
bildirmek
• Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetle yapılması hususunda banka ve diğer finansal
kuruluşlarla protokol yapmak
• Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden yararlanma şartları ve yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilânçoyu hazırlamak.
b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Görevleri
• Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak
ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre
yürütülmesini sağlamak.

3.1.1.1 Hizmet Birimleri

• 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

a) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının
Görevleri

• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

• Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek

c) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri

• Nüfus yapısı ve finansman yönünden kısa, orta ve
uzun vadeli aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yapmak, finansman, fon yönetimi ve aktüerya
ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek ve bu

• Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere
ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın
alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî
hizmetleri yürütmek.

• Taşınırların kayıtlarını tutmak.
• Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini
plânlamak ve yürütmek.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
d) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Başkanlığının Görevleri
• Sosyal güvenliğe ve sağlık sigortasına ilişkin alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma,
eğitim, inceleme, yayın ve danışmanlık faaliyetleri
yapmak ve yaptırmak.
• Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik hizmet
içi eğitim programını hazırlamak ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olan personeli özel eğitim programı hazırlayarak eğitmek.
• Kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
• Sosyal güvenlik ekonomisi ve finansmanı alanında
gelişmeleri takip etmek.
• Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin sertifika programları hazırlamak.
• Üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yaparak veya hizmet satın alınması suretiyle eğitim
programları, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

• Kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişi ve kurumlara sosyal güvenlik konularında eğitim vermek, seminer ve konferans düzenlemek.
• İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki
dış temsilcilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer, staj ve personel değişimi çalışmalarını yürütmek.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
e) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
• Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan tescil, hizmet
ve borçlanma işlemlerini yürütmek.
• Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan emeklilik işlemlerini yürütmek.
• Görev alanına ilişkin konularda sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
• Bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle ilgili
Kanunlar uyarınca Kurumca yapılması düzenlenen
aylık bağlama ve ödeme işlemlerini yapmak.
• Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla
ilgili işlemleri yapmak.
• Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
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• Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren
hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
• Görev alanına giren konularla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
• Görev alanına giren konularda sigortalı ve hak sahiplerini sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
f) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün
Görevleri
• Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası
ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak.
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g) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün Görevleri
• Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet
sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesini
sağlamak.
• Hizmet sunumuna ilişkin konularda performansın
geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili
verileri toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları
ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek.
• Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
• Kurum merkez ve taşra teşkilâtının her türlü bilişim
hizmetlerini yürütmek.

• Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine
ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak.

• Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer
kamu idarelerinin veri tabanları ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin
güncelliğini sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak.

• Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan
hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim
araçları ile bilgilendirmek.

• Kurum için gerekli yazılım ve donanım altyapılarını
plânlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.

• Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

• Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak

• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

h) Hukuk Müşavirliğinin Görevleri
• 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
i) İç Denetim Birimi Başkanlığının Görevleri
• İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer
katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
• İç Denetim Birimi Başkanlığının amacı, Kurumumuzun birimlerinin her türlü işlem ve faaliyetlerini, risk
esaslı plan ve programlar kapsamında sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak değerlendirmek
suretiyle Kurumumuza nesnel danışmanlık faaliyeti
sunmaktır.
j) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Görevleri
• Taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmek.
• Kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını kiralamak, satın almak, yapmak/yaptırmak veya kurumun mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların

devri karşılığında ve/veya kurum bütçesinin ilgili
tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, düzenlenen protokol çerçevesinde kamu kurum ve
kuruluşları ile Kurum iştiraklerine doğrudan yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek.
• Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarını sigorta yapmak, kiraya vermek, işletmek, kamu kurumları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Kuruma yapılacak gayrimenkul bağış işlemlerinin yürütülmesinde
mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek.
• Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarının bakım ve
onarım işlerini yürütmek.
• Kurum iştiraklerine ait gayrimenkullerle ilgili iş ve
işlemleri yürütmek, izlemek, denetlemek ve gerekli
önlemler hakkında önerilerde bulunmak.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
k) Personel Daire Başkanlığının Görevleri
• Kurumun insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.
• Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret,
emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
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l) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Görevleri
• Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını;
usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.
• Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel
analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.
• Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her
yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine
göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek.
• Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.
• İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik
tutarını tespit etmek.
• Yıl boyunca müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki
sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.
• Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında teftiş,
inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik
mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla
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sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında
ise inceleme ve soruşturma yapmak.
• Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin
yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri
hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini
artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
m) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
• Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının
tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime
ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına
göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi
içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin
diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında
gerekli idari ve icrai takibatı yapmak, bunlardan
kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet akdine
dayanılarak çalıştırılan sözleşmeli avukatlarca yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, savunulmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere
Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.
• 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil
edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil
ve takip işlemlerini yapmak.

• Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin
alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerini,
yapılan protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden
sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak
suretiyle gerçekleştirmek.
• Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, GSS’lilerin ve işyerlerinin işlemlerini resen
sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi
amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve
her türlü gerçek ve tüzel kişiyle sigortalılık ve işyeri
denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve
uygulamak.
• İşverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan
hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
• Mevzuatta yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
• Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
• Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

n) Strateji Geliştirme Başkanlığının Görevleri
• 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu (5018 sayılı Kanun), 22/12/2005
tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen
görevleri yapmak.
• Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Avrupa Birliği ve
uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı
ülkelerle yapılacak gerekli çalışmaları yürütmek.
• Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
3.1.2 SGK Taşra Teşkilatı
Kurum taşra teşkilatı, her ilde kurulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine
bağlı olarak kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinden
oluşmaktadır.
3.1.2.1 Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri
SGK’ya bağlı olarak her ilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri hizmet vermektedir. Kurum, İl Müdürlükleri
aracılığıyla sigortalılarına daha erişilebilir bir sosyal
güvenlik hizmeti sunmaktadır.
3.1.2.2 Sosyal Güvenlik Merkezleri
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin amacı, coğrafi konumları itibariyle sigortalı, genel sağlık sigortalısı, emekli ve
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işyeri sayılarının yüksek olması sebebiyle yaşanan yoğunlukların önlenmesi ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının gereği olarak Türkiye genelinde SGK faaliyetlerinin yürütülmesidir.
2018 yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Merkezleri sayısı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
Tablo 1: Sosyal Güvenlik Merkezi Sayıları (2018)
Sosyal Güvenlik
Merkezleri (SGM)

SGM

Rehberlik SGM

Sağlık SGM

Mali Hizmetler
SGM

Toplam

Faaliyette Olan (Toplam)

413

24

36

82

555

Faaliyete Başlayan (2018 yılı)

7

3

-

-

10

Tablo 2: Personel Sayısı (Dolu Kadro Sayısına Göre – 2018)
Memur

Sözleşmeli Çalışan

İşçi

Toplam

Merkez Teşkilatı

3.862

448

955

5.265

Taşra Teşkilatı

22.604

286

5.288

28.178

TOPLAM

26.466

734

6.243

33.443

3.2 Sosyal Güvenliğin Kapsamı, Şartları ve Sigorta
Kolları
3.2.1 Sosyal Güvenliğin Kişiler Bakımından Kapsamı
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile daha
önce üç farklı sosyal sigorta kurumu kapsamında hiz-
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met alan toplum kesimleri için söz konusu üç kurum
birleştirilerek tek çatı uygulaması getirilmiş ve bu hizmetin toplumun tümüne Sosyal Güvenlik Kurumunca
sağlanması öngörülmüştür. Kurum sosyal sigorta hizmetlerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu hükümlerine göre sunmaktadır.

3.2.1.1 Sigortalı Sayılanlar
5510 sayılı Kanun’da sigortalı sayılanlar üç grupta ele
alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüyle önceden üç ayrı Kanuna tabi olan
kişiler bir araya getirilmiştir.
Sigortalı sayılanları ele alan 4 üncü madde, 5510 sayılı
Kanun’un en önemli kısımlarından biri olup, Kanunun
bütünü için referans niteliği taşımaktadır. 5510 sayılı
Kanun çıkmadan önceki dönemdeki ifadeleriyle, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi SSK’ya (hizmet akdine tabi ile çalışanlar), (b) bendi Bağ Kur’a (kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlar) ve (c) bendi ise Emekli Sandığı’na (memurlar) tabi olanları ifade etmektedir.
Aşağıda gruplandırılmış olarak sıralananlar 5510 sayılı
Kanuna göre kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması bakımından sigortalı sayılmaktadır.
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, sigortalı sayılır. Ayrıca, bu kapsamda
sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; işçi sendikaları ve
konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları
ve yönetim kurullarına seçilenler, bir veya birden fazla
işveren tarafından çalıştırılan güzel sanat kollarında
çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak üzere yabancı

uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda
usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde
ders ücreti karşılığı görev verilenler, Türkiye İş Kurumu
tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar, 442 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu
olarak görevlendirilenler hakkında da uygulanır.
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; ticari 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 şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket
ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları ile tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı sayılırlar. Ayrıca, 6132
sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler de bu kapsamdadır.
c) Kamu idarelerinde; 5510 sayılı Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp
ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, bu maddenin bi-
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rinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan,
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi
kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş
olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılır.
Ayrıca, kamu idarelerinde hizmet akdi ile sürekli çalışanlar ve sözleşmeli olarak çalışanlar, seçimle veya
atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden
memurlar gibi emeklilik hakkı verilenlerden hizmet
akdi ile çalışmayanlar, Başbakan, Bakanlar, TBMM üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen
üyeleri, memur sendika ve konfederasyonu ile sendika
şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, Harp okulları ile fakülte
ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî
öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve
astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine
tâbi tutulan adaylar, Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel
Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler
ile polis naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
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venlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya kendi
hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek
üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar da
bu kapsamda sayılır.
3.2.1.2 Sigortalı Sayılmayanlar
5510 sayılı Kanun’da bazı kişiler bütünüyle sigortalılık
kapsamı dışında kalmaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre,
kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;
a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışarıdan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları
konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,
c) Ev hizmetlerinde çalışanlar (Kanunun ek 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigortalı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve
daha fazla süreyle çalışanlar hariç),
d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta
olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

e) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu
herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına
ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir
iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,
yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik
mevzuatına tabi olanlar,
f) Yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,
g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya maluller,
h) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile
devlet memurlarından 18 yaşını doldurmamış olanlar,
i) Kamu idarelerinde ve (5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci
maddesi kapsamında çalışanlar hariç olmak üzere)
tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdi ile
süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten

sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas
günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,
j) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan
gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden
bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra
kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının
otuz katından az olduğunu belgeleyenler,
k) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam
edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli
ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz
bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin
dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli
personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin
ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri
tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,
l) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü,
Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor
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faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve
hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler,
n) Yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (aylıklarının kesilmesi için istekte bulunanlar hariç),
5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmaz.
3.3 Prim Alınması Zorunluluğu ve Günlük Kazanç
Sınırları
Kurum; kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen her türlü ödemeler
ile yönetim giderlerini karşılamak üzere prim almak,
ilgililer de prim ödemek zorundadır. İşverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler sigorta primine esas
günlük kazanç sınırları baz alınarak belirlenmektedir.
Buna göre sigortalının bir günlük prime esas tutulacak
kazancının alt sınırı brüt asgarî ücretin otuzda biri, üst
sınırı ise bunun 7,5 katıdır.
Diğer yandan sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük
prime esas kazanç üst sınırı, günlük asgari ücretin 3
katı olarak uygulanmaktadır.
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3.3.1 Prime Esas Kazançlar
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları hesabı aşağıdaki şekilde belirlenir.
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan
o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel
emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıda belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.
Aynı yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş
sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için
özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine
ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı
payı tutarları prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca
tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar Kanunun
uygulanmasında dikkate alınmaz.
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların
aylık prime esas kazançları; prime esas günlük kazanç
alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile beyan
edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar
tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime
esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük
kazanç alt sınırının otuz katı olarak uygulanır. Kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışan olarak birden fazla
işte çalışmaları durumunda tek beyanda bulunulur.
Devlet memuru olarak çalışan sigortalıların prime esas
kazançlarının hesabında; aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;
a) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,
b) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,
c) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uyarınca ödenen tazminatlar esas alınır.

3.3.2 Prim Oranları ve Devlet Katkısı
5510 sayılı Kanun gereğince alınacak sosyal sigortalar ve
genel sağlık sigortası prim oranları aşağıdaki şekildedir.
a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20’sidir. Bunun
%9’u sigortalı hissesi, %11’i işveren hissesidir.
b) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’dir. Bu primin tamamını işveren öder.
c) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın
%12,5’idir. Bu primin %5’i sigortalı, %7,5’i ise işveren
hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi
olanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas
kazancın %12’sidir.
d) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için prim oranı, sigortalı ve işveren hissesinin
toplamıdır. Buna göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için %20, iş kazası ve meslek hastalığı ile
hastalık ve analık sigortaları için %2 ve genel sağlık
sigortası için %12,5 olmak üzere toplam %34,5 prim
ödemekle yükümlüdürler.
e) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen
aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim
gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken
veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan
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öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
desteklenen projelerde görevli bursiyerler, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak kısmi
zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas
kazanç tutarı günlük prime esas kazanç alt sınırının
otuz katından fazla olmayanlar için prim oranı, prime esas kazançlarının %6’sıdır. Bu prim oranının %1’i
kısa vadeli sigorta kolları, %5’i genel sağlık sigortası
primidir. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen
meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı ise, prime
esas kazançlarının %5,5’idir. Bu prim oranının %1’i
kısa vadeli sigorta kolları, %4,5’i genel sağlık sigortası primidir.
Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar. Devlet
katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi
takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.
İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç;
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki sigortalılardan prim borçlarını yasal süresi içinde ödeyen ve Kuruma kendi sigortalılıklarından
kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayanların
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş
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puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanmaktadır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu
taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği
sürece bu katkılardan faydalandırılabilmektedir.
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet
başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29
yaşını doldurmamış olanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt
bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa
sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82
nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu
fıkra hükmünden yararlandırılabilmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ve 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıları tarafından Kurumumuza ödenmesi gereken primlerin tamamının/bir kısmının belirli
şartlar altında süresiz olarak ya da belirli sureyle başka kurumlar tarafından karşılanmasını teminen gerek

5510 sayılı Kanunda, gerekse muhtelif Kanunlarda primi
teşvik, destek ve indirim uygulamaları getirilmiştir.
Bu bağlamda, halihazırda uygulaması devam eden 5510
sayılı Kanunda yedi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda beş, 4857 sayılı İş Kanununda bir, 5746 Araştırma
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki

Kanununda bir, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda bir, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanununda bir, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda bir ve 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanununda bir olmak üzere toplamda on
sekiz farklı teşvik uygulaması bulunmaktadır.

Tablo 3: Sigorta Kollarına Göre Prim Oranları
Sigorta Kolları

İşveren

İşçi

Toplam

İsteğe Bağlı
Sigortalı

Devlet Katkısı

Kısa Vadeli Sigorta Kollar
(İş Kazası, Meslek Hastalığı,
Hastalık ve Analık)

%2

-

%2

-

-

Uzun Vadeli Sigorta Kolları
(Maluliyet, Yaşlılık ve Ölüm)

%11

%9

%20

%20

Genel Sağlık Sigortası

%7,5

%5

%12,5

%12

Devlet, Kurumun tahsil ettiği
malullük, yaşlılık, ölüm ve genel
sağlık sigortası priminin ’ü
kadar katkıda bulunur.

TOPLAM

%20,5

%14

%34,5

%32

İşsizlik

%2

%1

%4

-

%1
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Tablo 4: Sigorta Kollarına Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları
SİGORTA KOLLARI
MALULLÜK

ÖLÜM

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 10 yıl sigortalılık süresi + 1800 gün prim ödeme gün sayısı (PÖGS)
- Bakıma muhtaç kişiler için ise sadece 1800 gün PÖGS
- 1800 gün PÖGS
- Hizmet akdi ile çalışanlar için 5 yıl sigortalılık süresi+900 gün PÖGS (borçlanma hariç)
- Bağımsız çalışanlar ve devlet memurları için 58(kadın) / 60(erkek) yaş + 9000 gün PÖGS
- Hizmet akdi ile çalışanlar için 58/60 yaş + 7200 gün PÖGS

YAŞLILIK

veya
- 61/63 yaş + 5400 gün PÖGS
- 2036 yılından itibaren yaş hadleri her iki yılda bir yaş artırılmak suretiyle 2048 yılından itibaren kadınlar
ve erkekler için 65 yaş olarak uygulanacaktır.

4. Sosyal Sigortalar
5510 sayılı Kanun’da sosyal sigorta kolları iki grupta ele
alınmıştır. Bunlar kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kollarıdır. Kısa vadeli sigorta kolları nispeten kısa süre için
ödenen primlerle kısa süreli yardımları yapan sigortalardır. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve
analık sigortaları bu grupta yer almaktadır. Uzun vadeli
sigorta kolları ise uzun süre ödenen primler karşılığı
uzun süreli yardımların yapıldığı sigortalardır. Malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları da bu grupta yer almaktadır.
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Bu bağlamda Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 102 sayılı Sözleşmesi’nde belirtilen sosyal risklerden aile yardımları dışındaki tüm
risklere ilişkin sigorta kollarını içermektedir.
4.1 Kısa Vadeli Sigorta Kolları
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık risklerinde, sağlık ve bakım yardımları Genel Sağlık Sigortası kapsamında, mali yardımlar ise Kısa Vadeli Sigorta
Kolları kapsamında sağlanmaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdi ile çalışanlar (Md
4/1-a) ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
(Md 4/1-b) kısa vadeli sigorta kolları kapsamındadır.
4.1.1 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortaları
İş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak
çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka
bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda, hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt
vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.
İş kazasının,
• Hizmet akdi ile çalışanlar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki
üç işgünü içinde,
• Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalılar bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı

günden sonra üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek
hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde bildirim süresi, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına
tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet
sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin
incelenmesi, Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer
belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu
tarafından tespit edilmesi zorunludur.
Meslek hastalığının,
• Hizmet akdi ile çalışanlar bakımından sigortalının
meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu
durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
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• Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı
bakımından ise kendisi tarafından,
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü
içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında
sigortalılara aşağıda yer alan alt başlıklarda açıklanan
geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği ve ölüm geliri verilmektedir.
4.1.1.1 Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca yetkilendirilen
hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla verilir. Bu ödenek, iş kazası veya
meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar
açısından iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık
halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının
ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya
yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hal-
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lerinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak
tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde
ise üçte ikisidir. Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse,
geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği ödenir.
4.1.1.2 Sürekli İş Göremezlik Geliri
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık
ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen
raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte
kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu
tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak
kazanır.
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli
tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının %70’i
oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlikte
sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri
gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir.
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise
gelir bağlama oranı %100 olarak uygulanır. Sigortalının
sürekli iş göremezlik geliri; geçici iş göremezlik öde-

neğinin sona erdiği tarihi, geçici iş göremezlik tespit
edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, takip eden
aybaşından başlar. Sigortalının yeniden bir iş kazasına
uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması
halinde, meydana gelen engellilik hallerinin bütünü göz
önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki
kazancı üzerinden hesaplanır. Ancak sigortalının son iş
kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az
ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç
üzerinden ödenir.
4.1.1.3 Ölüm Geliri
Sigortalı bir iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerle ölmüş ise hak sahiplerine aylık kazancın %70’i
ölüm geliri olarak bağlanır. Gelirin paylaşımı ölüm sigortasındaki esaslara göre yapılır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken
ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı
olup olmadığına bakılmaksızın hesaplanan aylık kazanç,
hak sahiplerine ölüm geliri olarak bağlanır. İş kazası veya

meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50
oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası
veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, hak
sahiplerine ölüm geliri olarak bağlanır.
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların
hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası da dahil prim
ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
zorunludur.
5510 sayılı Kanuna göre, iş kazası ya da meslek hastalığı
sebebiyle ölüm halinde hak sahiplerine, ölüm sigortası başlığı altında düzenlenmiş olan evlenme ve cenaze
ödeneklerinin verilmesi öngörülmüştür.
Hastalık sigortası kapsamında sigortalılara aşağıda
açıklanan geçici iş görmezlik ödeneği verilmektedir.
4.1.2 Hastalık Sigortası
5510 sayılı Kanuna göre, hizmet akdi ile çalışan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların iş
kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık halidir. 5510
sayılı Kanun, yapılacak parasal yardımları kısa vadeli
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sigortalar başlığı altında; sağlık yardımlarını ise genel
sağlık sigortası çerçevesinde düzenlemiştir.
4.1.2.1 Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla, hizmet
akdi ile çalışan sigortalılara, iş göremezliğin başladığı
tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli
sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün
için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
4.1.3 Analık Sigortası
Hizmet akdine tabi olarak çalışan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı kadının veya sigortalı
erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin
başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz
haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye
kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve
engellilik halleri analık hali kabul edilir.
Analık sigortası kapsamında sigortalılara aşağıda açıklanan analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ve
emzirme ödeneği verilmektedir.
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4.1.3.1 Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla hizmet akdi
ile çalışan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan
sigortalı (4/b-3 hariç) kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta
primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve
sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde
ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık
süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için; erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı
çalıştırılamayacak süreler ile kadının isteği ve hekimin
onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması
halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
4.1.3.2 Emzirme Ödeneği
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, hizmet akdi ile çalışan ve kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışan sigortalılardan kendi çalışmalarından
dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık
alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla emzirme ödeneği verilir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum
yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği
verilebilmesi için;

• Hizmet akdi ile çalışanlar için doğumdan önceki bir
yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları
primi bildirilmiş olması,
• Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün
kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel
sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere
300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya
eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı
erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120
gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
4.2 Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Uzun vadeli sigortalar, sigortalı tarafından uzun süreli sosyal güvenlik yardımlarının yapıldığı sigortalardır.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

yal sigorta türü olan yaşlılık sigortasından sigortalıya
sağlanan haklar yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan
ödeme yapılmasıdır.
4.2.1.1 Yaşlılık Aylığı
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları
ve en az 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
Ancak hizmet akdi ile çalışan sigortalılar için prim gün
sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.
Sigortalılar, yukarıda belirtilen yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az
5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilir.
5510 sayılı Kanunla belirtilen yaş koşulunun 2036 yılından başlanarak kademeli bir şekilde, kadın ve erkek
sigortalılar bakımından 2048 yılına kadar 65’e çıkartılması öngörülmüştür.

4.2.1 Yaşlılık Sigortası
Sigortalı belirli bir yaşa ulaştığında sigortalıya yaşlılık
aylığı bağlanmasını sağlayan primli ve zorunlu bir sos-
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Tablo 5: Yıllar İtibarıyla Uygulanan Emeklilik Yaşları
Yıllar

Erkek

Kadın

2016-2035

60

58

2036-2037

61

59

2038-2039

62

60

2040-2041

63

61

2042-2043

64

62

2044-2045

65

63

2046-2047

65

64

2048

65

65

İleri yaşta bulunanlar, ilk defa çalışmaya başladığı anda
var olan engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamayanlar, ileri düzeyde engelliler ve erken yaşlananlar
için özel bir takım düzenlemeler getirilerek bunların yaşlılık aylığından yararlanma şartları kolaylaştırılmıştır.
Ayrıca, Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20
yıldan beri çalışan sigortalılar için yaş şartı 50 olarak
uygulanır.
Bu gruplara ilave olarak, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu
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bulunanların, 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim
ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik
yaş hadlerinden de indirilir.
Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, hizmet akdi
ile çalışan sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan
ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, memurların
ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk
onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır.
4.2.1.2 Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya
Hizmet akdi ile çalışan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ile ilk defa 5510 sayılı Kanuna
göre memur statüsünde çalışmaya başlayanlardan,
herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş
şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, hizmet akdi
ile çalışan ve memur sigortalılar için kendi adına bildirilen, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan
itibaren geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme yapılır.

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi bildirilmiş olanlar, aldıkları toptan ödemenin güncellenmiş tutarını geri ödemeleri halinde, bu hizmetler
ihya edilerek, Kanunun uygulanmasında dikkate alınır.
4.2.2 Malullük Sigortası
Sigortalının malullük halinin tespitine ve belirli şartların yerine getirilmesine binaen kişi lehine hak doğuran
primli ve zorunlu bir sosyal sigorta türü olan malullük
sigortasından sigortalıya sağlanan hak malullük aylığı
bağlanmasıdır.
4.2.2.1 Malullük Aylığı
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, hizmet akdi
ile çalışan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan
sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün
en az %60’ını, memur sigortalılar için ise çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık
Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.

Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için;
• 5510 sayılı Kanuna göre malul sayılması,
• En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına
muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise
sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
• Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten
ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir. Ancak kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların kendi sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin
her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
4.2.3 Ölüm Sigortası
Sigortalının ölümü, geride bıraktığı ve geçimlerini sağladığı yakınları için bir sosyal tehlike teşkil etmektedir.
Uzun dönemli sigorta kollarından biri olan ölüm sigortası, ölen sigortalının hak sahiplerine aylık imkânı
sağlayan primli ve zorunlu bir sigorta koludur. Ölüm
sigortasından sağlanan haklar ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, cenaze ödeneği ve
aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği
verilmesidir.
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4.2.3.1 Ölüm Aylığı
Ölüm aylığı;
• En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi bildirilmiş veya hizmet akdi ile çalışan sigortalılar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az
5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
• Vazife ya da harp malullüğü sebepleriyle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı
almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış ve
• Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya
yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları
sebebiyle kesilmiş
durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanır.
Ancak, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için
ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi
sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü
borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.
Ölen sigortalının 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan
aylığının;
a) Dul eşine; %50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunma-
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yan dul eşine ise 5510 sayılı Kanun kapsamında veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmamış olması halinde %75’i ölüm aylığı,
b) 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke
mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
çocuklardan;
• 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20
yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını
doldurmayanların veya
• Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en
az %60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların
veya
• Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla
beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının
her birine %25’i,
c) Çocuklardan sigortalının ölümü ile hem anasız, hem
babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan
veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi
bulunmayanların her birine %50’si,
d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş

olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha
az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam
%25’i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam %25’i
ölüm aylığı olarak bağlanır.
Öğrenciliği devam eden hak sahibi çocukların 4/1(a)
kapsamında çalışması halinde almakta oldukları ölüm
aylıkları kesilmez.
Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı
düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile
sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.
Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması
için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı
olarak indirimler yapılır.
4.2.3.2 Ölüm Toptan Ödemesi ve İhya
Hizmet akdi ile çalışan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanuna göre
ilk defa memur olan sigortalılardan ölen sigortalıların

hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutar yine Kanuna göre belirtilen
şartlar dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme
şeklinde verilir.
Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı,
sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez.
Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin
hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır.
Toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin
eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak
için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması
halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine ihya edilir.
4.2.3.3 Evlenme Ödeneği
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi
gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin
iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme
ödeneği olarak peşin ödenir.
Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği
tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi ol-
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ması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya
aylık bağlanmaz ancak bu durumda olanlar genel sağlık sigortalısı sayılır.

• 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak
çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

4.2.3.4 Cenaze Ödeneği

• Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en
az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine ödenir.

• 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

Bu ödenek sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine
verilir. Cenaze ödeneğinin bu kişilere ödenememesi
ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler
tarafından kaldırılması durumunda, yukarıda belirtilen
tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar,
masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
4.3 İsteğe Bağlı Sigortalılık
İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı olarak prim
ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel
sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet
edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
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şartları aranmaktadır.
4.3.1 5434 Sayılı Kanuna Göre İsteğe Bağlı İştirakçilik
Görevinden istifa ya daa müstafi sayılmak suretiyle ayrılan ve haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
hükümleri uygulanan 4/1(c) sigortalıları, görevlerinden
ayrıldıkları tarih itibariyle en az 10 yıl memuriyet hizmetinin bulunması (fiilen çalışılarak geçen süre), diğer
statülerde çalışıyor olmaması ve emekli aylığı bağlanmamış olması şartıyla görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 5434 sayılı
Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.
4.4 Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle
Süreksiz Olarak Çalışanlar
5510 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalılık kapsamında olmayan, isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi
sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almayan ve 18
yaşını doldurmuş olanlardan; tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar talepte

bulundukları tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
olabilmektedir.
Bu sigortalıların ödeyeceği sigorta primi, prime esas
kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %34’üdür.
4.5 Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları
Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile bir veya birden fazla işveren
tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve
saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında
çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar ve Kültür ve Turizm
Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve
çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan
kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı olabilmektedir.
Bu sigortalılar hakkında; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanmakta olup bu sigortalılar, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında
olmak üzere kendileri tarafından belirlenen prime esas
aylık kazancın %32,5’i oranında prim öderler.

4.6 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde
çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün
sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar ile konut
kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olabilmektedir.
Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın
sonuna kadar Kurumumuza yapılmaktadır.
Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde
çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün
sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca prime esas günlük
kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek
hastalığı sigortası primi ödenmekte ve bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın
sonuna kadar örneği Kurumca hazırlanacak belgenin
Kuruma verilmesi ile sağlanmaktadır.
İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen
prime esas aylık kazancın %32’sidir.
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5. Genel Sağlık Sigortası

• Devlet memurları

Genel sağlık sigortası, 5510 sayılı Kanun’da kişilerin
öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile
karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanmıştır.

b) İsteğe bağlı sigortalılar,

5510 sayılı Kanun’la gelen genel sağlık sigortası sistemi,
istekli olup olmamalarına bakılmaksızın ve ekonomik
durumları ne olursa olsun ülkemizde yaşayan sigortalı, sigortasız tüm vatandaşlarımızı sağlık hizmetlerine
ulaşım açısından tek çatı altında toplamış ve onlara
sağlık hizmetlerinden yaygın, adil ve eşit bir şekilde
faydalanma imkânı sağlamıştır.

• Bakmakla yükümlüsü bulunmayan 18 yaşından küçük Türk vatandaşları

c) Aktif sigortalı olmayanlardan ve isteğe bağlı sigortalı olmayanlardan;
• Gelir testiyle belirlenen ihtiyaç sahibi kişiler

• Vatansızlar ve sığınmacılar
• 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar
• Şeref aylığı alan kişiler
• Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanlar
• Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanmış olanlar

5.1 Genel Sağlık Sigortasının Kişiler Bakımından
Kapsamı
Genel sağlık sigortasının kişiler bakımından kapsamı,
genel sağlık sigortalısı sayılanlar ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilerden oluşmaktadır.

• Ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18
yaşını doldurmamış çocuklar
• Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele
Kanunu kapsamında aylık alanlar

5.1.1 Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar

• Köy Kanununa göre aylık alanlar

İkametgahı Türkiye’de olan kişilerden;

• Dünya Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu sporculardan ve bunların ailelerinden aylık alanlar

a) Aktif sigortalılar;
• Hizmet akdi ile çalışanlar
• Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
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• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler

d) Mütekabiliyet esası dikkate alınmak şartıyla oturma
izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir
ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,

e) İşsizlik ödeneği, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ve kısa
çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
f) SGK’dan gelir veya aylık bağlanmış olan kişiler
g) Yukarıdakilerin dışında kalan ve başka bir ülkede
sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ise primlerini (2019 yılı için 76,75 TL)
kendileri ödemek suretiyle,
genel sağlık sigortalısı sayılır.
Ayrıca;
• Üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay
içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı sayılılar. Bu sürede talepte bulunmayanlar
hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Prime esas günlük kazanç
alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden
kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenir.
• Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta
olanlardan bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda
olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel
sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişiler için prime esas
kazanç alt sınırının 30 günlük tutarının %6’sı Türkiye
Barolar Birliği tarafından genel sağlık sigortası primi olarak ödenir.

• Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden
genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası
kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hallerin devamı süresince gelir testi
yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
• Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu kapsamına göre hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde
genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel
sağlık sigortası primleri, prime esas günlük kazanç
alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.
• Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden
mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen
günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
• Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta
olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında,
yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk
tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, aske-
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ri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine
başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında
primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak
suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılır.
• Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla
yükümlü oldukları aile fertlerinden, söz konusu anlaşmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet
tarafından karşılanacağı hüküm altına alınanlar genel sağlık sigortalısı sayılır.
• Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören
yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden, söz konusu anlaşmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına alınanlar genel
sağlık sigortalısı sayılır.
5.1.2 Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü
Olduğu Kişiler
Genel sağlık sigortalısı sayılanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddenin
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birinci fıkrasının (b) bendi ile yukarıda belirtilen genel
sağlık sigortası kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, vatansızlar, sığınmacılar, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, ana ve babası olmayan Türk
vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar, ülkemizde öğrenim gören yabancı öğrenciler, avukatlık
stajı yapmakta olanlar ile askeri öğrenci adayları ve
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları
hariç olmak üzere genel sağlık sigortalısının sigortalı
veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a) Eşini,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık
ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim
görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi
halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit
edilen evli olmayan çocuklarını ve
c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını
ifade etmektedir.

5.1.3 Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Dışında
Kalanlar
Genel sağlık sigortasının kapsamı dışında bulunan kişiler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.
• Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir
iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya
tabi olduğunu belgeleyen kişilerden üç aydan az Türkiye’de bulunanlar ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o
ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar
• Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam
edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli
ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz
bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin
dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli
personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin
kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri
tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar

• Oturma izni almış olup da yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar
• Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlanma yoluyla
gelir veya aylık bağlanmış olan kişilerden Türkiye’de
ikamet etmeyenler
• TBMM üyeleri (Bu kişilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri kendi kurumlarınca
karşılanmaktadır.)
• Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargı Organı üyeleri
(Bu kişilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin
sağlık giderleri kendi kurumlarınca karşılanmaktadır.)
• Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan yüksek rütbeli personel (Bu kişilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri kendi kurumlarınca
karşılanmaktadır.)
• Banka sandıklarına tabi olan banka çalışanları (Bu
kişilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin
sağlık giderleri bankaların kendi fonları tarafından
karşılanmaktadır.)

• Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular (Bu kişilerin sağlık giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.)
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5.2 Genel Sağlık Sigortasının Sağlanan Hizmetler
Bakımından Kapsamı
5.2.1 Sağlık Hizmetleri
5.2.1.1 Kurumca Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri
Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde
sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen
sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık
hizmetleri şunlardır:
• Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına
zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
• Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin
göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik
muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer
tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve
rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre
nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmet-
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leri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince
sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler
• Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum
üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı
yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak
tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri,
ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu
sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları
tıbbi bakım ve tedaviler
• Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin göreceği
lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için
gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve
tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise
dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler,
diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, diş protez uygulamaları, ağız ve diş
hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını
doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin
5510 sayılı Kanunda belirlenen tutarı

• Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan genel
sağlık sigortalısının, yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk
sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi; kadının 23 yaşından büyük,
40 yaşından küçük olması; kadının primer ovaryan
yetmezliği ve erkeğin azoospermisi olması hâlleri
hariç olmak üzere son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık
kurulları tarafından belgelenmesi; uygulamanın
yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış
olması; eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup,
900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının
olması şartlarının birlikte yerine getirilmesi veya
sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere
Kurumun belirlediği kalıtsal bir hastalığı olan veya
bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftin
sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik olarak ise
kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması; uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum
ile sözleşme yapmış olması; Eşlerden birinin en
az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmak-

la yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık
sigortası prim gün sayısının olması şartlarının birlikte yerine getirilmesi halinde, en fazla 3 deneme
ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka bir yöntemle mümkün olmaması,Kurumca yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından
tıbben zorunlu görülmesi ve uygulamanın yapıldığı
tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması
halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri
• Yukarıda belirtilen sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedaviler için gerekli olabilecek kan ve kan
ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbi araç
ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz, tıbbi
sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin
sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri
Ayrıca, genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle
sağlanacak sağlık hizmetleri kişilerin iyileşmesine kadar sürer.
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5.2.1.2 Kurumca Finansmanı Sağlanmayan Sağlık
						Hizmetleri
Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri
şunlardır:
• Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve
iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara
veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan
durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri
• Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları
ve Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen
sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri
• Yabancı ülke vatandaşlarının, genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan
kronik hastalıklar
• 5510 sayılı Kanuna göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca
finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri

5.2.2 Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri
Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık
hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi
edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta
tedavilerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere
refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için
gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanmaktadır.
Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta
olanlar, yedek subay öğrenci ve adayları, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil güvenlik Akademisi
öğrenci adayları; Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim-öğretim gören
yabancı uyruklu misafir askeri personel ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile Uluslararası
Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin yol giderleri ve
gündelikleri karşılanmaz.
Ayrıca, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya
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diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri de bir kişi ile
sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanmaktadır.
Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık muayenesi amacıyla
yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de aynı şekilde ödenmektedir.
Yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle
ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin
tutarı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmektedir.
5.2.3 Yurt Dışında Tedavi
Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin
kural olarak yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından
sağlanması esas olmakla beraber aşağıdaki durumlarda yurt dışında sağlanabilmesi mümkündür.
• Hizmet akdi ile çalışan genel sağlık sigortalıları ile
devlet memuru genel sağlık sigortalılarından, işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun
olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında
belirtilen usule uygun olarak geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin acil hallerde,

• Yukarıda belirtilen genel sağlık sigortalılarından sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların
yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin,
• Yine bu genel sağlık sigortalılarından geçici ya da
sürekli görevle veya bunların dışında herhangi bir
nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ve
• Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı tespit edilen kişilerin
• Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta
olanlar, yedek subay öğrencileri ve adayları, askeri
öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarından genel sağlık sigortalısı
sayılanların özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun
olarak sürekli veya geçici görevle görevlendirilenlerin
sağlık hizmetleri yurt dışında karşılanır.
Yurt içinde yapılması mümkün olmayan tetkiklerin de
yurt dışında yapılması sağlanabilir.
Geçici veya sürekli görevli olarak yurt dışına gönderilen
personelin yurt dışında sağlanan sağlık hizmetlerinin
Kurumca karşılanacak bedelleri, yurt içinde sözleşmeli
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sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı aşamaz, bu
tutarı geçen kısım işverenler tarafından ödenir. Öte
yandan, yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık hizmeti bedelinin tümü,
varsa Kurumun yurt dışında sevke konu tedaviye ilişkin
sözleşmeli olduğu sağlık hizmet sunucularına ödenen
tutarı geçmemek koşuluyla ödenir. Bu kişilerin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri de ayrıca karşılanır.

• Analık sebebiyle ayakta veya yatarak yapılan tıbbi
bakım ve tedaviler

5.3 Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve
Katılım Payı

• 5510 sayılı Kanun’un 60 ıncı Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile Kurumdan
gelir ve aylık alanlar hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel
sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

5.3.1 Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları
Aşağıda sayılan kişiler ve belirtilen durumlar için herhangi bir koşul aranmaksızın sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.
• 18 yaşını doldurmamış olan kişiler
• Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler
• Trafik kazası halleri ve acil haller
• İş kazası ve meslek hastalığı halleri
• Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar
• Madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri
• Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan
sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
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• Doğal afetler ve savaş halleri
• Grev ve lokavt halleri
Ancak yukarıda belirtilen istisnai durumlar ve kişiler
hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için aşağıdaki şartların yerine
getirilmesi gerekmektedir.

• Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy
ve mahalle muhtarlarından Kanun’da belirtilen koşulları sağlayanlar ile kapsam dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı
bulunmayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte tecil ve taksitlendirmeleri
devam edenler hariç, 30 gün genel sağlık sigortası
prim ödeme gün sayısının olmasının yanı sıra sağlık
hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden

fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
• İsteğe bağlı sigortalılar ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında sigortalı olmayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son
bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası
prim ödeme gün sayısının olmasının yanı sıra, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve
prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması ve
• Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde
yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin,
bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası
primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri
gerekmektedir.
Ancak, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde
toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün
sayısının olması koşulu aranmamaktadır.

Ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılanların;
• Herhangi bir sebeple silahaltına alınan sigortalının
askerlikte geçen hizmet süreleri,
• Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen
süreleri,
• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süreleri ve
• Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süreleri
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki
son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası
primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmaz.
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) biyometrik
yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya
nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı
belgelerinden birinin gösterilmesi gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışanlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ve devlet memurları zorunlu sigorta-
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lılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle
genel sağlık sigortasından yararlanır. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl
içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıklarının bulunması durumunda sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren
90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil
olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
Lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını,
yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı
maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar
hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun
oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle,
prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.
Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar, yedek subay öğrencileri ve adayları, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
öğrenci adaylarından genel sağlık sigortalılığı sona
erenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle genel
sağlık sigortasından yararlanırlar.
Ayrıca hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların ücretsiz izin sayılan süreler haricinde bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan
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ve işverenlerce belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde
genel sağlık sigortalılıkları devam eder.
5.3.2 Katılım Payı
Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için
genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu
kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade etmektedir.
Buna göre katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri
aşağıda belirtilmektedir.
• Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış,
görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimleri
hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi
• Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar
• Vücut dışı protez ve ortezler
• Yardımcı üreme yöntemi tedavilerİ
Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan
hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.
• İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında
6 TL

• Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı
eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL

• İş kazası ve meslek hastalığı halleri ile askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri

• Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak
sağlık hizmeti sunucularında 8 TL

• Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri

• Özel sağlık hizmeti sunucularında 15 TL

• Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin
Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü
oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı alınmaktadır. Ayrıca her bir reçete
için üç kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar
için 3 TL, bu 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç
için 1 TL olmak üzere katılım payı alınmaktadır.
Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için
%10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınmaktadır. Ancak katılım payının tutarı vücut dışı protez
veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini
geçemez.
Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı, birinci denemede %30, ikinci denemede %25 ve üçüncü
denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için
belirlenen bedeller üzerinden alınmaktadır.
Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır:

• Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartıyla;
Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati
önemi haiz ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile organ, doku ve kök hücre nakli
• Kontrol muayeneleri
• 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan
kişiler ve eşleri
• 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
• Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele
Kanunu kapsamında aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
• 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aylık
alanlar
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• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalananlar ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar
• Vazife malulleri
• Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk
Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan
adaylar
• Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi
hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü
hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis
naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar
• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte
ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan
veya kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam
ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve
astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar
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• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci Mmaddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri
kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetleri
• Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta
olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında,
yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk
tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri
öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları
• Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla
yükümlü oldukları aile fertlerinden, söz konusu anlaşmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet
tarafından karşılanacağı hüküm altına alınanlar
• Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören
yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden, söz konusu anlaşmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet
tarafından karşılanacağı hüküm altına alınanlar
• Acil servislerde verilen belirli sağlık hizmetleri

• Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlar ve yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar

6. SGK Tarafından Yürütülen Bazı Uygulamalar ve
Projeler

• Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler cihazlar ve
tıbbi sarf malzemeler

TC Kimlik No ile Gelir ve Aylık Alma İmkânı

5.4 Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı
Sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya 5510 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin
ödenmesi suretiyle sağlanır.
Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlanan sağlık
hizmetlerini karşılayan SGK, yaptığı harcamaları sigortalılardan ve işverenlerden topladığı primlerle ve belli
oranda yapılan devlet katkısıyla finanse eder.
Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın %12,5’idir.
Bu primin %5’i sigortalı, %7,5’i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile işsizlik, kısa
çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatından yararlananlar
için genel sağlık sigortası prim oranı %12’dir. Ayrıca Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte
biri oranında Kuruma katkı yapar.

Sadece TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik
kartı ile sigortalı ve hak sahipleri gelir ve aylıklarını alabilmektedir. Kimlik kartı dışındaki belgeler istenmeyerek, kırtasiye ve zaman israfının önemli ölçüde önüne
geçilmektedir.
Aylıkların Evde Ödenmesi İmkânı
Hizmet akdi ile çalışanlar ve kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlar kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerin gelir/aylıkları, PTT Genel Müdürlüğü ile işbirliğiyle
2011 yılından bu yana konutlarında ödenmektedir.
Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları, Kuruma
gerek Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinde aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra “Konutta”
ibaresi yazılmak suretiyle, gerekse bu belge dışında
dilekçe ile müracaatta bulunmaları halinde hiçbir şarta
bağlı olmaksızın PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında
ödenmektedir.
PTT, gelir/aylıkları sigortalı ve hak sahiplerine ödeme
günlerinde olmak üzere, bildirecekleri ikametgâhında,
geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı
olmak şartıyla teslim etmektedir. Konutta ödeme ile
ilgili herhangi bir ücret alınmamaktadır.
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Hizmet Takip Programı
5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında görev
yapan sigortalıların, hizmet başlangıcından itibaren
tüm hizmet bilgileri elektronik ortamda Hizmet Takip
Programına (HİTAP) aktarılarak, programdaki bilgiler
üzerinden işlemler yapılmaktadır. Emeklilik işlemlerinin hız kazanması ve işlemlerde verimin arttırılması
amacıyla kamu görevlilerinin emeklilik başvuruları ile
hizmet borçlanması başvuruları, Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden alınmaya başlanmıştır. Bu sayede
yazışma ve posta süreçleri ortadan kaldırılarak işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.
E-Bildirge Projesi
Proje, işverenlerce sigortalılara ait bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamıştır. Proje ile yığın
kâğıt belge ortadan kalkmış ve işverenlerin tamamen
elektronik olarak işlem yapması sağlanarak önemli ölçüde iş tasarrufu ve zaman kazanılmıştır.
Tescil ve Borçlanma İşlemlerine ilişkin E-Devlet
Üzerinden Sunulan Hizmetler
Sigortalıların e-devlet üzerinden sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını kendileri tarafından bildirmesine
mümkün bulunmaktadır.
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Ayrıca sigortalıların askerlik ve doğum borçlanması
taleplerinin e-devlet üzerinden alınmasına ilişkin Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programı
Sigortalıların 4a, 4b, 4c, banka sandığı vs. tüm kapsamlarına konu hizmet, tescil ve aylık bilgilerini tek bir uygulama
üzerinden web servis aracılığıyla paylaşmak ve kurum
intra sistemi, e-devlet gibi platformlardan bu bilgilerin
görüntülenmesini sağlamak için geliştirilen uygulamadır.
Mali Otomasyon Sistemi İşletim Projesi (MOSİP)
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla birleştirilerek SGK’nın kurulmasıyla, yeni bir muhasebe yazılımı ihtiyacı oluşmuştur ve
bu nedenle 2009 yılından bu yana Mali Otomasyon Sistemi İşletim Projesi (MOSİP) uygulamaya koyulmuştur.
MOSİP uygulamasıyla Kurum vezneleri kapatılmış ve
ödemeler kolaylaştırılmıştır. Söz konusu sistemle bankalarla işbirliği içerisinde tüm tahsilat ve tahakkuk
işlemleri gerçekleştirilmektedir. MOSİP ile internet
ortamında tüm borç ve alacaklar kolayca sorgulanarak primler yatırılabilmekte, e-sağlık hizmetleri takip
edilmekte, hak ediş ve kesintiler öğrenilebilmektedir.
MOSİP ile kurum yöneticileri tüm gelir gider dengelerini
sistemden takip edebilmektedir.

Bu sistemle ödemelere ve alacaklara ilişkin işlemler
güvenilir ve şeffaf bir ortamda yürütülmektedir. MOSİP’in diğer bir bileşeni olan “e-imza” ile bütçe ve muhasebe işlemlerinde tam otomasyon sağlanmış ve kâğıt arşivleri ortadan kaldırılmıştır. Sayıştay’a, TBMM’ye
ve kamuoyuna hesap vermeyi ifade eden Performans
Esaslı Bütçeleme Sistemi kurulmuştur. Her türlü kamu
kaynağının elde edilmesi, kullanılması ve sonuçlarına
ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır.
Sonuç olarak MOSİP, sosyal güvenlik işlemlerinin yürütülmesinde optimum faydayı sağlayarak insan odaklı
kaliteli hizmet anlayışına hizmet etmektedir.
Sosyal Güvenlik Merkezleri
Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla toplam 608 adet Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulması kararlaştırılmış ve bunlardan 555 adedi faaliyete geçmiştir.
ALO 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (AÇSHİM)
Kurumumuzun vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir
ürünü olan ALO 170 aracılığıyla:
• Doğru bilgiye 7/24 kesintisiz hizmet ile zamanında
ve kolay erişim, Vatandaşın her türlü soru, sorun,

eleştiri, öneri, ihbar ve talebini alarak, geri bildirim,
• Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek ve Kurumlarda uzayan vatandaş kuyruklarının önüne geçilmesi,
• Engelli, kadın, şehit/gazi yakını, maden sektörü çalışanları, maden kazası geçirmiş vatandaşlara ve
ailelerine istihdam,
• Sorunları etkin ve hızlı bir biçimde çözerek, vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli, kaliteli hizmet veirlmesi sağlanmıştır.
ALO 170; AÇSHB, SGK, İŞKUR ve MYK’a ilişkin 50 Bin sayfanın üzerindeki mevzuata yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. Türkiye ve Dünyanın herhangi bir yerinden aranabilen,
yaklaşık 3 saniyede vatandaşların çağrılarına cevap veren,
günlük ortalama 48.500 çağrı alan, Türkiye’nin en büyük
ve en kapsamlı iletişim merkezidir. ALO 170 AÇSHİM hattı
üzerinden açıldığı günden itibaren 15.04.2019 tarihine kadar toplam 89 milyon 630 bin adet çağrı karşılanmıştır.
Bu büyük sosyal projeyi yürüten AÇSHB, SGK ve İŞKUR,
etkin, şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı bir çalışma yapıyor olmasından dolayı bağımsız bir anket şirketinin
araştırmasına göre %94,8 vatandaş memnuniyeti oranına ulaşmıştır.
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ALO 170’in Başarısı Dünya Çapında Tescillendi

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ‘ALO
170’, En İyi Dış Kaynaklı İş Ortaklığı kategorisinde dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Contact Center World” yarışmasında altın madalya kazandı.

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’yle (SPAS) Kurumumuz bünyesinde çalışan provizyon yazılımlarının birleştirilerek tek bir provizyon sisteminin oluşturulması,
tüm sigortalıların sağlık açısından tarihe göre kapsamların tutulduğu bilgilerinin tek bir tabloda birleştirilerek
bu tablo üzerinden sadece TC kimlik numarası ve provizyon tarihi kullanılarak başka bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan provizyon verilmesinin amaçlanmıştır.

Daha önce İngiltere’nin Başkenti Londra’da yapılan yarışmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölge birincisi olan ALO
170 bu defa Las Vegas’da düzenlenen En İyi Dış Kaynak
İş Ortaklığı kategorisinde, AMERICAS bölge birincisi ABD’li
şirketi kendi evinde geçerek dünya birincisi oldu.
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ALO 170, dünya devlerinin yarıştığı organizasyonda %87’lik
yüksek ilk temasta çözüm oranı ve yüksek müşteri
memnuniyeti ile örnek Kamu projesi olarak gösterildi.

SPAS 2011 Temmuz ayı itibariyle tamamlanmış ve MEDULA-SPAS genel entegrasyonu sağlanmış olup, uygulama 81 ilimizde faaliyete geçmiştir. SPAS ile birlikte
sigortalılar ve hak sahiplerinin provizyon yazılımları
Sağlık Karnesi Uygulaması kaldırılmıştır.

MEDULA (Medikal-Ulak) Sistemi

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Projesi

SGK kapsamındaki sigortalıların sağlık hizmetleri, sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından MEDULA sistemi
vasıtası ile takip edilmektedir. Bu sistem provizyon
işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamakta ve sağlık
harcamalarının denetim ve kontrolünde önemli rol oynamaktadır. Söz konusu sistemin bileşenleri MEDULA
Hastane, MEDULA Eczane, MEDULA Optik, MEDULA Şahıs
Ödemeleri, Medikal Eczane, Medikal Market ve Medikal
İşitme Merkezi’dir.

Sağlık karnelerinin kaldırılarak T.C. Kimlik numarası
üzerinden provizyon alınmaya başlanmasıyla birlikte,
sağlık hak sahiplerinin herhangi bir sağlık hizmet sunucusuna gitmeden veya haberleri olmaksızın, adlarına
usulsüz tedavi işlem kayıtları açılmak suretiyle Kurum
yersiz harcamalara maruz bırakılmıştır. SGK, T.C. kimlik
numarasıyla yapılan usulsüzlükleri engellemek amacıyla, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerini kullanma yoluna gitmiştir.

Bu sayede; Hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin
geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin önlenmesi sağlanmıştır.
E-Reçete Uygulaması
Sağlık geri ödemelerinde yaşanan kayıp ve kaçakların
önüne geçebilmek amacıyla tüm Türkiye’de 01.01.2013
tarihinde uygulamaya başlanan e-reçete uygulaması
ile özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde reçeteler kağıt ortamında değil elektronik ortamda düzenlenmekte ve eczanelerce MEDULA sistemi üzerinden
sorgulanarak işlem yapılmaktadır.
Şu an için e-reçete uygulaması zorunlu olan tesislerde
e-reçete yazılma oranları %82 seviyelerindedir.
E-Rapor Uygulaması
Kurumsal hekim parolasıyla elektronik ortamda işleme
alınan ilaç kullanım raporlarının elektronik imzalı olarak Medulaya kaydına imkan sağlayacak olan e-rapor
uygulaması, 03.04.2019 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de
uygulamaya açılmıştır. Diğer taraftan Medikal Market
Uygulamasında ve İşitme Merkezleri uygulamasındaki
raporların şifreli olarak elektronik ortamda yazılmasına da başlanarak sağlık geri ödemelerinde kayıp ve
kaçakların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş
Sigortalılarımızın, Kurumumuz ile sözleşmeli Özel Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında bilgilendirmesi amacıyla geliştirilen Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş uygulamasıyla sigortalılar; Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ilişkin, hekimlerin özgeçmiş ve çalışma saatlerine ilişkin
bilgileri, yaptırmak istekleri tıbbi işlemlerin hangi özel
sağlık hizmet sunucularında yapılabildiğine ilişkin bilgileri, kendilerine yapılan tıbbi işlemler sonucu en fazla
ne kadar ilave ücret ve muayene katılım payı ödeyeceklerine ilişkin verilere ilişkin detaylı sorgular yaparak
bilgi edinebilmektedir. Uygulamaya Google Play üzerinden de erişilebilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu SMS Uygulaması
SGK SMS Uygulaması, Kurum hizmetlerini zaman kaybetmeksizin yerine getirmek, vatandaşın mağdur
olmasını engellemek, sosyal güvenlik sisteminin işleyişini, güvenilirliğini ve doğruluğunu en üst düzeyde
sağlamak ve Kurumun vatandaşa verdiği hizmet sonuçlarının bildirimini (uyarı, bilgi) kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak için geliştirilen bilişim sistemi olup, SMS
yoluyla ilgililerin cep telefonlarına hizmet sonuçlarının
gönderilmesidir.
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Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) İyi
Uygulama Ödülleri
2013 yılında ISSA İyi Uygulama Ödülleri Avrupa Yarışması’nda SGK, aşağıdaki uygulama alanlarında liyakat
belgesine layık görülmüştür:
• Elektronik Reçete (e-reçete)
• Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projeleri
• Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi
• Optikte Karekod
• Pozitif Listelerin Oluşturulması
• Mali Otomasyon Sistemi İşletim Projesi (MOSİP)
18 Nisan 2016 tarihinde de SGK’ya aşağıdaki alanlarda
ISSA İyi Uygulama Ödülleri Liyakat Belgesi verilmiştir:
• Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Öğrenci
Belgelerinin Sağlık Aktivasyon ve Provizyon Sistemi
ile Entegrasyonu Uygulaması
• Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü- 4/1(b) İstirahat Raporlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesini, Kuruma Ulaştırılmasını ve Geçici İş Göremezlik
Ödeneklerinin Otomatik Olarak Ödenmesini Sağlayan Yazılım Programı (4/1(b) e-Ödenek)

56

• Strateji Geliştirme Başkanlığı - Evde Çocuk Bakım
Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
• Strateji Geliştirme Başkanlığı - e-Devlet Üzerinden
Ödemeler
2019 yılında ISSA en iyi uygulama yarışmasında, Kurumumuzun “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların
SMS Yoluyla Kaydı” uygulama örneğine Mansiyon Ödülü
verilmiştir.
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın
Teşviki Projesi II (KİT-UP II)
AÇSHB’nin sözleşme makamı olduğu, Sigorta Primleri
Genel Müdürlüğü (SPGM) sorumluluğunda, Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ortaklığında
yürütülmektedir. Projenin temel hedefi, aynı amaçlarla
daha önce gerçekleştirilen KİT-UP I kapsamında alınan
derslerden yola çıkarak, Kurumumuzun özellikle taşra
birimlerinin kayıt dışı istihdamla mücadele alanında fiziksel ve insan gücü kapasitesini ve toplumun konuya
ilişkin farkındalığını artırmaktır. Proje teknik destek,
hibe ve mal alımı bileşenlerini içermektedir. Toplam
bütçe yaklaşık olarak 15.500.000 Avro’dur.

Teknik Destek Bileşeni kapsamında yürütülen faaliyetler:
• Farkındalık artırma faaliyetleri: Öğrencilere, muhtarlara ve imamlara yönelik faaliyetler düzenlenmiştir.
• Eğitimler: Kurum personeline kapasite arttırmaya
yönelik eğitimler verilmiştir.
• Akademik Danışma Kurulu: Kayıt dışı istihdamla
mücadelede politika önerileri oluşturmak amacıyla
akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileriyle çalıştaylar düzenlenerek raporlar hazırlanmıştır..
• Bölgesel Analizler: Kayıt dışı istihdamın nedenlerine
eğilerek risk haritası oluşturmak amaçlı bölgesel
analizler yapılmıştır.
• İşveren Rehberleri: İşverenleri bilgilendirmeye yönelik rehberler hazırlanıp dağıtılmıştır.
• Çalışma ziyaretleri: Kayıtlı istihdamın teşviki ve kayıt
dışıyla mücadelede çeşitli ülkelerdeki iyi uygulama
örnekleri yerinde incelenmiştir.
Mal Alımı Bileşeni kapsamında yürütülen faaliyetler:
• Etkin rehberlik ve denetim amaçlı olarak, Kurum
internet ağına entegre edilen 2000 tablet PC’nin
Sosyal Güvenlik Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt
Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığına dağıtımı sağlanmıştır.

• İl Müdürlüklerine kayıt dışı istihdamla mücadelede
kullanılmak üzere mobil ofis özelliği olan 35 aracın
dağıtımı sağlanmıştır. (laptop + yazıcı + internet)
Hibe Bileşeni kapsamında yürütülen faaliyetler:
Hibe Bileşeni’nin bütçesi 10.400.000 Avro olmuştur.,Bu
kapsamda, STK ve ilgili yerel kurumlarca hazırlanan
150.000 ile 300.000 Avro arası bütçeli projelerden başarılı bulunan 44 Proje fonlanmıştır. İstihdam ve işgücü
piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek
odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vs. gibi kuruluşlar desteklenmiştir. Bu projeler
vasıtasıyla kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında
yapılan çalışmaların yayılması sağlanmıştır.
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP)
Kurumumuzca kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda yürütülen denetimler, veri paylaşımı yoluyla çapraz
kontroller, prim indirimleri, risk analiz çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanında kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine yönelik farklı projeler hayata geçirilerek
kamuoyunda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bu kapsamda; KİTUP I ve KİTUP II Projelerinden elde
edilen başarılar ve deneyimler, bu projelerde elde edilen çıktıların devamının sağlanması, bütüncül projelerin etkili sonuçlar doğurması ve projelere kamuoyunun
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ilgi düzeyinin yüksek olması nedenleriyle “Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi” KİDEP hazırlanmış ve
hayata geçirilmiştir.
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) iki bileşenden oluşmaktadır.
1) Rehberlik ve Denetim Faaliyetleri
2) Bilinçlendirme Faaliyetleri
2017 yılının Mayıs ayında açılışı yapılan proje rehberlik
ve denetim ile bilinçlendirme konularını içeren 14 ayrı
faaliyetten oluşmaktadır. Proje kapsamında 2017 Eylül
ayından itibaren yürütülen faaliyetler ise şunlardır:
• TESK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile işbirliği
protokolleri imzalanmıştır.
• SGK Yüksek Danışma Kurulu’na katılan tüm paydaşlarla iki günlük “2023 Vizyonunda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu” gerçekleştirilmiştir.
İnşaat Sektöründe Kayıt Dışı İstihdam, Sosyal Güvenlik Sisteminde Eksik Bildirim, İletişimin Olanak
ve Sınırları ve Suriyeli Mülteciler ve Sosyal Güvenlik
başlıklı panellerde taraflardan gelen öneriler doğrultusunda rapor oluşturulup, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.
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• Küçük işletmeler ve esnaflara yönelik Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Manisa,
Eskişehir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon, İstanbul ve
Ankara’da bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.
• Din Görevlileri Sosyal Güvenlik Rehberi hazırlanarak
Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Rize, Samsun,
Trabzon, İstanbul ve Ankara’da müftü, imam ve
vaizlere yönelik yapılan bilgilendirme seminerinde
dağıtılmıştır. Ayrıca İslam Tarihinde Sosyal Güvenlik
konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
• Kayıt dışılığın yaygın olduğu mevsimlik tarım işçilerine yönelik Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adıyaman ve
Adana illerinde bilgilendirme faaliyetleri yapılarak
broşürler dağıtılmıştır.
• 16 farklı ilde ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sırt çantası, hikâye kitabı
ve kumbara dağıtılmıştır.
• 15 farklı ilde ortaokul öğrencilerine yönelik yapılması planlanan tiyatro gösterisinin senaryosunun
oluşturulması aşamasında Kurumumuz çalışanlarının deneyimlerinden, çalışma hayatı boyunca yaşadıkları ilginç olaylardan ve hikâyelerinden faydalanmak amacıyla Kurumumuz çalışanları arasında
“Al Eline Kalemi Başlıyor Sosyal Güvenlik Serüveni”

isimli bir hikâye yarışması düzenlenmiş ve dereceye
girenlere ödül verilmiştir.
• Tüm üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencilerine
yönelik sosyal güvenlik ve sigortalı çalışmanın önemi çerçevesinde “Siz Çekin Kayda Geçsin” konulu
kısa film yarışması düzenlenmiş ve dereceye girenlere ödül verilmiştir.
• Prime esas kazanç seviyesi %20 ve üzerinde azaldığı tespit edilen sigortalılara yönelik her ay bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesi sağlanmaktadır.
Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
Projeyle, kadınların kayıtlı istihdamının artırılması hedeflenmiştir. Proje, yaklaşık 50 Milyon Avro bütçeye sahip olmuş, bu tutarın yaklaşık 40 milyon Avro’luk kısmı
hibe olarak dağıtılmıştır. Projenin amacı, küçük çocuğu olan ve bu yüzden işgücü piyasasından dışlanma ya
da belirli bir süre uzak kalma riski olan kadınların ev
eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla işgücü piyasasına
katılımını kolaylaştırarak kayıtlı istihdamını teşvik etmek olmuştur.
Çalışmaları tamamlanan Projeden Bursa, Antalya, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde yaşayan yaklaşık 11.400
anne ve 11.400 çocuk faydalanmış; 15.232 çocuk bakıcısı
da Proje kapsamında istihdam edilmiştir.

Kurumumuz ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Tarafından “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma
ve Girişimcilik Fırsatları Projesi
Proje kapsamında Konya, Bursa, Hatay, Adana ve İstanbul’da geçici koruma altındaki 1100 Suriyeli ile 1100
Türk vatandaşına dönük bir istihdam yaratarak yanında, Suriyeli ve Türk vatandaşı çalıştıran işverenlere
2019 yılı için aylık her bir sigortalı için 950 TL tutarında
ödeme yapılması amaçlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 13.563.520 TL olarak belirlenmiş olup, bu paranın
yaklaşık %95’i teşvik ödemeleri için kullanılacakken, geriye kalan kısmı idari giderler için kullanılacaktır. Proje
kapsamında istihdam başvuruları internet üzerinden
alınmaya başlanmıştır.
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
Projeyle, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir
ve Malatya ilinde küçük çocuğu olan ve çocuk bakım
sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski
bulunan 10.250 kadının kayıtlı istihdamını desteklemek
amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, kadınlarımızın kurumsal çocuk bakımı
konusunda desteklenerek kayıtlı istihdama katılmaları, dönmeleri ya da istihdam piyasasında kalmalarının
sağlanması hedeflenmektedir.
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Projenin süresi 36 ay olup, 24 ay boyunca hibe desteği
alınacaktır. 100 Avro aylık destek, 100 Avro tek seferlik
sabit gider desteği verilecektir. Proje Bütçesi: 29 milyon Avro’dur. 2019 yılı içerisinde Proje Nisan 2019 itibariyle hayata geçirilmiştir.
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDUCARE)
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinin temel amacı, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, bir yılda analık
iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları
ve proje bütçe kısıtı kriterlerine göre seçilen 3 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir) en az 3.700 çalışan annenin ve
en az 3.700 eğitimli çocuk bakıcısının kayıtlı istihdamını
desteklemektir. Projede ayrıca 6.000 çocuk bakıcısına
eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla mali destek verilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda, hem küçük çocuğu olan, çocuk bakım
sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin kayıtlı istihdama katılması ve iş
yaşamından ayrı kalmaması, hem de eğitimli çocuk
bakıcılarının insana yaraşır bir meslek edinme yolunda
desteklenerek kayıtlı istihdama katılmaları, dönmeleri
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ya da istihdam piyasasında kalmalarının sağlanması
hedeflenmektedir.
Proje 44 ay süreyle uygulanacak olup, 200 Avro aylık
destek annelere, 200 Avroya kadar tek seferlik eğitim
desteği çocuk bakıcısı adaylarına sağlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 29 milyon Avro’dur.
Yurtdışı Sigortalılarına Yönelik Uygulamalar
• Yurtdışı Provizyon Sağlık Aktivasyon Sistemi
(YUPASS)
Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülke
sigortalılarının Türkiye’de bulundukları ya da ikamet
ettikleri sırada sağlık yardımlarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla Almanya sigortalıların için
01/04/2014, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda sigortalıları 01/02/2017 tarihinde işletime açılan YUPASS
programı işletime açılmıştır. Uygulama ile yurt dışı
sigortalılarının sadece kimlik belgesi ve YUPASS numarası ile sağlık hizmet sunucularından sağlık yardımı
almaları kolaylaştırılmıştır.
• Kurum Sigortalıları Sağlık Aktivasyon Sistemi
(KUSAS)
Kurumumuzdan sağlık yardımı hakkı bulunan kişilerin
sözleşmeli ülkelerde bulundukları ya da ikamet ettikleri

sırada sağlık yardımlarından Kurumumuz adına yararlanmalarını ve bu yardımların takibini sağlamak amacıyla KUSAS programı Almanya için 02/05/2016 tarihinde uygulamaya açılmıştır. Avusturya, Belçika, Fransa ve
Hollanda’ya gidecekler için program çalışmaları devam
etmektedir.

vatandaşlarımızın ikamet ve hizmet belgeleri elektronik ortamda düzenlenmekte ve vatandaşların yurtdışı
borçlanmaya esas belge ibraz etmesine gerek olmaksızın Kurumumuz personelince program üzerinden bu
belgeler görüntülenerek işlem gerçekleştirilmektedir.

• Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış
Bilgileri Projesi (EGMP)
02/02/2018 tarihinde işletime açılan program ile Türk
vatandaşlarının Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer alan yurda giriş/çıkış bilgilerinin Kurumumuzla
paylaşılması amaçlanmıştır. Program sayesinde yurtdışı borçlanması yapan kişilerin T.C. kimlik numaraları
ile 01/01/2009 tarihinden itibaren yurda giriş/çıkış bilgileri Kurumumuz personeli tarafından görüntülenmeye başlanmasıyla ilgililerden yurda giriş/çıkış bilgisinin
istenilmesi uygulamasına son verilmiştir.
• Yurtdışı Borçlanma Belgesi Sistemi (YBBS)
Dış temsilciliklerimizde görev yapan çalışma ve sosyal
güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından elektronik ortamda düzenlenen ikamet ve/veya hizmet belgelerinin Kurumumuz personelince görüntülenmesine
yönelik hazırlanan YBBS programı 27/03/2019 tarihinde
işletime açılmıştır. Uygulama ile yurtdışında yaşayan
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Ek: Sosyal Güvenlik Anlaşması İmzalanan Ülkeler
(Mart-2019)

1

62

Almanya
İmza Tarihi: 30.04.1964
Yürürlük Tarihi: 01.11.1965

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma, Nihai
Protokol

9

Fransa
İmza Tarihi: 20.01.1972
Yürürlük Tarihi: 01.08.1973

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

10

Gürcistan
İmza Tarihi: 11.12.1998
Yürürlük Tarihi: 20.11.2003

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

Hırvatistan
İmza Tarihi: 12.06.2006
Yürürlük Tarihi: 01.06.2012

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

2

Arnavutluk
İmza Tarihi: 15.07.1998
Yürürlük Tarihi: 01.02.2005

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

11

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

12

3

Avusturya
İmza Tarihi: 12.10.1966
Yürürlük Tarihi: 01.10.1969

Hollanda
İmza Tarihi: 05.04.1966
Yürürlük Tarihi: 01.02.1968

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

13

4

Azerbaycan
İmza Tarihi: 17.07.1998
Yürürlük Tarihi: 09.08.2001

İngiltere
İmza Tarihi: 09.09.1959
Yürürlük Tarihi: 01.06.1961

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

5

Belçika
İmza Tarihi: 11.04.2014
Yürürlük Tarihi: 01.09.2018

Sosyal Güvenlik
Anlaşması
İdari Anlaşma

14

İsveç
İmza Tarihi: 30.06.1978
Yürürlük Tarihi: 01.05.1981

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma Ek İdari
Anlaşma

6

Bosna Hersek
İmza Tarihi: 27.05.2003
Yürürlük Tarihi: 01.09.2004

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

15

İsviçre
İmza Tarihi: 01.05.1969
Yürürlük Tarihi: 01.01.1972

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

7

Çek Cumhuriyeti
İmza Tarihi: 02.10.2003
Yürürlük Tarihi: 01.01.2005

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

16

İtalya
İmza Tarihi: 08.05.2012
Yürürlük Tarihi: 01.08.2015

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

8

Danimarka
İmza Tarihi: 22.01.1976
Yürürlük Tarihi: 01.02.1978

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

17

Kanada
İmza Tarihi: 19.06.1998
Yürürlük Tarihi: 01.01.2005

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

18

Karadağ
İmza Tarihi: 15.03.2012
Yürürlük Tarihi: 01.12.2015

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

28

Sırbistan
İmza Tarihi: 26.10.2009
Yürürlük Tarihi: 01.12.2013

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

19

Kebek
İmza Tarihi: 21.11.2000
Yürürlük Tarihi: 01.01.2005

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

29

Slovakya
İmza Tarihi: 25.01.2007
Yürürlük Tarihi: 01.07.2013

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

20

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC)
İmza Tarihi: 09.03.1987
Yürürlük Tarihi: 01.12.1988

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

30

Tunus
İmza Tarihi: 28.05.2013
Yürürlük Tarihi: 01.04.2018

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

21

Kore
İmza Tarihi: 01.08.2012
Yürürlük Tarihi: 01.06.2015

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

-

Bulgaristan
İmza Tarihi: 04.01.1999
Yürürlük Tarihi: 01.03.1999

Bulgaristan Emekli
Aylıklarının Türkiye’de
Ödenmesine İlişkin
Anlaşma

22

Libya
İmza Tarihi: 20.03.1976
Yürürlük Tarihi: 01.10.1976

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

-

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

23

Lüksemburg
İmza Tarihi: 20.11.2003
Yürürlük Tarihi: 01.06.2006

İran
İmza Tarihi: 16.04.2016
Yürürlük Tarihi: Onay
aşamasında

Macaristan
İmza Tarihi: 24.02.2015
Yürürlük Tarihi: 01.04.2018

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

-

Moldova
İmza Tarihi: 05.05.2017
Yürürlük Tarihi: Onay
aşamasında

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

Polonya
İmza Tarihi: 17.10.2017
Yürürlük Tarihi: Onay
aşamasında

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma
Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma
Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

24

Makedonya
İmza Tarihi: 06.07.1998
Yürürlük Tarihi: 01.07.2000

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

-

26

Norveç
İmza Tarihi: 20.07.1978
Yürürlük Tarihi: 01.06.1981

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

-

Moğolistan
İmza Tarihi: 07.03.2018
Yürürlük Tarihi: Onay
aşamasında

27

Romanya
İmza Tarihi: 06.07.1999
Yürürlük Tarihi: 01.03.2003

Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi
İdari Anlaşma

-

Kırgızistan
İmza Tarihi: 09.04.2018
Yürürlük Tarihi: Onay
aşamasında

25
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Strateji Geliştirme Başkanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tel: +90 (312) 207 80 00
Faks: +90 (312) 207 81 50
E-posta: abdid@sgk.gov.tr
Adres: Ziyabey Cad. No: 6 06520 Balgat/ANKARA
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