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Önsöz

  Sosyal güvenlik onur ve kişiliğimizin gelişimi için gerekli bir insan hakkıdır. Kadınlar içinse, kimseye bağımlı 
olmadan yaşamanın en önemli garantilerinden birisidir. 

  KEİG Platformu olarak 2008 yılında, tasarı halindeki  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı kadınlara 
vaat ettikleri üzerinden ele almış ve kadınlara sunulan hakları ve kayıpları ortaya koyan bir rapor hazırlamıştık. Bu 
raporda, yasa ile zaten kısıtlı olan hakların daha da daratılılacağını dile getirmiştik. 

  Tasarının yasalaşmasından sonra ve torba yasalarla yapılan değişiklikler neticesinde Türkiye’de sosyal güvenlik 
sisteminin kadınlar açısından yeniden ele alınması önemli bir gereklilik olarak önümüzde duruyordu. Diğer taraftan 
yasanın dili ve her yıl eklenen ya da çıkarılan yeni maddelerle daha da karmaşıklaşan yapısı, biz kadınları yakından 
ilgilendiren meselelerin daha anlaşılır bir şekilde sunulması ihtiyacını getirdi. Dolayısıyla, elinizdeki bu rapor sosyal 
güvenlik sistemini kadınlar açısından ve kadınlar için analiz ediyor.

  Türkiye’de kadınlar sosyal güvenlik sisteminin neresinde? Kadınların hane içinde ve dışında yaptığı işler sosyal 
güvenlik sistemi tarafından görülüyor mu? Bu sistem içinde kadınlar için yapılan düzenlemeler kadınların 
ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Bu sorularla yola çıkarak hazırladığımız bu rapor, konuyu etraflıca tartışmak için bir 
alan açmayı hedeflerken Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemini kadınlar açısından değerlendiriyor.

  Çalışmanın hazırlanmasını üstlenen Dr. Fatma Şenden Zırhlı, Yard. Doç. Nagihan Durusoy Öztepe ve eleştirileri 
ile değerli katkılar sunan KEİG Platformu üyelerine teşekkür ediyoruz.

KEİG Platformu
Ekim 2015
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TÜRKİYE’DE KADINLAR SOSYAL GÜVENLİĞİN
NERESİNDE?
5510 SAYILI SSGSS KANUNU’NUN TOPLUMSAL CİNSİYET 
AÇISINDAN ANALİZİ
 I. GİRİŞ1

  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sosyal güvenlik uygulamalarının referans kaynağını oluşturan 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kadınlar açısından ele alınmasıdır. Her sosyal politika 
uygulamasının olduğu gibi sosyal güvenlik sisteminin de toplumsal cinsiyet bakış açısıyla analiz edilmeye ihtiyacı 
vardır. Çalışmada ilk olarak, sosyal sigortaların kişi itibariyle kapsamı açıklanacaktır. Bu bölümde sigortalılık ilişkisi 
zorunlu sigortalılık ve isteğe bağlı sigortalılık kapsamında incelenerek kimlerin sigortalı sayılıp sayılmayacağı ve 
isteğe bağlı sigortalılığın unsurları açıklanacaktır. İkinci bölümde ise, sosyal sigortaların sigorta kolları itibariyle 
kapsamı incelenecektir. Bu kapsamda, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası ve genel 
sağlık sigortasından yararlanma koşulları örneklerle analiz edilecektir. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise kadınları 
yakından ilgilendiren hizmet borçlanması ile gelir ve aylıkların birleşmesi konuları incelenecektir. Son bölümde ise 
genel bir değerlendirme yapılacaktır.

  “Güvenlik” insanlığın varoluşundan beri süre gelen önemli bir gereksinimdir. Hastalık, sakatlık, yaşlılık ve ölüm gibi 
risklere karşı korunma ihtiyacı, insanları tek başına veya toplu olarak önlem almaya zorlamıştır. İnsanlık tarihi kadar 
eski olan bu gereksinim, sanayi toplumuna geçişle birlikte artmış, bu durum geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinin, 
sosyal risklerle mücadelede tek başına etkin olamayacağı görüşünü güçlendirerek, devlet eliyle oluşturulan daha 
kurumsal sosyal güvenlik sistemlerinin doğup gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

  Sosyal güvenlik, sosyal politika programları ve uygulamaları içinde önemli bir yere sahiptir. Sosyal güvenliği, diğer 
sosyal politika uygulamaları içinde önemli hale getiren iki özelliği bulunmaktadır2. Bunlardan ilki, sosyal güvenliğin 
evrensel niteliğidir. Geniş anlamda sosyal güvenlik yalnızca çalışanları değil, aynı zamanda onların bakmakla 

1   Bu rapor Dr. Fatma Şenden Zırhlı ve Yard. Doç. Nagihan Durusoy Öztepe tarafından KEİG  Platformu ve KEFA üyelerinin 
değerli katkılarıyla hazırlanmıştır.
2  Y. Alper, Sosyal Güvenlik Kurumu Teorisi Ders Notları, Bursa 2006, 2.
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yükümlü olduğu kişiler ile çalışma hayatının dışındaki kişileri de kapsadığı için toplumun tümünü ilgilendirir. İkinci 
olarak, sosyal güvenlik insan hayatının yalnızca belirli bir bölümünde yoktur. İnsanların doğumundan ölümüne ve 
öldükten sonra geride kalanları da kapsayacak şekilde insan hayatının her döneminde yer alır.

  En genel tanımıyla sosyal güvenlik, mesleki, fizyolojik ya da sosyo-ekonomik risklerden dolayı geliri ya da kazancı 
sürekli veya geçici olarak kesilmiş ya da azalmış bireyler ile çeşitli nedenlerle giderleri artmış bireylerin geçinme ve 
yaşama ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili devlet tarafından alınan tedbirleri ifade etmektedir. Bu anlamda sosyal 
güvenlik yaşlılık, ölüm, işsizlik gibi bireyin gelirinde azalmaya ya da kesilmeye yol açan riskleri kapsadığı gibi; 
evlenme ve doğum gibi insan hayatında olumlu kabul edilebilecek; ancak hane giderlerini arttırdığı için sosyal 
güvenlik açısından risk oluşturabilecek tehlikeleri de kapsamaktadır. Sosyal güvenliğin asıl işlevi, bu riskler ortaya 
çıktıktan sonra bireyin gelirinde oluşabilecek kayıpları tazmin etmektir. 

  ILO 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde 8 tane sosyal güvenlik riski tanımlamıştır. 
Bunlar; iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile ödenekleri sigortasıdır. 
Türkiye’de ise yukarıda sayılan sosyal güvenlik riskleri dört ayrı sigorta kolu altında toplanmıştır. Kısa vadeli sigorta 
kolları, iş kazası-meslek hastalığı, hastalık ve analık risklerini; uzun vadeli sigorta kolları, malullük, yaşlılık ve ölüm 
risklerini içermektedir. İşsizlik sigortası ile genel sağlık sigortası ise ayrı sigorta kolları olarak oluşturulmuştur. Aile 
ödenekleri sigortası ise Türkiye’de henüz kurulmamıştır. 

  Türkiye’de farklı sigorta kollarının oluşturulması ve farklı sigortalılık statüsündeki kişilerin sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınması uzun bir döneme yayılmaktadır3. Sosyal sigortaların kapsamının zamanla genişlemesi, Türkiye’de 
çalışanların hak ve yükümlülüklerinin farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak düzenlenmesi durumunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum, yakın zamana kadar, sosyal güvenlik uygulamaları arasında norm ve standart birliğinin 
bozulmasını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu norm birliğinin sağlanması amacıyla 2006 tarih ve 5502 sayılı 
Kanun’la Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. Böylece, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nün aynı çatı altında toplanması öngörülmüştür. Norm ve standart birliği 
sağlama süreci 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ile devam etmiştir4. Ancak, yine de belirgin bir tekleştirmeden bahsetmek mümkün değildir; çünkü 4/a, 4/b ve 4/c 
statüleri ortaya çıkmıştır. 4/a statüsü SSK’lı sigortalıları, 4/b statüsü Bağ Kur’a bağlı sigortalıları, 4/c statüsü de 657 
sayılı Kanun’a tabi Emekli Sandığı’na bağlı sigortalıları kapsamaktadır.

3   Bkz Ek 1. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihçesi    
4   http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/tarihce 
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  Türkiye’de sosyal güvenlik esas itibari ile primli ve primsiz olmak üzere iki sistem üzerinden işlemektedir. Primli 
Sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen “Kısa” ve “Uzun” vadeli sigorta kolları ile işsizlik5 ve genel 
sağlık sigortalarından oluşmaktadır. Primsiz Sistem ise; çeşitli kanunlarla düzenlemiş olup, muhtaç durumdaki 
bireyleri korumaya yönelik olarak yapılan sosyal yardımlar ile aileye ve çocuk, engelli, yaşlı gibi korunmaya ve 
bakıma muhtaç bireylere verilen hizmetleri içeren sosyal hizmetleri kapsamaktadır. 

  Sosyal güvenlik kavramı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 22’nci maddesine dayanmaktadır. Bu maddeye 
göre, “Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır.”6Sosyal güvenlik hakkı herkesin onur ve 
kişiliğinin serbestçe gelişimi için gerekli bir insan hakkı olmakla birlikte, bu hak dünya nüfusunun birçoğu için henüz 
yerine getirilememiştir. Sosyal güvenlik hakkından dışlananların başında, özellikle, toplumda ikincilleştirilen, emeği 
görünmez kılınan bir grup olarak kadınlar gelmektedir. Kadınlar için sosyal güvenlik, kimseye bağımlı olmadan 
yaşamalarının bir garantisi olarak büyük önem taşımaktadır. Ancak kadınların yalnızca bir bölümü bu güvenlik 
şemsiyesi altında yer alabilmektedir. Onlar da yüksek prim oranları, uzun prim ödeme gün sayıları, yaş şartı gibi 
çeşitli ölçüt ve kısıtlamalarla karşı karşıya bırakılmaktadır.  

5   İşsizlik sigortası, bir sosyal sigorta kolu olmakla ve primleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmekle birlikte, yürütümü 
İŞKUR tarafından gerçekleştirilmektedir. 
6   İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf 
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 II. SOSYAL SİGORTALARIN KİŞİ OLARAK KAPSAMI

  2.1.  Zorunlu Sigortalılık İlişkisi

  Zorunlu sigortalılık ilişkisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı ve işveren arasında kurulu; tarafların iradesinden 
bağımsız olarak, Sosyal Sigorta Kanunu’ndaki hükümlere göre oluşturulan bir kamu ilişkisidir7. Dolayısıyla, bu Kanun 
kapsamında sigortalı olması gerekenler zorunlu olarak sigortalı sayılır. Sigortalılığın zorunlu oluşu, tarafların kendi 
iradeleri ile sigortalıların bu Kanun’dan doğan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırma ya da azaltma iradesine 
sahip olmadığını ifade etmektedir. Zorunlu sigortalılık ilişkisi kapsamında bu Kanun’a göre sigortalı sayılanlar, bazı 
sigorta kolları bakımından kısmen sigortalı sayılanlar ile sigortalı sayılmayanlar açıklanacaktır.

     2.1.1.  Sigortalı Sayılan Kadınlar

  1. Bir hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kadınlar 5510 sayılı Kanun’a göre 4/a 
sigortalısı olarak nitelendirilmektedir. 4/a sigortalılar daha önce 506 sayılı SSK kapsamında bulunan kişileri 
kapsamaktadır. Buna göre 4/a kapsamında sigortalı gibi değerlendirilecek olan kadınlar şunlardır:

• İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

• Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 
tabloda sayılan; 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,

• Yabancı uyruklu, göçmen, sığınmacı kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar8,

• Çiftçi malları koruma başkanlıkları veya meclisleri tarafından çalıştırılan koruma bekçileri9,

7   Y. Alper, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Sosyal Sigortalar Hukuku, 2014. 
8   Mütekabiliyet esasına (karşılıklı olma) dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda 
olanlar hariç.. 
9   2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’a göre çalıştırılanlar. 
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• Seks işçileri10,

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, 

• Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler, 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar, 

• İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programından yararlananlar11.

  2. Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar bu Kanun kapsamında 4/b sigortalısı 
olarak kabul edilir. 4/b sigortalılık, eski 1479 sayılı Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur’u 
kapsamındakileri kapsar. Buna göre aşağıda sayılan kadınlar 4/b sigortalısı olarak kabul edilir:

• Köy ve mahalle muhtarları,

• Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
- ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
- gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, 

• Şirket ortağı olanlar

• Tarımsal faaliyette bulunanlar (çiftçiler)

• Jokey ve antrenörler12 

 

10   24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen kadınlar. 
11   Bu kişilerin prim ödeme yükümlüsü İŞKUR’dur. Ancak İŞKUR bu kişilerin işyeri ve işvereni sayılmaz. 
12   10.07.1953 tarih ve 6132 sayılı “At yarışları hakkında kanun” kapsamında faaliyet gösterenler. 
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 3. Kamu idarelerinde13 çalışanlar, bu Kanun kapsamında 4/c sigortalısı olarak kabul edilir. Buna göre, statü hukukuna 
göre çalıştırılan memurlar; 4/1-a kapsamında olanlar gibi sigortalı olması öngörülmemiş olan sözleşmeli personel 
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. Maddesi gereğince açıktan vekil olarak atananlar 4/c sigortalı 
sayılmışlardır.

  Tablo 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’de zorunlu sigortalılar arasında kadınların oranı erkeklere göre oldukça düşüktür. 
Bu durum büyük ölçüde, kadınların erkeklere göre çalışma yaşamında daha az yer almasından kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’de sosyal güvenliğin çalışmaya endeksli ve prim ödeyerek katkı yapmaya dayalı yapısı, çalışma yaşamına 
giremeyen birçok kadını sosyal güvenliğe erişimden dışlamaktadır. Kadınların önemli bir kısmı eşleri üzerinden 
“bağımlı sigortalı” statüsünde sosyal güvenlik edimlerinden yararlanabilmekte ya da sosyal koruma şemsiyesi 
dışında kalmaktadır.

Tablo 1. 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı Kadınların Oranları, 2013

4-1/a zorunlu sigortalı 4-1/b zorunlu sigortalı 4-1/c zorunlu sigortalı

Bağımsız çalışanlar 
1479 S.K 

Tarımsal faaliyette 
bulunanlar 2926 S.K 

Kadın 
%25,5

Erkek 
%74,5

Kadın 
%20,8

Erkek
%79,2

Kadın 
%14,7

Erkek 
%85,3

Kadın 
%32

Erkek 
%68

Kaynak: SGK istatistiklerinden derlenmiştir.

 Sigortalılık hallerinin birleşmesi

  5510 sayılı Kanun’da yer alan diğer bir düzenleme, sigortalılık hallerinin birleşmesini öngören 53. maddesidir. 
Buna göre, sigortalı (a) ve (b) sigortalılık statüleri ile (c) sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde kanun 
kapsamına girmesi halinde, öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 

13   Kamu idaresi 5510 sayılı kanunun 3/21. Maddesinde; “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların 
bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip 
oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer 
kamu kurumları” olarak tanımlamıştır. 
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Sigortalı aynı anda hem 4/a hem de 4/b statüsünde yer alan sigortalılık statülerine tabi ise, 4/a statüsü kapsamında 
sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 4/a kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, 
yazılı talepte bulunduktan sonra ödemeye başladıkları primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan 
haklar yönünden 4/b kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından (yani analık sigortası dahil) 
sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4/a bendi kapsamında 
sigortalılık statüsünde değerlendirilir.

   2.1.2. Kısmen Sigortalı Sayılan Kadınlar14

  Kısmen sigortalı sayılanlar tüm sigorta kolları itibariyle değil; yalnızca bazı sigorta kolları itibariyle sigortalı 
sayılırlar. 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar şunlardır:

  1. Tutuklu ve hükümlüler: Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 
ünitelerde hizmet akdi olmaksızın çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı 
ile analık sigortası hükümleri uygulanır. 5510 sayılı Kanun’a göre, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde 
bulunan hükümlü ve tutuklular genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
sayılmamaktadır.

  2. Çıraklar ve meslek lisesi öğrencileri: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve 
işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri 
uygulanır.

  3. Stajyer öğrenciler: Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan 
öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılır.

   4. Üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler: Üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler 
hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda 
olmayanlar (yani anne veya babası üzerinden sağlık yardımı almayanlar) hakkında ayrıca genel sağlık sigortası 
hükümleri uygulanır.

14   Bu başlık altında anlatılanlar dışında, harp malulleri ve Terörle Mücadele Kanunu gereğince aylık bağlananlar, 
Özelleştirme Kanunu kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar ile işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 
götürülen Türk işçileri de bu kanun kapsamında kısmi sigortalı sayılmaktadır.
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  5. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan 
kursiyerler: Bu kursiyerler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar aynı zamanda 
GSS kapsamında sigortalı sayılırlar. Tüm primleri İŞKUR tarafından ödenir. 

  2.1.3. Sigortalı Sayılmayan Kadınlar 

  1. İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi ve çocukları,

  2. Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında, aralarına dışarıdan 
başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,

  3. Resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksekokullarda fiilen normal eğitim 
süreleri içinde, uygulamalı olarak yapım ve onarım işlerinde çalışan öğrenciler,

  4. Rehabilitasyon merkezlerinde verilen tedavi hizmetlerinin bir parçası olarak, bu hizmetin verildiği sağlık 
kuruluşlarında işe alıştırılma amacıyla yaptırılan işlerde çalışan veya rehabilite edilen hasta veya maluller,

   5. 18 yaşını doldurmamış olanlar15,

  6. Tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten 
sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas aylık kazanç alt sınırından az olduğunu belgeleyenler ile 65 
yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, 

  9. Prime esas kazancın alt sınırından düşük geliri olan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

  10. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik 
kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler,

  11. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız spor federasyonları 
tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında 

15   5510 sayılı Kanun’un 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranırken, 4/a 
kapsamında çalışanlar için herhangi bir yaş sınırlaması getirilmemiştir. 
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görevlendirilenler, işin süreklilik arz etmemesi koşuluyla, zorunlu sigortalılık ilişkisi dışında tutulmuşlardır16. 
  Özellikle “işverenin ücretsiz çalışan eşi ve çocuklarının” zorunlu sigortalı kapsamında değerlendirilmemesi 
kadınların sosyal güvenliğe erişimi açısından oldukça sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır. TÜİK 2013 verilerine göre, 
Türkiye’de tüm işverenler içinde kadın işverenlerin oranı yalnızca %7,9’dur17. Dolayısıyla işveren olması sebebiyle 
sigortalı sayılan kadınların oranı oldukça düşüktür. Her ne kadar Medeni Kanun’a göre, evlilikte eşlerin birbirlerine 
yardımda bulunurken maddi bir menfaat gözetmemesi esas kabul edilse de, işyerinin mülkiyeti çoğunlukla erkeğin 
olmakta; mülkiyet sahipliğinden kaynaklanan tüm hak ve kazanımlara erkek sahip olmaktadır. Böyle bir uygulama 
ile aile birliğinin devamı ve aile refahının arttırılması amaçlanıyor ise, işyeri mülkiyetinin kimin üzerinde olduğuna 
bakılmaksızın çalışma ilişkisinin varlığı kabul edilerek kadının da sigortalı sayılması gerekmektedir.

  Kadınlar açısından sosyal güvenceye erişmede engel teşkil eden diğer bir uygulama ise, aynı konutta birlikte 
yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında, aralarına dışarıdan başka kimse katılmaksızın, 
yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanların sigortalı kabul edilmemesi durumudur. Aynı konutta yaşıyor 
olmak pek çok kadının sosyal güvenliğe erişimini engellemektedir. Örneğin, yeğeninin çocuğuna bakan bir teyze, eğer 
yeğeni ile aynı konutta yaşamıyorsa, çocuk bakımı nedeniyle, sigortalı olarak kuruma tescil ettirilmesi gerekirken; 
eğer aynı konutta yaşıyor ise sigortalı olma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır18. Dolayısıyla kadınların aynı konutta 
yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın ya da aralarındaki hısımlık ilişkisinin varlığından bağımsız olarak, eğer o evde 
yapılan bir “hizmet ilişkisinin varlığı” söz konusu ise kadının sigortalı sayılması gerekmektedir.

   2.1.4. Sigortalılıkları Özel Olarak Düzenlenen Kadınlar

 Tarım İşçileri

  Tarımda hizmet akdi ile sürekli çalışan işçiler 2925 Sayılı Tarım SSK’sından faydalanmaya devam edeceklerdir. 
Ancak, 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanların genel sağlık sigortası kapsamına girebilmeleri için % 12,5 

16   Yukarıda sayılanlar dışında 5510 sayılı Kanun, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay 
okulu öğrencilerini, yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanları da zorunlu sigortalılık 
ilişkisi dışında tutmuştur. 
17   TÜİK İstatistik Yıllığı 2013, s:185. http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=1 
18   http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/e0008d3e-7d2f-4e60-a751-2d3bdc1896e3/ev+hizmetleri.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e0008d3e-7d2f-4e60-a751-2d3bdc1896e3   
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oranındaki genel sağlık sigortası primini ödemeleri gerekmektedir.

  5510 sayılı SSGSS Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2925 sayılı Kanun’un bazı maddeleri (md 1, md 5, md 13, md 17, 
md 24, md 33, md 35) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum özellikle mevsimlik işçi olarak tanımladığımız, tarımda 
süreksiz işlerde çalışanları sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında bırakmıştır. Ancak, gelen tepkiler dolayısıyla 2011 
yılında 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’a ek 5’inci madde ilave edilmiştir. Böylece, tarım ve orman işlerinde 
hizmet akdi ile süreksiz çalışanların sigortalılık ilişkileri özel olarak düzenlenerek 5510 sayılı Kanun kapsamına 
alınmışlardır19. Buna göre, tarımda süreksiz işlerde çalışanlar, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında sigortalı 
sayılmıştır. Prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla, kendilerinin belirleyecekleri miktar 
üzerinden toplamda % 34,5 oranında prim öderler. Ödeyecekleri bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları primi, 
% 12,5’i Genel Sağlık Sigortası (GSS), % 2’si ise İş Kazası Meslek Hastalıkları sigorta primidir. Tarımda süreksiz 
olarak çalışanlar 2015 yılında 22 gün üzerinden prim ödeyerek, 30 gün üzerinden sigortalı sayılır. 2023 yılından 
itibaren diğer sigortalılar gibi her ay 30 gün üzerinden prim ödeyeceklerdir. Yani, yalnızca belirli dönemlerde iş 
bulan ve günlük 30 TL’yi geçmeyen yevmiyeleri ile işçiler her ay kendi ceplerinden yüksek meblağlar ödeyerek 
sigortalı olabilmektedirler.

30 Nisan 2008 veya öncesinde girişi olan 2925 tarım sigortalıları için prim tutarları 1 Ocak – 30 Haziran 2015 
arasında 195, 24 TL; 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 arasında 206, 94 TL iken, 

1 Mayıs 2008 ve sonrasında girişi olanlar için ödeme tutarları 1 Ocak – 30 Haziran 2015 arasında asgari ücrete 
göre 303,98 TL; 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 arasında ise yine asgari ücrete göre 322,20 TL’dir. 

2008 öncesinde girişi olanlar esas kazanç alt sınırı, yani asgari brüt ücret ve 15 gün üzerinden prim öderken, 
2008 sonrası 22 gün üzerinden prim ödemektedirler.

 Ev Hizmetlerinde Çalışan İşçi Kadınlar

  11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı torba yasa kapsamında 5510 sayılı Kanun’a eklenen Ek 9. madde 
ile ev hizmetlerinde çalışan işçi kadınlarla ilgili yeni bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, ev hizmetlerinde bir 

19   “Ülkenin en garibanları sigortasız çalışır”, Ali Tezel, 3 Kasım 2014. http://www.alitezel.com/index.
php?sid=yazi&id=7174 
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veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan (bu kişiler işveren sayılıyor) ve ay içinde çalışma saati süresine 
göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar. 

  Ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları 
süreyle orantılı olarak çalıştıran kişilerce (Kanun’a göre bu kişiler işveren sayılmıyor) prime esas günlük kazanç 
alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu durumdaki kadınlar hastalık 
sigortasından yararlanamazlar. Bu konumdaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan 
yardımlardan yararlanabilmesi için sigortalılığının iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş 
olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması gerekir. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık 
bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.

  Bu şekilde çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar, adlarına ödenen primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna 
kadar aynı kazancın otuz katının % 32,5 oranında prim ödemeleri koşuluyla (bunun %20’si malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir) 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar. Ancak, bu süre içinde 
ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Oysa ev hizmetlerinde çalışan kadınların karşı karşıya bulundukları 
zorluklar ve kazandıkları paranın düşüklüğü göz önüne alındığında bu sürenin bu kadar kısa tutulmaması, sonradan 
ödeme yapabilme olanağının sağlanması gerekmektedir.

  Torba yasadan önce her ne kadar 5510 sayılı Kanun ev işçilerini sosyal koruma şemsiyesi dışında bırakmışsa da; 
alınan Yargıtay kararları ile çalıştıkları eve haftanın bir günü dahi gitseler, çalışma süresine bakılmaksızın sigortalı 
sayılmalarının önü açılmıştı. Ancak torba yasa ile getirilen düzenleme, ev işçilerinin de sigortalı olabilmesinin 
önünü açan Yargıtay kararlarını tekrar işlevsiz hale getirmiştir.

  2.2. İsteğe Bağlı Sigortalılık İlişkisi

 İsteğe bağlı sigortalılık 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesinde 
düzenlenmiştir. Maddeye göre isteğe bağlı sigortalılık, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun 
vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm) ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. 
Bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olabilmek için;
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• Türkiye’de ikamet ediyor olmak,

• Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, 

• Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
• Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

• 18 yaşını doldurmuş bulunmak şartları aranmaktadır. 

  Prim mükellefiyeti ise en az brüt asgari ücretin % 32’si oranında olup, 01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi için aylık en 
düşük 384 TL düzeyindedir. Ancak, koşulların ağırlığı nedeniyle Tablo 3’te de görüldüğü gibi isteğe bağlı sigortalılığa 
olan talebin hem anlamlı olmadığı hem de giderek düştüğü anlaşılmaktadır.

  İsteğe bağlı sigortalılık 2008 yılından önce, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi sigortalılar için ayrı ayrı 
düzenlenmişken; 5510 sayılı Kanun ile 4/b kapsamındaki sigortalılık ilişkisi ile aynı şekilde düzenlemiştir. Bu 
düzenlemeye göre, isteğe bağlı sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için kadınlarda 58, erkeklerde 60 
yaşını doldurmuş olmaları; 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları gerekmektedir. 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra ödemeleri gereken prim miktarı, 4/b, yani Bağ-Kur’luların ödemeleri gereken 
9000 gün prim miktarına yükseltilmiştir (Madde 51-Ek fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.). 4/b’ye tabi kadınların yaşlılık 
aylığına hak kazanmaları için 58 yaşında ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları 
şartını yerine getirmeleri gerekir. Yani 25 yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla da ayda 30 günden az 
çalışan kadınların emekli olabilmeleri neredeyse imkansız hale gelmektedir.  Bu da, tabloda görülen isteğe bağlı 
sigortalıların sayısındaki düşüşü açıklamaktadır.

Tablo 1. Yıllara Göre İsteğe Bağlı Sigortalılar

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İsteğe bağlı 
sigortalılar 

(4/b)
235.069 389.791 374.535 270.780 195.557 166.333 129.995

Kaynak: SGK istatistikleri
(*)Kasım ayı

  Öte yandan, 5510 sayılı Kanun bazı durumlarda zorunlu sigortalılık ilişkisi ile isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin 
aynı anda uygulanabileceği durumları da düzenlemiştir. Buna göre, l ay içerisinde 30 günden az zorunlu sigortalılık 

*
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ilişkisi bulunanlara, talep etmeleri halinde, eksik kalan günlerini uzun vadeli sigorta kolları bakımından isteğe bağlı 
olarak borçlanabilme imkânı getirilmiştir. Kısmi süreli çalışan bu grupların isteğe bağlı sigorta kapsamında primi 
ödenen süreleri, zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayılarına eklenir. Ancak, eklenen bu süreler 4/a 
kapsamında (işçi veya eski SSK’lı gibi) sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 2014 Ekim SGK verilerine göre 275.248 
kişi sistemde bu statüde bulunmaktadır.
  İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında (alt sınırın 6,5 katı), sigortalı tarafından 
belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primini,% 12’si 
genel sağlık sigortası primini oluşturmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemedikleri için 
kısa vadeli sigorta kapsamında sayılmazlar. Bu nedenle, söz konusu sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği de 
ödenmemektedir. Diğer taraftan, Türkiye’de emek piyasasında var olan ücret düzeylerinin düşüklüğü, sürekli iş 
güvencesi ve insana yaraşır çalışma ilişkilerinin neredeyse yokluğu göz önüne alındığında, böyle bir çerçevede 
diyelim ki 10 gün çalışan bir kişinin kalan 20 gününü isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödeyerek tam sigortalı 
sayılması, primlerin yüksekliği dolayısıyla mümkün görünmemektedir. Üstelik 61-63 yaş ve 7200 gün prim ödeme 
zorunluluğunun yanı sıra, alınacak emekli ödeneklerinin düşüklüğü de isteğe bağlı sigortalılığın gerçekliğinin, 
emek piyasasının koşulları ile örtüşmediğini göstermektedir.
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 III. SOSYAL SİGORTA KOLLARI İTİBARİYLE KAPSAM

  3.1.   Kısa Vadeli Sigorta Kolları

  Kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını kapsar (md. 3). 5510 
sayılı Kanun’da 2013 yılında yapılan düzenleme ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas 
kazancının % 2’sine çıkarılmıştır. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı % 1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 
oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Daha önce düzenlemede bu oran % 1 ila % 6,5 oranları 
arasında değişirken, oranları belirleme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu’na aitti.

   3.1.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

  İşyerlerinde ortaya çıkan iş kazaları ve işin niteliğinden kaynaklanan meslek hastalıkları çalışma yaşamı içinde 
var olan son derece önemli sorunlardır. Bu tür sorunlar, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleriyle önemli ölçülerde 
kontrol altında tutulabilir. 30 Haziran 2012 tarihinden yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 
işyerlerinde mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını düzenlemişse de, sonrasında meydana gelen Soma faciası ve 
benzeri iş kazaları, kanunun kağıt üzerinde kalmaması için kamu tarafından daha sıkı denetimlerin yapılması 
gereğini ortaya çıkartmıştır.

  Bu tür olayların sonucu işçinin sağlığına kavuşabilmesi için hastanede tedavi edilmesi ve evde yoğun bakım 
gibi önlemler alınması gerekebilir. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ödendiği takdirde, işçinin hastane 
masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Sigortalının çalışmadığı günlerde işveren ücret ödemez 
ve bu süre boyunca kurum tarafından işçiye geçici iş göremezlik ödeneği adı altında parasal bir ödeme yapılır.

  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçinin sağlığı ciddi şekilde bozulmuşsa işçi mesleğinde gelir elde etme 
gücünün bir bölümünü kaybedebilir. Bu durumda da kurum tarafından sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri 
bağlanır.

  Son olarak, iş kazası veya meslek hastalığının işçinin ölümü ile sonuçlanması durumunda da hak sahibi sıfatıyla 
eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına gelir bağlanır, cenaze ödeneği verilir ve gelir bağlanmış olan 
çocuklarının evlenmesi durumunda evlenme ödeneği verilir.
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  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine hak 
kazanabilmek için işçinin, mesleğinde gelir elde etme gücünün en az % 10 oranında azalmış bulunduğunun Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından verilen raporlara dayanılarak tespit edilmiş 
olması gerekmektedir. Ancak tespitin bağımsız bir kurul tarafından değil, geliri ödeyecek kuruma bağlı bir kurum 
tarafından yapılması objektiflik kriteri açısından şüphe yaratan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu tespit yetkisini, 
hak kazanılacak geliri ödeyecek kurumun bir kuruluna değil, objektif davranabilecek, katılımcı bir temsil yapısına 
sahip bir kurula verilmesi gereklidir.

  Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam 
iş göremezlikte sigortalıya, hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır (md. 19).

  Sürekli kısmî 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. Oysa (mülga) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda “Sürekli kısmi veya 
sürekli tam iş göremez durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır” 
denmekteydi (md. 20).

  İş kazası ve meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın 
yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir (md. 18). Bu yönden 506 sayılı Kanun’da yer alan hüküm değişmemiştir.

 Kendi Hesabına Çalışan ve İşveren Kadınlar

  Kendi hesabına çalışan kadınlara daha önce iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmiyordu. 5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamında kendi hesabına çalışanların iş kazası veya meslek hastalığı 
halinde geçici iş göremezlik ödeneği almaları sağlanmıştır. Ancak, bunun için genel sağlık sigortası dahil prim 
ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavi 
süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları süre için ödenir.

  3.1.2. Hastalık Sigortası

  4/a kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması 
halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş 
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olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği 
verilir.

 Kendi Hesabına Çalışan ve İşveren Kadınlar

  5510 sayılı Kanun’da kendi hesabına çalışan kadınlara hastalıkları halinde geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmemektedir.

  3.1.3. Analık Sigortası
  Kısa vadeli sigorta kolları arasında sayılan analık sigortası, 5510 sayılı Kanun’un 15., 16., 17., 18., 22., 23. ve 24. 
maddelerinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanun ile düzenlenen Genel Sağlık Sigortası uygulaması nedeniyle, 
hamilelik ve analık halinden doğan sağlık hizmetlerine duyulan gereksinimler, genel sağlık sigortalısının ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler tanımına giren kişilerin Genel Sağlık Sigortası çerçevesinde sağlanır. 

 İşçi Kadınlara Analık Sigortasından Sağlanan Haklar

  Bir hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı çalışan ve 4/a (eski SSK) sigortalılık statüsüne tabi olan 
işçi kadın doğum yapması halinde analık sigortası kapsamındadır. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde 
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri yerlerde çalıştırılan, sigortalı sayılan hükümlü ve tutuklular ile sosyal güvenlik 
sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen 
işçiler de analık sigortası kapsamındadır.

  Analık hali olarak kabul edilen ve kadının hamileliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz 
haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haline bağlı olarak ortaya çıkan 
iş göremezlik sürecinde sigortalı kadına çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ve her çocuk için bir 
defaya mahsus emzirme ödeneği ödenir.

  Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile 
isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, çalıştığı süreler doğum sonrası izne 
eklenebilir ve bu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunur.
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  Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için; doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli 
sigorta primi ödemiş olması gerekmektedir. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için ise, 120 gün prim ödemiş 
olma koşulu bulunmaktadır. Oysa 506 sayılı Kanun’da, sigortalı kadının emzirme ödeneği alabilmesi için 90 gün 
prim ödemiş olması yeterliydi. Dolayısıyla yeni kanunla emzirme açısından bir gerileme söz konusudur.

  506 Sayılı Kanun’da emzirme ödeneğine hak kazanan, ancak işyeriyle ilişiğinin kesilmesiyle sigortalılığı sona 
eren sigortalı kadınların, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa emzirme ödeneğinden 
yararlanabilmeleri 5510 sayılı Kanun’da da korunmuştur. Bunun için doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 
120 gün prim ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.

  506 sayılı Kanun’da 2003 yılında yapılan bir değişiklikle, gelir veya aylık alan, yani emeklilik veya malullük aylığı 
alan kadının analık sigortasından yararlanma hakkı 5510 sayılı Kanun’da korunmuştur.20 

 Analık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin örnekler:
 4/a’ya tabii olanlar:

 Örnek 1:

  Üç yıldır fabrikada asgari ücretle 4/a’ya tabi olarak çalışan Ayşe’nin 3 Mart 2015 tarihinde normal bir hamilelik 
süreci sonucunda bir kızı oldu. Ayşe, analık hali nedeniyle iş göremezlik raporu alarak, doğumdan önceki ve sonraki 
sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için, günlük kazancının 2/3’ü üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği 
alma hakkı elde etti. 

  Ayşe’nin geçici iş göremezliğine esas günlük prime esas kazancı ve toplam olarak alacağı geçici iş göremezlik 
ödeneği şu şekilde hesaplanır:

20   2015 yılı için emzirme ödeneği 112,00 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu 
tarihten itibaren beş yıldır. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa 
ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın emzirme ödeneği ödenir. Ancak, bilgilerin Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun sistemine düşmemesinden dolayı ödeneklerinin ödenememesi gibi durumlara karşı, kadınların bulundukları 
yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları önemlidir. Bunun için bir talep dilekçesi ve doğum raporu 
gerekmektedir. 
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(2015’in ilk altı ayı için brüt asgari ücret üzerinden) 1.201,50 TL / 30 = 40,05 TL
Günlük kazancının 2/3’ü = 40,05 TL x (2/3) = 26,70 TL
Doğumdan önceki 8 hafta için ( 8 hafta x 7 gün) x 26,70 TL = 1492,20 TL
Doğumdan sonraki 8 hafta için ( 8 hafta x 7 gün ) x 26,70 TL = 1492,20 TL
Toplam 16 hafta için = 1492,20 TL + 1492,20 TL = 2984,40 TL.

  Ayşe, son bir yılda 90 gün sigorta primi bildirilmiş olma şartı yerine getirildiği için, hem bu tutardaki geçici 
iş göremezlik ödeneğini, hem de 120 gün sigorta primi bildirilmiş olma şartı yerine getirildiği için 2015 yılı için 
belirlenmiş olan 112,00 TL tutarında emzirme ödeneğini alabilmiştir.

 Örnek 2:

  Fatma bir avukatlık bürosunda 4/ a statüsünde 1.500,00 TL brüt maaşla sekreter olarak çalışırken, ikizlerine 
hamileliğinin 8. ayının sonunda, beklenmedik şekilde 24 Nisan 2015 tarihinde erken doğum yaptı. Fatma, yeni 
çalışmaya başlamıştır ve doğumdan önce 3,5 aydır çalışmışlığı vardır. Fatma, rapor alarak ve erken doğum nedeniyle 
doğumdan önce kullanamadığı ve ikizleri olduğu için kullanabileceği 10 haftalık süreyi doğumdan sonraki 8 haftaya 
ekleme talebinde bulunarak toplam 18 haftalık sürede çalışmadığı her gün için günlük kazancının 2/3’ü üzerinden 
geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı elde etti. 

  Fatma’nın geçici iş göremezliğine esas günlük prime esas kazancı ve toplam olarak alacağı geçici iş göremezlik 
ödeneği şu şekilde hesaplanır:

    1.500,00 TL / 30 = 50,00 TL
Günlük kazancının 2/3’ü = 50,00 TL x (2/3) = 33,33 TL
Doğumdan önceki 10 hafta için ( 10 hafta x 7 gün) x 33,33 TL = 2333,10 TL
Doğumdan sonraki 8 hafta için ( 8 hafta x 7 gün ) x 33,33 TL = 1866,48 TL
Toplam 18 hafta için = 2333,10 TL + 1866,48 TL = 4299,58 TL.

  Fatma, doğumdan önceki 1 yıl içerisinde 90 günlük prim bildirilmiş olma şartını yerine getirdiği için bu tutarı iş 
göremezlik ödeneği olarak alabilmiştir. Ancak 120 sigorta primi bildirilmiş olma şartını yerine getirilmediği için 
emzirme ödeneğini alamamıştır.
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 Örnek 3:

  Hayriye, 4/a statüsünde çalıştığı işyerinde doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alarak 10 
Ocak 2015 tarihinde doğum iznine ayrılmış, ancak 19 Ocak 2015 tarihinde erken doğum yapmıştır. Hayriye’nin 
geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında işyerinde doğum öncesinde 10 Ocak 2015 ile 19 Ocak 2015 arası 
tarihlerde çalıştığı 10 günlük süreye ilaveten erken doğum nedeniyle doğum öncesi kullanmadığı 46 günlük (10+46 
gün) (toplam 8 hafta) süre ile doğum sonrasına ait 56 günlük (8 hafta) sürenin toplamı olan (56+10+46=112) gün 
dikkate alınır.

 Kendi Hesabına Çalışan ve İşveren Kadınlar

  5510 sayılı Kanun’la, kendi hesabına çalışanlara analık sigortasından yararlanma hakkı getirilmiştir.

  Daha önce analık sigortasından yararlanamayan 4/b statüsüne tabi (eski Bağ-Kur’lu) kendi hesabına çalışan 
kadınlar da artık analık sigortasından yararlanabilmektedirler.

 Bu statüdeki sigortalı kadınların geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için; doğumdan önceki 1 yıl 
içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olmaları; emzirme ödeneğinden yararlanabilmeleri için ise, 120 
gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca,  Genel Sağlık Sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü 
borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

  Kendi hesabına çalışan kadınlara analık sigortası kapsamında verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak 
tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

  Kendi hesabına çalışan kadınların dikkat etmeleri gereken konu, geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmeleri 
için doğum iznini kullandıkları sürelerde çalışmadıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olmalarıdır. Eğer 
kuruma bildirim gerçekleşmezse, çalışmış görüneceklerinden bu haklarını yitirmeleri söz konusu olmaktadır.
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 4/b’ye tabi olanlar:

 Örnek 1:

  12 yıldır bir yufka dükkanı işleten Gül, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olarak kendi hesabına çalışanların 
4/b  sigorta statüsündedir ve asgari ücret üzerinden primlerini düzenli olarak ödemektedir. Gül’ün ilk çocuğu 2006 
yılında, ikinci çocuğu ise 2012 yılında dünyaya gelmiştir. Gül, 2006 yılında doğan ilk çocuğundan dolayı geçici iş 
göremezlik ödeneğinden yararlanamazken, 2012 yılında dünyaya gelen çocuğu için doğumuna 3 hafta kalıncaya 
kadar çalışabileceğine dair rapor almış ve doğuma üç hafta kala doğum iznine ayrılmıştır. Bu sürede çalışmamış, 
dükkanına eşi bakmıştır. Gül, doğumdan önce kullanmadığı 5 haftalık süreyi doğum sonrası süreye ekleterek toplam 
(21+35+56 = 112) gün geçici iş göremezlik ödeneği almıştır.

 Eşleri 4/a veya 4/b Kapsamında Çalışan, Bir İşte Çalışmayan Ev Kadınları

 506 sayılı Kanun’da var olan ve eşleri SSK’lı olup kendileri bir işte çalışmayan ev kadınlarının eşlerinden dolayı 
analık sigortasından yararlanma hakları devam etmektedir. 506 sayılı yasada var olmayan, 5510 sayılı Kanun’un 
analık sigortasına ilişkin değişikliklerinden biri, eşleri 4/b statüsünde çalışan ancak kendileri bir işte çalışmayan ev 
kadınlarına analık sigortasından yararlanma hakkı getirilmesidir.

  Bir işte çalışmayan ev kadınlarının eşleri bu statülere tabi çalışanlardan 4/a kapsamında olanlar için doğumdan 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin ödenmiş olması, 4/b kapsamında olanlar 
için ise, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılmış ve genel sağlık 
sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır (md. 16).

  5510 sayılı Kanun’la, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan, yani emeklilik veya malullük aylığı 
alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin de analık sigortasından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu statüde olan 
sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primini yatırmış ve genel sağlık 
sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödenmiş olmaları gerekmektedir.

  Ancak, eşlerinden dolayı analık sigortasından yararlanan kadınlar, kendileri aktif sigortalı konumunda olmadıkları 
için geçici iş göremezlik ödeneği alamamaktadırlar.
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  3.2. Uzun Vadeli Sigorta Kolları

   3.2.1. Malullük Sigortası 

 Malullük sigortası ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra malûl kalan ve bu nedenle çalışma gücünü kısmen 
veya tamamen yitiren sigortalıların gelir kayıplarını gidermek amacı ile kurulmuş bir sigorta koludur. 5510 sayılı 
Kanun’un 25. ile 27. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek hak malullük aylığı 
bağlanmasıdır. Bu sigorta kolu ile ilgili olarak, sigortalının sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetleri Genel 
Sağlık Sigortası kapsamında sağlanmaktadır. 

Sigortalının malullük aylığından faydalanabilmesi için:

• Bu Kanun bakımından malûl sayılması,

• Malullük halinin raporla belgelendirilmesi,

• Belirli süre sigortalı olması ve Malullük, Yaşlılık, Ölüm (MYÖ) primi bildirilmiş olması, 

• İşten ayrılması ve yazılı olarak kuruma başvurması 

gerekmektedir.

1) Sigortalının Malûl Sayılması: Malûl sayılma hali 2 şekilde düzenlenmiştir.

İşçi ve kendi hesabına bağımsız çalışan kadın sigortalılar için;

• Herhangi bir sebeple, çalışma gücünü veya

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü; 

en az % 60 oranında kaybederse malul sayılacaktır.
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Memur statüsündeki kadın sigortalılar için ise; 

• Çalışma gücünün en az % 60’ını veya

• Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekteki kazanma gücünü kaybeden, 

sigortalı malul sayılacaktır21.

2) Belirli Süre Sigortalı Olma ve MYÖ Primi Bildirilmiş Olması

Buna göre;

• En az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve bu sürede toplam olarak 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş/
ödenmiş olması 

• Eğer sigortalı başka birisi sürekli bakımına muhtaç derecede malûl ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 
1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş/ödenmiş olması

hallerinde aylık bağlanması öngörülmüştür. 

3) İşten ayrılma, kurumdan yazılı istekte bulunma, prim borcu olmama

4/a ve 4/c kapsamında sigortalıların malul olduktan sonra işten veya görevinden ayrılması, 4/b kapsamında 
ise işyerinden ayrılması veya işi devretmesi gerekir. Sigortalının hem aylık alması hem de çalışmaya veya 
faaliyete devam etmesi mümkün değildir. Ayrıca 4/b kapsamındaki sigortalıların hiçbir prim borcunun 
olmaması gerekir.

21   Her iki durumda da, sigortalının malullük halinin kesinleşmesi için, çalışma ve meslekte kazanma gücü kayıplarının Kurum 
Sağlık Kurulu’nca tespit edilmesi gerekmektedir. Burada çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı kavramlarını 
açıklamakta fayda görülmektedir. Çalışma gücü kaybı, sigortalının çalışırken uğradığı bedensel ya da zihinsel zarar sonucu 
eskiye göre hiç kazanç elde edememesi ya da daha az kazanç elde etmesi; meslekte kazanma gücü kaybı ise sigortalının mesleğini 
ya da yapmakta olduğu işi yerine getirmesi için gerekli olan nitelikleri kaybetmesi anlamına gelmektedir (Tuncay ve Ekmekçi, 
2012:367).
 



TÜRKİYE’DE KADINLAR SOSYAL GÜVENLİĞİN NERESİNDE?
5510 SAYILI SSGSS KANUNU’NUN TOPLUMSAL CİNSİYET 
AÇISINDAN ANALİZİ

28

 MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI

Malullük Aylığı = Ortalama Aylık Kazanç22 (OAK)x Aylık Bağlama Oranı (ABO)

 Aylık Bağlama Oranı (ABO) 

  5510 sayılı Kanun’a göre ABO’nın hesaplanması şu şekildedir:

• Aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000’den az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 
günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır. 

• 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için 9000 gün prim ödeme gün sayısı 7200 gün olarak kabul edilecektir. 

• Eğer sigortalı, başka birisinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan     
artırılacaktır. 

• Aylık bağlama oranı, sigortalının MYÖ sigortalarına tabi olarak geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 
360 günü için % 2 olarak uygulanır.

Örneğin:

• 1800 gün prim ödedikten sonra malul duruma düşen sigortalının, malullük aylığı 9000 gün üzerinden 
bağlanacağı ve ABO % 2 olarak alınacağı için,

22   5510 sayılı Kanun’un 29. maddesine göre ortalama aylık kazanç; “sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın 
ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek 
bulunan kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi ile fiili hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına 
bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır”. Bu hesaplama sistemi ile sigortalının bütün çalışma 
hayatı boyunca ödediği primlerin güncelleme katsayısı ile endekslenerek aylıkların hesabında dikkate alınması söz konusudur.  
Güncelleme Katsayısı ise, “ Her yılın aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE’deki değişim oranının 
% 100’ü ile sabit fiyatlarla GSYİH gelişme hızının % 30’unun toplamına 1 rakamının ilave edilmesi sonucunda bulunan değer” 
olarak tarif edilmiştir. 
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- ABO=(9000/360) x % 2 = 25 x % 2= %50 
- Bu sigortalı aynı zamanda bir başkasının sürekli bakımına muhtaç ise aylık bağlama oranı 10 puan artırılacağı 
için % 60 olacaktır.

• Malul olduğu tarihte 9900 gün MYÖ sigortası primi bildirilmiş olan sigortalının, aylık bağlama oranı

- ABO=(9900/360) x % 2= 27,5 x %2 = %55 
- Eğer,  sigortalı sürekli olarak bir başkasının bakımına muhtaç ise aylık bağlama oranı 10 puan artırılacağı 
için  % 65 olacaktır.

  Malullük aylığı almakta iken, sigortalı bir işte çalışmaya başlayan ya da kontrol muayenesi sonucu malullük 
durumunun ortadan kalktığı tespit edilen sigortalıların malullük aylıkları kesilir. Örnek 1:

  Bir tekstil fabrikasında 12 yıldır makineci olarak çalışan Zehra, iş yerinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu çalışma 
gücünü % 60 oranında kaybetmiştir. Zehra’nın toplam prim ödeme gün sayısı 3600 olup, ortalama aylık kazancı 
1500 TL’dir. Zehra’nın malullük aylığına hak kazanıp kazanmadığını, malullük aylığına hak kazanıyorsa ne kadar 
aylık bağlanacağını tartışalım.

• Zehra, çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği için malullük aylığına hak kazanmanın ilk koşulu olan “malûl 
sayılma” kriterini taşımaktadır. 

• İkinci olarak Zehra, 12 yıldır sigortalıdır (10 yıldan fazla) ve 3600 gün (1800 günden fazla) sigorta primi 
mevcuttur. 

• Zehra’nın malûliyet durumunu sağlık raporuyla belgeledikten sonra, işinden ayrılması ve malullük aylığı 
bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı talepte bulunması gerekir23.

23   Sosyal Güvenlik Kurumu malûliyet aylığının bağlanmasını, Zehra’nın talep tarihi ya da rapor tarihi itibariyle 
değerlendirir. Eğer Zehra’nın çalışma gücü kaybını belgeleyen sağlık raporu, malûliyet aylığı için kuruma başvurduğu talep 
tarihinden sonra verilmiş ise, kurum, rapor tarihini takip eden ayın başından itibaren malûliyet aylığını bağlar. Eğer rapor, 
Zehra kuruma başvurmadan önce verilmişse, bu defa kurum Zehra’nın malûliyet aylığı almak için başvurduğu talep tarihini 
takip eden aybaşı itibari ile aylığı bağlar. 



TÜRKİYE’DE KADINLAR SOSYAL GÜVENLİĞİN NERESİNDE?
5510 SAYILI SSGSS KANUNU’NUN TOPLUMSAL CİNSİYET 
AÇISINDAN ANALİZİ

30

Sosyal Güvenlik Kurumu Zehra’ya bağlanacak maluliyet aylığını şu şekilde hesaplar:

Malullük Aylığı = Ortalama Aylık Kazanç (OAK) x Aylık Bağlama Oranı (ABO)
Zehra 4/a sigortalısı olduğu ve prim ödeme gün sayısı 3600 olduğu için aylık bağlama oranı 7200 gün 
üzerinden hesaplanır.
Aylık Bağlama Oranı (ABO) = (7200/360) x %2 = %40
Ortalama aylık kazancı = 1500 TL
Malullük Aylığı = Ortalama Aylık Kazanç (OAK)x Aylık Bağlama Oranı (ABO)
Malullük Aylığı = 1500 X %40 = 600 TL.

  3.2.2. Yaşlılık Sigortası

  Yaşlılık sigortası yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kayıplarına uğrayan sigortalıların 
geçimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir sigorta koludur. Yaşlılık sigortasından; 

• yaşlılık aylığı bağlanmakta ve 

• yaşlılık toptan ödemesi yapılmaktadır.

  5510 sayılı Kanun’da yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşulları genel ve özel koşullara göre belirlenmiştir. 
Genel koşullar sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihte yürürlükte olan kanuna göre belirlenen yaş, sigortalılık 
ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenirken; özel koşullar sigortalıların maluliyet ve çalışma gücü kayıp oranları 
gibi özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

1) Genel Koşullar 

Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanmanın genel koşulları 

a) 08.09.1999 (hariç) tarihinden önce, 
b) 08.09.1999 (dahil) ile 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında, 
c) 30.04.2008 (hariç) sonrasında, 
sigortalı olanlar için üç farklı şekilde incelenmektedir. 
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  Sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinden önce olup da 01.10.2008 tarihinden sonra emekli olanların yaşlılık aylığı; 
08.09.1999 öncesi, 08.09.1999 - 30.04.2008 dönemi ve 01.10.2008 sonrası dönem için ayrı ayrı hesaplanan kısmi aylıkların 
toplamından oluşuyor. 

 Bir İşverene Bağlı Olarak Hizmet Akdiyle Çalışan 4/a’lı Kadın Sigortalıların Emeklilik Durumu

  Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı 
olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

1) 08.09.1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadınlar

a) 08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıllık sigortalılık sürelerini dolduran kadınlar,  

- 50 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya 

- 50 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün veya

- 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 20 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 

 Örnek 2:

  01.01.1949 doğumlu olan Ayşe’nin ilk işe giriş tarihi 02.10.1979’dur. Bu sigortalının aylığa hak kazanma koşullarına 
bakıldığında;

08.09.1999 - 02.10.1979
06 gün 11ay 19 yıl sigortalılık süresi vardır.

  Ayşe’nin 08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan fazla sigortalılık süresi bulunduğundan ve bu tarihte Ayşe 50 yaşında 
olduğundan kademeli şartlara girmeden eski hükümlere göre kendisine yaşlılık aylık bağlanır. 
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b) 08.09.1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23.05.2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine 
göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri 
halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

Tablo 2: 4759 Sayılı Kanun’da Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci 
23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/

sigortalılık süresinin başlangıcı
Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi Yaşı Gün sayısı

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün 
09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün 
09/09/1976-23/05/1979 20 25 40 44 5000

17 yıl – 18 yıl 
24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl 
24/05/1979-23/11/1980 20 25 41 45 5000

16 yıl – 17 yıl 
24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 
24/11/1980-23/05/1982 20 25 42 46 5075

15 yıl – 16 yıl 
24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl 
24/05/1982-23/11/1983 20 25 43 47 5150

14 yıl – 15 yıl 
24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay
24/11/1983-23/05/1985 20 25 44 48 5225

13 yıl – 14 yıl
24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl
24/05/1985-23/11/1986 20 25 45 49 5300

12 yıl – 13 yıl
24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay
24/11/1986-23/05/1988 20 25 46 50 5375

11 yıl – 12 yıl
24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl
24/05/1988-23/11/1989 20 25 47 51 5450

10 yıl – 11 yıl
24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay
24/11/1989-23/05/1991 20 25 48 52 5525

9 yıl – 10 yıl
24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl
24/05/1991-23/11/1992 20 25 49 53 5600

8 yıl – 9 yıl
24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay
24/11/1992-23/05/1994 20 25 50 54 5675
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7 yıl – 8 yıl
24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl
24/05/1994-23/11/1995 20 25 51 55 5750

6 yıl – 7 yıl
24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay
24/11/1995-23/05/1997 20 25 52 56 5825

5 yıl – 6 yıl
24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl
24/05/1997-23/11/1998 20 25 53 57 5900

4 yıl – 5 yıl
24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay
24/11/1998-08/09/1999 20 25 54 58 5975

3 yıl – 4 yıl
24/05/1998-23/05/1999 -- 20 -- 55 -- 5975
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999 -- 20 -- 56 -- 5975

Kaynak: SGK, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/Emeklilik/yaslilik_ayligi/4a_hizmet_akdi

 Örnek 3: 

  • Nurten ilk defa 05.08.1982 tarihinde sigortalı olmuştur. Aylığa hak kazanma koşullarına bakıldığında; 

08.09.1999 - 05.08.1982
03 gün 01 ay 17 yıl sigortalılık süresi vardır.

  • Nurten’in 08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan az sigortalılık süresi bulunduğundan bu defa 23.05.2002 
tarihindeki sigortalılık süresine bakılır. 

23.05.2002 - 05.08.1982
18 gün 9 ay 19 yıl

• 23.05.2002 tarihi itibariyle 19 yıl 09 ay 18 günlük sigortalılık süresi bulunan Nurten, yukarıdaki tabloya göre, 
20 yıl, 40 yaş ve 5000 prim gün sayısı koşulları ile yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.
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c) 23.05.2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıdaki tabloda hangi tarih aralığında 
yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanırlar. 

-24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar 52, 

-24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar 54, 

-24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar 56, 

-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 

yaşını doldurmuş olmaları, halinde yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

 Örnek 4: 

  18.05.1959 doğumlu Sezen’in ilk işe giriş tarihi 01.01.1995 olup, 3600 gün koşulunu 31.12.2011 tarihinde 
doldurmuştur. Sezen’in aylığa hak kazanma koşullarına bakıldığında;   

31.12.2011 - 01.01.1995
30 gün 11 ay 16 yıl

  Sezen, 31.12.2010 tarihi itibariyle 51 yaşındadır ve16 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim ödeme gün sayısına sahiptir. 
Ancak prim ödeme gün sayısı olan 3600 gün koşulunu 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirdiği için, kademeli 
yaş koşulunda bu şartın yerine geldiği tarihte aranan yaş olan 58 yaşını doldurduğu zaman emekli olacaktır. Buna 
göre Sezen;

18.05.1959 + 58
18.05.2017 tarihinde emekli olur.

2.  08.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılan kadın 
sigortalılar;
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• 58 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak veya

• 58 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş olmak 

şartlarından birini yerine getirmeleri koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

3. 30.4.2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılan kadınlar; 5510 sayılı 
Kanun’la belirlenen şartlara göre yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 5510 sayılı Kanun’a göre; 

• 2036 yılına kadar 58 yaşını dolduran ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen kadın 
sigortalılar 

• 2036 yılından sonra ise 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun 
yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadlerini dolduran 
kadın sigortalılar  

yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.

Tablo 3: 5510 Sayılı Kanun’a Göre Prim Gün Koşulunun Yerine Getirildiği Tarihe Göre Emeklilik Yaşını Gösteren Tablo
İlgili Kanun Hizmet Akdine Tabi Çalışan 

4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme 
Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş
Kadın Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035 58 60
01.01.2036 - 31.12.2037 59 61
01.01.2038 - 31.12.2039 60 62
01.01.2040 - 31.12.2041 61 63
01.01.2042 - 31.12.2043 62 64
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65
01.01.2046 – 31.12.2047 64 65

01.01.2048 65 65

Kaynak: SGK, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/Emeklilik/yaslilik_ayligi/4a_hizmet_akdi
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 Örnek 5:  

  01.09.2015 tarihinde ilk defa 4/a sigortalısı olarak çalışmaya başlayan Nergis’in 7200 günlük malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigorta prim koşulu 12.10.2042 tarihinde tamamlanırsa, Nergis, 7200 günlük prim koşulunu sağladığı tarihe 
denk gelen 62 yaşında emekli olabilecektir.

  Tablo 3’de görüldüğü gibi, bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek 
kadın ve erkek için 65 yaş olacaktır.

 Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan 4/b’li Kadın Sigortalıların Emeklilik Durumu

1) 08.09.1999(Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olan 4/b’li Kadınlar

a) 01.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az 
kalan kadın sigortalılar;

• 20 tam yıl prim ödemesi veya
• 50 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,

şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 4/b sigortalıların yaşlılık aylığı 
talebinde bulundukları tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 Örnek: 

  07.07.1938 doğumlu Fatma 4/b sigortalıdır. Fatma’nın sigortalılık başlangıç tarihi 15.02.1982 olup, yaşlılık aylığına 
hak kazanma koşulları şu şekildedir;

Fatma’nın hizmet süresi;  01.10.1999 - 15.02.1982
    16 gün 7 ay 17 yıldır
  
01.10.1999 tarihi itibariyle yaşı ise 51’dir. Böyle bir durumda Fatma 15 yıl ve 50 yaş koşulunu sağladığı için eski 
hükümlere göre emekliliğe hak kazanabilmektedir.
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b) Kadın sigortalıların 01.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına 2 yıldan daha fazla süre 
var ise ve 01.6.2002 tarihi itibariyle 20 tam yıl prim ödeme süresini dolduranların yaşlılık aylığı şartları kademeli 
geçiş kurallarına tabi olarak belirlenmektedir. 

c)1479 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazanan kadın sigortalılar 
01.10.1999 tarihi itibariyle 50 yaş şartını sağlamakla birlikte, 15 tam yılı doldurmak için 2 yıldan daha fazla süre var 
ise, emekli aylığı almak için yine kademeli geçiş sürecine tabi tutulur. 

2) 08.09.1999 (dahil) ile 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olan 4/b’li Kadınlar 08.09.1999 tarihinden 
30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılan kadınlar;

• 58 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 
• 60 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl prim ödemesi 

şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

3) 30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olan 4/b’li kadınlar,

  30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanun’la 
belirlenen şartlar geçerli olacaktır. 5510 sayılı Kanun’a göre;

• 2036 yılına kadar 58 yaşını dolduran ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen kadın 
sigortalılar ile
• 2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun 
yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 
yaşlılık aylığına hak kazanılabilir. 

  5510 sayılı Kanun, ileri yaştaki sigortalılar için “kısmi yaşlılık aylığı” olarak değerlendirilebilecek bir uygulamaya da 
yer vermiştir. Adlarına 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması şartıyla, belirtilen yaş 
hadlerine 3 yaş eklenmesi suretiyle (65 yaşı geçmemek üzere) yaşlılık aylığından faydalanabileceklerdir.
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4) Özel Koşullar 

  5510 sayılı Kanun’la, sigortalı olarak işe başlamadan önce malul olan, çalışma gücü kaybı oranı % 60’ın altında 
bulunan, erken yaşlanan ve maden işlerinde çalışan sigortalılar ile başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli 
çocuğu bulunan kadın sigortalılara daha kolay şartlarla emekli olabilme olanağı sağlanmıştır. 

a) Çalışmaya Başlamadan Önce Malul Olanlar 

  Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği tespit edilen sigortalı, bu 
hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan 
sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları 
tarihten önce malul olduklarının tespiti Kurum Sağlık Kurulu tarafından yapılır. 

b) Malul sayılacak derecede sakatlığı bulunmayanlar (Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı % 60’dan Az Olanlar )

  Çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan sigortalılar için yine belirli bir 
sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması 
öngörülmüştür.

  Buna göre; çalışma gücündeki kayıp oranı; 

• % 50 ile % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün MYÖ 
sigortaları primi, 
•  % 40 ile % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün MYÖ 
sigortaları primi, 

bildirilmiş olmaları şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanır.

c) Maden İşyerlerinin Yer Altı İşlerinde Çalışanlar 

  Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya dönüşümlü olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalıların 50 
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yaşını doldurması ve 7200 gün prim ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanır. Dikkat edilirse, bu durumda 
olanlar için prim ödeme gün sayısı diğer 4/a sigortalılarla aynıdır. Yalnızca yaş durumunda bir indirim yapılmıştır.

d) Erken Yaşlanan Sigortalılar 

  55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış24 olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları 
halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Buna göre, erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulu’nca 
tespit edilen, 55 yaşını dolduran ve en az 5400 gün prim ödeyen sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanır. 

e) Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar

  Yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 
ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 
dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de 
indirileceği hükmü getirilmiştir.

 Örnek: 

  01.04.2006 tarihinde çalışmaya başlayan Eda’nın, iki sene sonra doğan çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç derecede ağır engelli olduğuna Kurum Sağlık Kurulu’nca karar verilmiştir. Eda’nın, 5510 sayılı Kanun’un 
yürürlük tarihinden önce 600 gün prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ise 
1000 gün daha prim ödemiştir. Buna göre Eda’nın prim ödeme gün sayısı 600 + 1000= 1600 gün değil; 600 + 1000 
+ (1000 / 4) =1850 gündür. Bu uygulama ile Eda’nın yalnızca prim ödeme gün sayısı artmayacak; aynı zamanda 
eklenen 250 güne denk gelen 8 ay, 10 günlük süre emeklilik yaşından da düşülecektir. 

  Bu düzenlemeye göre kadının sigortalılık süresine ilave edilecek süreler; 

• Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce veya sonra 
olmasına, 

24   Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre erken 
yaşlanma, biyolojik yönden 55 yaşını doldurmuş bir insan derecesinde yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş 
olduğu tayin ve tespit edilen kişiler olarak tanımlanmıştır. 
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• Çocuğun doğum tarihine, 

• Ölmesi halinde ölüm tarihine, 

• Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine, 

• Çocuğun evli olup olmadığına, 

• Kadın sigortalı boşanmış ise çocuğun velayetinin kadın sigortalıda olup olmadığına, 

• Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine, 

• Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olması durumuna,

• Ağır engelli çocuğun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre 
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp 
faydalanmadığına, 

göre belirlenmektedir.

  Kadın sigortalılara verilen bu ilave süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olan çocuğun 
yaşadığı süre boyunca geçerlidir. Çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihinden itibaren geçen çalışmalarından 
dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmemektedir.

  Çocuğun evlat edinilmiş olması bu haktan faydalanmayı etkilememektedir. Kadın sigortalının kendisinin veya 
eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun 
tespiti halinde kadın sigortalı bu uygulamadan yararlandırılmaktadır.

  Ancak kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuk sayısı birden fazla ise, 
böyle bir durumda kadın sigortalı çocuklarından yalnızca biri için böyle bir haktan yararlanmaktadır. Burada SGK, 
engellilik tarihi en eski olan çocuğun durumuna göre ilave hizmet vermeye başlar. Engelli olan diğer çocuklardan 
dolayı kadın sigortalıya ilave hizmet süresi eklenmez. 
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  Eğer başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu hükümlerine göre sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli 
veya ücretsiz faydalanıyorsa, faydalandıkları bu süreler için kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmemektedir. 

  Kadın sigortalının boşanması durumunda, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun 
velayetinin başka birisine verilmesi halinde de velayetin verildiği tarihten itibaren geçen çalışmalarından dolayı 
kadın sigortalıya ilave hizmet verilmemektedir.

  Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar için tanınan bu hak olumlu olmakla birlikte, uygulamada bazı 
eksiklikleri ve ayrımcı tutumu da barındırmaktadır. Her şeyden önce, sosyal güvenlik mevzuatı, toplumda kabul 
görmüş geleneksel bakış açısına paralel olarak, bakım sorununu kadının yükümlülüğü olarak görmeye devam 
etmektedir. İkinci olarak, ağır engelli çocuğun birden fazla olması durumunda, kadın sigortalının yalnızca bir çocuk 
için bu uygulamadan faydalanması, düzenlemenin amacı ile çelişmektedir. Düzenlemenin amacı, bu durumdaki 
kadınlar için pozitif ayrımcılık yaparak erken emekli olmasını sağlamak ise, Sosyal Güvenlik Kurumu gider artışı 
kaygısı olmaksızın, her bir ağır engelli çocuk için kadın sigortalıya ilave hizmet süresi vermelidir. Uygulamadaki 
diğer bir çelişkili durum ise, engelli çocuğun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine 
göre sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalanması 
halinde kadın sigortalının erken emeklilik hakkından yararlanamaması durumudur. Bakım ve rehabilitasyon 
hizmetleri, diğer tüm uygulamalardan bağımsız olarak, engelli bireylere verilmesi gereken vazgeçilmez temel refah 
hizmetleridir. Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıya tanınan erken emeklilik hakkının bu hizmetlerden 
bağımsız olarak düşünülmesi gerekmektedir.

 Yaşlılık Aylığının Hesaplanması

  5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce sigortalı olan ancak yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması 
için başvuranlar için yaşlılık aylığı yukarıda anlatıldığı gibi geçiş dönemi koşullarına göre hesaplanmaktadır.

  İlk defa 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı olanlar için ise yaşlılık aylığı; ortalama aylık 
kazancı (OAK) ile aylık bağlama oranının (ABO) çarpımı sonucunda bulunur:

Yaşlılık Aylığı = (OAK x ABO)25

25   Ortalama aylık kazancı (OAK) ile aylık bağlama oranının (ABO) nasıl hesaplandığı malullük sigortası kısmında 
anlatıldığı için burada değinilmemiştir. 
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  Hesaplamalardaki üç ayrı dönem aylıkların farklılaşmasını ve aylıklarda düşüşü getirmiştir. 1999’dan önce çalışmaya 
başlayanların aylık bağlama oranı ilk 5400 gün için maaşlarının % 60’ı iken, 2008 sonrasında 7200 gün için % 40, 9000 
gün için % 50’sidir. Emeklilik maaşının yüksek olabilmesi çalışılan dönemde alınan maaşın da yüksek olabilmesine 
bağlı olduğundan, 2008’den sonra asgari ücretle çalışmaya başlayan kadınlar ve erkekler emekli olduklarında asgari 
ücretin de altında düşük emekli maaşlarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Üstelik prim günlerindeki artış düzensiz 
ya da yarı-zamanlı çalışan kadınların emekliliğini daha da zorlaştırmaktadır. Emekliliğin prim ödemesine bağlı 
olması, neredeyse yarısı kayıt dışı işlerde çalışan kadınların emekliliğini imkansızlaştırarak hayatlarının sonuna 
kadar hanenin erkek bireylerine bağımlı kalmalarına neden olmaktadır.

 Sosyal Güvenlik Destek Primi

  İlk defa 5510 sayılı Kanun’a tabi sigortalı olan kadınlardan yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak yeniden 
çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları kesilir. Ancak 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 
kadınlardan yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan “Sosyal Güvenlik 
Destek Primi” kesilir. Dolayısıyla yeni kanunla bir hak kaybı yaşanmaktadır.

 Örnek: 

  Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı almakta iken 05.10.2011 tarihinde özel bir şirkette 4/a sigortalısı olarak çaycılık yapmaya 
başlayan Sevgi, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamıştır. Sevgi’nin prime esas kazancı 1000 TL’dir. 
Sevgi’nin prime esas kazancı üzerinden toplamda % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Bunun ¼’ünü 
Sevgi, ¾’ünü ise işvereni öder.  

İşveren payı: 1000 x % 24 = 240 TL
Sigortalı payı: 1000 x % 8 = 80 TL

olmak üzere toplam 320 TL Sosyal Güvenlik Destek primi kesilir.

1) 4/a kapsamında çalışanların prime esas kazançları üzerinden, % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. 
% 32 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik 
destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. 
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 Örnek: 

  SSK emeklisi iken 01.04.2013 tarihinde kendi işyerini açan Öznur 4/b sigortalısı olarak yeniden çalışma hayatına 
girmiştir. Öznur’un 2013/Nisan ayında aldığı yaşlılık aylığı tutarı 1200 TL’dir. Buna göre Öznur’un yaşlılık aylığından, 

1200 x % 15 = 180 TL

Sosyal Güvenlik Destek primi kesilir.

2) Tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların 
sosyal güvenlik destek primleri, almakta oldukları yaşlılık aylıklarından kesilir. Aylıklardan kesilecek sosyal güvenlik 
destek primi tutarı % 15’dir. Kesilecek olan bu tutar, 4/b sigortalılar tarafından ödenir.
 
  3.2.3. Ölüm Sigortası

  Sigortalının ölümü ile geride kalan hak sahibi durumundaki eş ve çocuklarla ana ve babasının uğradığı gelir 
kayıplarının giderilmesini amaçlayan sigorta koludur. Ölüm sigortasından aşağıdaki yardımlar sağlanmaktadır:

• Ölüm aylığı bağlanması 

• Ölüm toptan ödemesi yapılması 

• Evlenme ödeneği verilmesi 

• Cenaze ödeneği ödenmesi

  5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; 

• 4/b ve 4/c kapsamında sigortalılar için, en az 1800 gün MYÖ sigortası primi, 
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• 4/a kapsamındaki sigortalılar için her türlü borçlanma süreleri hariç olmak üzere en az 5 yıldan beri sigortalı 
olması ve 900 gün MYÖ sigortası primi 

bildirilmiş olması gerekmektedir.

  Görüldüğü gibi sigortalılık kapsamlarındaki farklılıklar çalışanlar arasında önemli bir ayrımcılığı da beraberinde 
getirmektedir.

 Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Aylık Bağlanma Şartları

  Ölüm aylığından yararlanan eş, çocuk, ana ve babaların aylıktaki hisseleri farklıdır. Eş ve çocuklara bağlanan 
aylıklar toplamı, sigortalının aylığını aşarsa bunların aylıkları hisseleriyle orantılı olarak indirilir. 

a) Eşe Aylık Bağlama Şartları:

  Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için eşin ölüm tarihinde sigortalı olması ve resmi evlilik 
ilişkisinin bulunması gereklidir. Eşlerin dini nikâhla evlenmiş olması ya da birlikte yaşamaları, hak sahibi olma 
niteliğini kazandırmamaktadır.

  Eşin, 5510 sayılı Kanun’a veya yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması veya buralardan aylık veya gelir alması aylık 
bağlanmasına engel değildir. 

Ölen eşinden ölüm aylığı alan Zeliha, aynı zamanda, sigortasız olarak tam zamanlı çocuk bakmaktadır. 
Eşinden alacağı aylığın kesileceği korkusuyla ev sahibinin sigorta yapma talebini geri çevirmektedir. Aslında, 

Zeliha hem eşinden ölüm aylığı almaya devam edip, hem de sigortalı olarak çalışabilir. Sigortalı olarak çalışması, 
aylığının kesilmesine engel değildir.

  Eşin evlenmesi hak sahipliği niteliğini düşürür ve aylığı kesilir. Diğer taraftan, ölen eşinden dolayı aldığı aylığın 
kesilmemesi için sonraki eşiyle evlilik bağı olmaksızın fiilen yaşadığı tespit edilenlerin almış oldukları aylıkları 
iptal edilir ve yersiz yapılan ödemeler geri tahsil edilir. Görüldüğü gibi resmi nikah zorunluluğu, imam nikahı ile 
ya da birlikte yaşayanların hak kaybına uğramasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, kadını evlilik bağı ile kocaya 
bağımlı kılan bir anlayış söz konusudur. Kadınların eşlerine verdikleri emek göz ardı edilmekte ve özel hayatlarına 
müdahale edilmektedir.

d
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  Sigortalının dul eşine hesaplanan ölüm aylığının % 50’si; aylık bağlanmış, çocuğu bulunmayan dul eşin çalışmaması 
ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i oranında aylık bağlanır.

Eş çalışmıyor ve kendi sigortalığından dolayı gelir veya aylık almıyor ve aynı zamanda hak sahibi çocuğu da 
yok ise ölüm aylığı hissesi % 75 olur.

Eş kendi çalışmalarından dolayı aylık alıyor ise ölüm aylığı hissesi % 50 olur. 

Eş çalışmıyor ve kendi sigortalığından dolayı gelir veya aylık almıyor, ancak hak sahibi çocuğu da aylık alıyor 
ise ölüm aylığı hissesi % 50 olur.

  5510 sayılı Kanun öncesinde iki kocası da ölen kadına, kocaları farklı güvenlik kurumuna bağlı çalışsalar bile her 
iki eşinden de aylık bağlanıyordu. Oysa bu Kanun ile birlikte, tercih edilen bir aylık bağlanmaktadır. Diğer bir hak 
kaybı da çalışan kadınlar açısından yaşanmaktadır. Kanun öncesinde bir kadın çalışsa dahi eşinin maaşının  %75’ini 
alabilirken, Kanun ile birlikte çalışan kadınların alabileceği oran  % 50’ye düşürülmüştür.

b) Çocuklara aylık bağlama şartları:

  Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından birlikte evlat edinilmiş, 
tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılır. Ölüm aylığına 
hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak koşul; “5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır”. Çocuklara ilişkin 
diğer koşullar, çocuğun kız veya erkek veya malul olmasına göre farklılıklar göstermektedir.

Erkek Çocuklar 

  Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim 
yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Orta öğrenimin 20, yükseköğrenimin ise 25 yaşından 
önce bitirilmesi halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilir. 

Kız Çocuklar 

  Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması 
hallerinde ölüm aylığı bağlanır. Kız çocukların hak sahibi olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma 
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koşulları aranmaz. Kız çocuklarının anne ya da babalarından aldıkları ölüm aylıkları evlendiklerinde ya da sigortalı 
olarak çalışmaya başladıklarında kesilmektedir. Çalışma ya da evlenme durumu bittiğinde ölüm aylığını tekrar almaya 
hak kazanırlar. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarının ölüm 
aylıkları kesilir ve fazladan yapılan ödemeler geri alınır. Alper vd.’lerinin (2015)26 yaptığı çalışma, kız çocuklarının 
anne ya da babası üzerinden almış oldukları ölüm aylıklarının evlenme ya da çalışma durumunda kesilmesinin, bu 
kadınları ya kayıt dışı çalışmaya sevk ettiği ya da çalışma yaşamına girmeleri konusunda isteksiz davranmalarına 
yol açtığını ortaya koymaktadır. Kadınlar açısından mevzuatta olumlu, ancak pratikte olumsuz sayılabilecek bu 
durumun önüne geçebilmek için, evlenme ya da çalışmanın, tıpkı kadınların kendi sigortalılıklarında olduğu gibi, 
ölüm aylığının kesilmesine engel olmaması gerekmektedir.

Malul Çocuklar 

  Ölüm aylığı, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız 
ve erkek çocuklarına bağlanır. Malul çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği ile bekâr olma şartları aranmaz. 

  Ölen sigortalının hak sahibi durumundaki çocuklarına (erkek, kız ve malul çocuklar) bağlanan ölüm aylığının 
oranı, her çocuk için % 25’tir. 

  Ancak, vefat eden sigortalının ölümü ile hem anasız hem de babasız kalan çocuklara bağlanacak aylığın oranı 
% 50’dir.

Hak sahibi durumunda eş ve 1 öz çocuğun bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri; 
Eşin (% 50); Çocuğun (% 25) olur. 

Hak sahibi durumunda anasız ve babasız 2 çocuğun bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri; 
1. Çocuğun (% 50), 2. Çocuğun (% 50) olur. 

Hak sahibi durumunda 1 üvey ve 2 öz çocuğun bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri; 
Üvey çocuğun (% 33,3), Öz Çocuğun (% 33,3), Öz Çocuğun (% 33,3) olur.

26   Alper Y. vd., (2015), “Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının İşgücüne Katılımına ve İstihdamına 
Etkisi”, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı.
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c) Ana ve Baba 

   Ana ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

• Gelirlerinin asgari ücretin net tutarından daha az olması, (ana ve baba arasında evlilik birliği varsa bu 
değerlendirmede hem annenin hem de babanın durumu birlikte değerlendirilir.) 

• Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış 
olması, (ana ve babanın aldığı gelir ve aylıklar ayrı ayrı değerlendirilir.) 
• Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı 
aranmaz), 

şartları aranır. 

  Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı hesaplanan 
ölüm aylığından az olursa; artan bölümü, ölüm aylığına hak kazanan ana ve babasına eşit paylar halinde ödenir. 
Ancak, ana ve babanın toplam hissesi ölüm aylığının % 25’ini geçemez. Bu nedenle, ana ve babanın her ikisine de 
aylık bağlandığında %25 oranı ikiye bölünerek aylıktaki hisseleri % 12,5’er şeklinde belirlenir. 

  Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisseye bakılmaksızın aylık bağlanır.

Hak sahibi olarak çalışmayan eşin, ana ve babasının bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri; 
Eşin (% 75), Annenin (% 12,5), Babanın (% 12,5) olur. 

Sadece ana ve babanın birlikte hak sahibi olması durumunda ölüm aylığı hisseleri; 
Annenin (% 12,5), Babanın (% 12,5) olur.

 Evlenme Ödeneği Verilmesi 

  5510 sayılı Kanun’a göre, evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve 
talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere 
evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. 
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 Örnek: 

  Babası üzerinden 200 TL aylık almakta iken evlenen Ayla’ya, almakta olduğu aylığın iki yıllık tutarı evlenme 
ödeneği olarak ödenir. 

Evlenme ödeneği: 200 x 24 ay = 4800 TL.

Hesaplanan bu miktar bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak verilir. Evlenme ödeneği alan Ayla iki 
yıl içinde eşinden boşanırsa, babasından bağlanan ölüm aylığını tekrar alabilmesi için iki yıllık sürenin dolmasını 
bekleyecektir. Ancak, bu durumda olanlar bu sürenin sonuna kadar genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

 Cenaze Ödeneği

  Sigortalının;

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ve yaşlılık 
aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 MYÖ sigortası primi bildirmiş olan ölen sigortalıların hak 
sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze 
ödeneği ödenecektir. 

• Ödenek, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ve o da yoksa kardeşlerine 
verilir.

• Sigortalının ölümü halinde, yukarıda belirtilen kişiler yok ise, cenazenin kaldırılması gerçek veya tüzel 
kişiler (belediye, muhtarlık vb) tarafından gerçekleştirilmiş ise masrafı yapan gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

  Görüldüğü üzere ölümde dahi prim ödeme şartı aranmaktadır.
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 IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)

  5510 sayılı Kanun’da düzenlenen (md. 60.) ve ilk defa tüm nüfusu zorunlu olarak kapsaması öngörülen Genel 
Sağlık Sigortası, uzun tartışmaların ardından 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  4/a, 4/b ve 4/c statüsüne tabi çalışanlar ile kendi isteği ile sigortalı olanlar kendiliğinden Genel Sağlık Sigortalısı 
sayılmaktadırlar. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki çocuklar, engelliler, kadınlar 
ve yaşlılar da kendiliğinden GSS kapsamındadır. Kadınları ilgilendirmesi bakımından da, kendiliğinden GSS 
kapsamında olanlar arasında “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine 
göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler” de bulunmaktadır. 

  Ayrıca, gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu bir kişi bulunmayan 18 
yaşını doldurmamış çocuklar da GSS kapsamındadır.

  Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için prime esas kazancın % 12,5’idir. 
Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren tarafından ödenir.

  4 (a) sigortalılık statüsüne tabi genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten 
itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Eğer sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye 
doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün 
süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

  Bu saydığımız statünün dışında olanlar, ancak aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarın asgari ücretin üçte 
birinden az olduğunu ispatlarlarsa, GSS primi ödemeksizin GSS’li olabilmektedirler. Eğer hane geliri belirtilen tutarı 
aşarsa, tanımlanmış olan üç farklı gelir grubundan birine göre GSS primi ödemek zorundadırlar.

  Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek kişi başına düşen aylık tutar tanımı 
yapılırken “harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak” denilmektedir. Bu 
nedenle, hane içinde hiçbir geliri bulunmadığı halde, kişi başına asgari ücretin üçte birinden daha yüksek gelire 
sahip görünen kişiler, GSS borçları ile karşı karşıya kalırlar.
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  Genel Sağlık Sigortası sisteminde genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olunan kişi tanımı getirilmiştir. 
Hiçbir sigortası bulunmayan veya isteğe bağlı sigortalı da olmayan, ayrıca kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya 
aylık almayan kişiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmektedir. Buna göre, 
genel sağlık sigortalısının eşi; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi 
halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanun’a göre malûl olduğu 
tespit edilen evli olmayan hem kız hem erkek çocukları, geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı 
kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve babası bu kapsamdadır. Ancak bu şartları sona eren bağımlı 
kişiler GSS primi ödemekle yükümlüdür.

  2013’te yapılan bir düzenlemeyle, 1.10.2008 tarihinden önce doğmuş olan kız çocukları bu tarihten önce anne 
ve babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkına sahipse, 18 yaşını doldurduktan sonra da, örneğin üniversiteyi 
kazanamasalar dahi GSS primi ödemek zorunda kalmayacaklardır ve babalarının sağlık sigortasından yararlanmaya 
devam edeceklerdir. Yine evlenip boşanan kadınlar da, herhangi bir sigorta kapsamında bulunmuyorlarsa yeniden 
babalarının sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. Ancak 1.10.2008 tarihinden sonra doğmuş olan 
kız çocukları, 18 yaşını doldurduktan sonra veya yukarıda belirtilen öğrenim koşuluna bağlı yaş sınırlarını geçtikten 
sonra GSS’li olacaklardır. Bu durum, kadınları evlenmeye iteceğinden, bağımlılıklarını artıran bir faktör olarak göze 
çarpmaktadır.

  Lise ve dengi kurumlarda öğrenim görmesi nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanan çocuklar, 20 yaşını 
dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle 
aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmektedirler.

  Sistemde sağlık hizmeti sunucuları Sağlık Bakanlığı tarafından birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada aile hekimleri birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak yer almaktadır. 
Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen sevk 
zincirine uymaları zorunludur, aksi halde genel sağlık sigortalısı yararlandığı basamağa göre katılım payı veya ilave 
ücretler öder. Ayrıca, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna 
başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün Genel Sağlık Sigortası primi ödemiş olma zorunluluğu 
bulunmaktadır.

  GSS kapsamında olduğu tescil edilen kişilerin gelir testi müracaat bildirimi kendilerine tebliğ edildiği tarihten 
itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bir aylık 
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süre içerisinde gelir testine başvurmayanların tescil başlangıç tarihinden itibaren aile içindeki gelirinin kişi başına 
düşen aylık tutarı olarak, asgari ücretin 2 katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir27.

Tablo 4. Gelir Testi Sonucu gelirin durumuna göre ödenecek prim tutarları (Temmuz-Aralık 2015 dönemi)28

GSS Statüsü Gelir Durumu Ödeyeceği Prim
(2015 Yılı)

60/1(c-1) Asgari ücretin üçte birinden az olanlar
< 424,50

Devlet tarafından karşılanır

60/1(g-1) Asgari ücretin üçte birinden 
asgari ücrete kadar olanlar

(424,50 - 1.273,50)

(1.273,50 / 3) x %12 = 50,94 TL

60/1(g-2) Asgari ücretten asgari ücretin iki katına 
kadar olanlar

(1.273,50 - 2.547,00)

(1.273,50) x %12 = 152,82 TL

60/1(g-3) Asgari ücretin iki katından fazla olanlar 
> 2.547,00

(1.273,50) x2 x %12 =305,64 TL

  Genel Sağlık Sigortası sisteminin borçlandırma mantığı üzerine kurulmuş olması birçok kişiyi ve kısmi çalışma 
ilişkisi içerisinde olan kadınları mağdur etmektedir. Üstelik borçlanılan bu sürelerde Genel Sağlık Sigortası’ndan 
dahi yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Oysa Genel Sağlık Sigortası sistemine ilk giriş, sağlık hizmetlerinden 
faydalanılmaya başladığı tarihten itibaren olmalıdır. Bu nedenle gelir testine tabi genel sağlık sigortalıların tahakkuk 
eden tüm GSS borçlarının silinmesi gerekmektedir.

27   Temmuz-Aralık 2015’te brüt asgari ücretin 1.273,50 TL olduğu göz önünde bulundurulursa, ödenmesi gereken tutar 
305,64 TL’dir. Bu süre Kanunun (60/1 (c-1) ) alt bendi kapsamında olduğu tespit edilenler için kendilerine “Gelir testine müra-
caat bildirimi” tebliğ edildiği tarihten itibaren altı aydır.  
28   11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba Yasa kapsamında, genel sağlık sigortasından kaynaklanan prim 
borçları yeniden yapılandırılmıştır. Yasaya göre, Kuruma prim borcu bulunanların 3 Kasım 2015 tarihine kadar başvurmaları 
gerekmektedir. Şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış olanlar 30.09.2015 tarihine başvuru yaptıkları takdirde yapılacak ge-
lir testi sonucuna göre belirlenecek yeni rakam üzerinden borcun aslını 30.11.2015 tarihine kadar tümüyle ödemeleri kaydıyla 
faizsiz olarak ödeyebileceklerdir (geçici md. 60). 
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 Kısmi süreli çalışanların GSS primi

  4/a kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile 
bu Kanun’a göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait Genel Sağlık 
Sigortası primlerini 30 güne tamamlanmaları zorunludur. Bu sigortalıların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına müracaat etmek suretiyle gelir testi yaptırmaları ve gelir testi sonucuna göre belirlenen gelir seviyesi 
üzerinden prim ödeyerek kalan sürelerini 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.

 Katılım Payları

  Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını 
ve kullanım sürelerini belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. 

  Genel Sağlık Sigortalısını ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını ilgilendiren ve katılım payı alınmayacak haller 
esas olarak Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri şeklinde tanımlanmıştır. Sağlık 
raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati önemde vücut dışı protez ve 
ortez ile organ, doku ve kök hücre nakli de katılım payı alınmayacak hizmetler arasındadır.

  Ancak aile hekimleri hariç, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, vücut 
dışı protez ve ortezler, yardımcı üreme yöntemi tedavileri, kurum tarafından belirlenecek hastalık gruplarına göre 
yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde çeşitli oranlarda katılım payı alınmaktadır.

  Katılım paylarının hesaplanmasında sağlık hizmeti tutarları esas alınır. Katılım paylarının ödenme usulleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini 
tespite Sosyal Güvenlik Kurumu; Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenecek sağlık hizmeti bedellerini belirlemeye 
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir.

  Vakıf üniversiteleri dahil, özel sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 
tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin iki katına (% 200’üne) kadar ilave ücret talep edebilirler (md. 73). 
Oysa bu oran kanun ilk çıktığında % 20’ydi. Daha sonra bir katına (% 100) çıkarılmıştır. Ayrıca, bu ücretin tavanını 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
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 Örnek 1: 

  Zeliha 2015 Temmuz’undan bu yana 4/a sigortalılık statüsüne tabi kısmi süreli olarak çalışmaktadır. Bir evde 
hasta bakan Zeliha’nın sigortası ayda 15 gün olarak yatırılmakta, bu 15 günün karşılığı olarak asgari ücretin yarısı 
kadar maaş almaktadır. Kalan 15 eksik günü için GSS primi ödemek zorunda olduğundan, gelir testi yaptırmak 
durumunda kalır. Zeliha’nın 15 günlük maaşı brüt 1.273,50 / 2 = 636,75 TL’ye tekabül etmektedir. Gelir testi sonucu 
hesaplanan gelir tutarına göre, Zeliha’nın ödemesi gereken GSS primi şu şekilde hesaplanır:

  Zeliha, aylık geliri 424,50 TL (asgari ücretin üçte biri) ile 1.273,50 TL’ye (asgari ücrete) arasında olanların ödemesi 
gereken 50,94 TL’lik tutarın yarısı olan 25,47 TL tutarında GSS primi ödemek zorundadır.

 Örnek 2:

  Filiz, 2014 yılında 24 yaşında üniversiteden mezun olmuştur ve henüz çalışmamaktadır. Üniversiteden mezun 
olduğu için Filiz’in GSS primi ödemesi gerekip gerekmediği konusunda, 2008’den önce babasının sigortası 
kapsamında olup olmadığına bakılacaktır.

 Filiz, prim ödemelerinde kadınlar açısından belirleyici olan 1.10.2008 tarihinden önce, çalışan babasının sigortası 
kapsamında olduğundan, mezun olduktan sonra bir işte çalışmadığı sürece, babasının genel sağlık sigortasından 
yararlanmaya devam edecektir.

 Örnek 3: 

  Necla herhangi bir işte çalışmazken ve eşinin genel sağlık sigortasından faydalanırken, 2015 yılının Mart ayında 
eşinden boşanmıştır. Necla sigortasız olarak evde el işleri yaparak kazandığı parayla velayetini aldığı 5 yaşındaki 
çocuğunu tek başına büyütmektedir. Necla’nın 1.10.2008 tarihinden önce de babasının sigortası kapsamında 
olmaması nedeniyle boşandıktan sonra gelir testi yaptırmak zorundadır. Gelir testini yapmamış olsaydı, çalışmadığı 
halde asgari ücretin iki katı üzerinden en yüksek orandaki GSS primini ödemek zorunda kalacaktı. 

  Necla boşandıktan sonra gelir testi yaptırmıştır. Asgari ücretin üçte birinden daha düşük bir gelir tespit edildiği 
için, GSS primleri devlet tarafından ödenerek çocuğu ve kendisi genel sağlık sigortası kapsamında öngörülen 
hizmetlerden yararlanabilecektir.
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 V. İŞSİZLİK SİGORTASI

  İşsizlik sigortası, diğer sigorta kollarından farklı olarak 4447 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir. İşsizlik sigortası, 
4/a statüsüne bağlı bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışanlar için zorunluyken, istekleri halinde kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışan sigortalılar da işsizlik sigortasından yararlanabilmektedirler.

  İşsizlik sigortası, özellikle işten çıkarılan işçilere, gelir kaybına uğradıkları geçici bir süre için gelir güvencesi 
sağlamaktadır. İşsizlik sigortasının primleri brüt kazanç üzerinden, % 1 oranında işçiler, % 2 oranında işverenler, 
% 1 oranında ise devlet tarafından ödenmektedir. İsteğe bağlı sigortalılarda ise primler % 1 oranında işçiler, % 2 
oranında da işverenler tarafından ödenir. Ancak, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için belirli koşullar vardır.

 İşsizlik sigortasından yararlanabilme koşulları

  İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için öncelikle kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olma koşulu vardır. 
Aranan diğer koşullar ise iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış 
olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmaktır. Özellikle bu koşul, çalışma 
yaşamı sık kesintiye uğrayabilen kadınlar açısından işsizlik sigortasından yararlanılabilmesini zorlaştırmaktadır.

  İşsizlik sigortasına hak kazanmak için yerine getirilmesi gereken koşullara oranla, işsizlik ödeneğinden faydalanma 
süreleri de kısadır.

  Bu koşulları yerine getirenlerin iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları 
gerekmektedir. Zorunlu nedenler dışında bu 30 günlük sürede başvurulmaması halinde, gecikilen süre, işsizlik 
ödeneğine hak kazanılan süreden düşülür. İşsizlik sigortası başvurusunda bulunan kişilerin ayrıca İŞKUR tarafından 
“iş arayan” olarak kaydı yapılmaktadır. İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından ayrıca danışmanlık, yeni bir işe 
yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri sağlandığı ifade edilse de, iş bulma garantisi verilmemektedir. 

  İşsizlik ödeneği alanların ayrıca, Genel Sağlık Sigortası primleri SGK’ya ödenmektedir.
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 İşsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri

  İşsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri, işsiz kalmadan önceki prim ödeme sürelerine bağlı olarak değişmektedir. 
Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içerisinde;

  600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün,

  900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün,

  1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle işsizlik ödeneği verilmektedir.

 İşsizlik ödeneğinin miktarı

  Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının % 40’ı olarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari 
ücretin brüt tutarının % 80’ini geçemez.

  2015 yılı 2. dönem için aylık işsizlik ödeneği hesabı aşağıdaki gibidir:

2015 yılı ikinci döneminde (01.07.2015-
31.12.2015) işsizlik ödeneği tutarları

509,40 TL
Son 4 ay ayda örneğin 3.000 TL maaşla 
çalışan kişinin alacağı aylık işsizlik öde-

neği tutarı
Son dört ayda 1.273,50 TL asgari ücretle 
çalışan kişinin alacağı aylık işsizliköde-

neği tutarı

  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçemeyeceği için ödenecek aylık 
işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.
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 Örnek:

  Leyla üç yıldır (36 ay x 30 gün  = 1080 gün) bir şirkette 4/a) statüsüne bağlı olarak çalışırken, işverenin ekonomik 
krizi bahane göstererek işçi sayısını azaltmak istemesi nedeniyle Ağustos 2015’te işinden çıkarılmıştır. Leyla’nın son 
4 ayda almış olduğu ortalama brüt maaşı 2.600 TL’dir. Leyla, son bir yılda sürekli çalışmış olma ve 120 gün prim 
ödeme şartını yerine getirdiğinden ve ayrıca da son üç yıl içerisinde toplam 1080 gün prim ödemiş olduğundan, 
işsiz kaldığı tarihten itibaren 300 gün süreyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Leyla’nın alacağı işsizlik 
ödeneğinin hesaplanmasında, son 4 ayda almış olduğu ortalama maaş olan 2.600 TL’nin % 40’ı olan 1.040 TL tutarı, 
Kanun’un öngördüğü azami % 80 kuralını aştığından, Leyla azami işsizlik ödeneği olan 1.018,80 TL işsizlik ödeneği 
almıştır.
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 VI. HİZMET BORÇLANMASI

  5510 sayılı Kanun’a göre borçlanma, emeklilik veya sigortalılık hakkı tanınmadan geçmiş hizmetlerin, çeşitli 
kanunlarda öngörülen kurallara uyularak sigortalılar tarafından primleri ödenmek suretiyle emeklilik işlemlerinde 
nazara alınmasına yönelik “Hizmet Saydırma” veya “Hizmet Satın alma” işlemidir.

 Borçlandırılacak Süreler

a) Analık izinleri

  Doğum borçlanması, 5510 sayılı Kanun’un 41/a maddesinde düzenlenmiştir.  Buna göre, kadın sigortalılar, en 
fazla üç defa olmak üzere ve doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanabilmektedir. 
İkişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4/a sigortalısı olarak tescil edilmiş olması 
ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması gereklidir.  Kadın sigortalının 
doğum borçlanmasından yararlanabilmesi, doğumdan önce sigortalı olması şartına bağlanmıştır. Erkeklere tanınan 
“askerlik borçlanmasında” erkeğin daha önce sigortalı olması koşulu aranmadığı halde, kadın sigortalılara böyle bir 
sınırlama getirilmesi ayrımcı bir uygulamadır. 

  Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş 
süreler borçlanma hesabında dikkate alınmamaktadır. Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi 
halinde, vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılmaktadır. İlk çocuğu olduktan sonra iki yıl dolmadan ikinci 
çocuğun olması durumunda, kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için 
borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilmektedir. 

  2014 yılında kabul edilen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ve Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenleme 4/a kapsamındaki sigortalıların 
yanı sıra, 4/b ve 4/c kapsamındaki kadın sigortalılara da doğum borçlanması hakkı getirmiştir. Ayrıca, bu düzenleme 
ile borçlanma sayısı 2 çocuktan 3 çocuğa çıkarılmıştır.
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 Borçlanılabilecek diğer süreler:

b) Askerlik borçlanması

c) Memurların ücretsiz izin süreleri

d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanması

e) Doktora ve tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler 

f) Tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler

g) Avukatlık stajında geçen süreler

h) Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler

ı) Grev ve lokavtta geçen süreler

i) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

j) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler

borçlanma talebinde bulunan kişi prime esas kazancın29 alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla, kendi belirleyeceği 
günlük tutar üzerinden % 32 oranında prim ödemekle yükümlüdür. Kanun kapsamında sayılan borçlanmaları 
yapanların, borçlandırılan süreleri, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından sigortalılık süresi olarak 
değerlendirilir.

Borç tutarı = Günlük kazanç x % 32 x borçlandırılacak gün sayısı

29   Prime esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin brüt tutarının otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt 
sınırının altı buçuk katıdır. 
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Sigortalılık başlangıcı 15.01.2010 olan kadın sigortalı, 2011 ve 2013 yıllarında yapmış olduğu doğumları 
borçlanmak için 20.08.2015 tarihinde kuruma yazılı talepte bulunmuştur. Buna göre kadının borçlanacağı  

tutar şu şekilde bulunmaktadır:

20.08.2015 tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret tutarı 1201 TL.
Buna göre prime esas kazancın alt sınırı 1201 / 30 = 40,03 TL.
2 yıl = 24 ay = 720 gün
İki doğumu da borçlanmak istediğinden borçlanılacak süre= 720 x 2=1440 gün
Borç tutarı = Günlük kazanç x % 32 x borçlandırılacak gün sayısı
Borç tutarı = 40,03 x % 32 x 1440 = 18.445 TL.

Sigortalılık başlangıcı 15.01.2010 olan kadın sigortalı, 2006 ve 2008 yıllarında yapmış olduğu iki doğumu 
borçlanmak istemektedir. Ancak doğum yaptığı tarihlerde sigortalı olmadığından borçlanma talebi kurum 

tarafından kabul edilmeyecektir.

Sigortalılık başlangıcı 15.01.2010 olan kadın sigortalı 2008 ve 2012 yıllarında yaptığı iki doğumu borçlanmak 
istemektedir. 2008 yılında kadın sigortalının sigortalılık girişi olmadığından yalnızca 2012 yılındaki doğumu 

borçlanma hakkına sahiptir.

Sigortalılık başlangıcı 15.01.2008 olan kadın sigortalı 2010, 2012, 2014 ve 2015 yıllarındaki dört doğumunu 
borçlanmak için kuruma başvurmuştur. Doğum borçlanması üç çocukla sınırlı olduğundan, kadın sigortalı 

tercih edeceği üç doğumu borçlanabilecektir.

  Doğum borçlanması önemli bir hak olarak görünse de ödenmesi gereken borçların yüksekliği, bu hakkın yalnızca 
bazı kadınlar için kullanılabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bir haktan çok bir ayrıcalık olarak 
kullanılabilecek bir gerçekliğe sahiptir. Üstelik askerlik borçlanmasının aksine kadınların doğum borçlanması için 
doğum öncesinde prim ödeme zorunluluğunun bulunması önemli bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

d

d

d

d
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 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

  Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından 
değerlendirilmesi işlemleri 3201 sayılı Kanun’a göre yapılmaktadır. Yurt dışı borçlanmasında değerlendirilecek 
süreler şu şekildedir:

• 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında çalışarak geçirilen süreler

• Yurt dışında çalışılan süreler içinde ya da sonunda bir yıla kadar işsizlik ile geçen süreler 

• 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında ev kadınlığında30 geçen süreler

  Bu sürelerin varlığı ile birlikte yurt dışı hizmet borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olmak, yurt dışında 
geçen hizmetleri belgelemek ve SGK’ya yazılı istekte bulunmak gerekmektedir. 

  Buna göre yurt dışı hizmet borçlanmasında bulunan kişi; Türkiye’de tescil edilmiş bir sigortalılığı varsa en son 
sigortalılık statüsünde; eğer Türkiye’de tescil edilmiş bir sigortalılığı yok ise 4/b statüsünde sigortalı sayılır.

  Borçlanma başvurusunda bulunanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla kendi 
belirledikleri bir tutar üzerinden % 32 oranında prim öderler.

 Örnek 1:
  
  Türkiye’de sigortalılığı bulunmayan ve yurt dışında ev kadını olarak geçen 7500 günü, 20.08.2015 tarihinde, 
prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan Aytül’ün borçlanacağı tutar şu şekilde 
hesaplanmaktadır:

20.08.2015 tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret tutarı 1201 TL.
Buna göre prime esas kazancın alt sınırı 1201 / 30 = 40,03 TL.
Borç tutarı = Günlük kazanç x % 32 x borçlandırılacak gün sayısı
Borç tutarı = 40,03 x % 32 x 7500 = 96.072 TL

30   Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde 
yurt dışında bulundukları süreleri ifade eder. 
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 VII. GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ

a) Uzun vadeli sigorta kollarından;

1) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız 
yaşlılık aylığı,

2) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya 
her iki aylığı,

3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı,

4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek 
olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı, 

5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana 
ve/veya babasından bağlanacak aylığı,

6) Bu Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem 
de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, 
bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi,

7) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylığı 
bağlanır.

b) Kısa vadeli sigorta kollarından;

1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri,

2) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı,

3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan 
yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı,
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4) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana 
ve/veya babasından bağlanacak geliri,

5) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri 
bağlanır.

c) Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan 
aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın 
yarısı; eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığının yarısı bağlanır. 
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 VIII. SONUÇ 

  İnsanların doğumundan ölümüne ve öldükten sonrada geride kalanları kapsayacak şekilde hayatın her dönemini 
kapsayan sosyal güvenlik evrensel bir haktır. Ancak sosyal güvenlik sistemleri dünyanın her yerinde bu anlayış 
çerçevesinde ele alınmamaktadır. Türkiye’de de evrensel bir hak temelinde değil, finansmanı primler yoluyla 
sağlanan sosyal güvenlik sigorta sistemi olarak hayata getirilmiştir. İstihdama katılımın sınırlı, kayıt dışı çalışmanın 
yüksek olduğu ülkemizde prim ödemeleri yolu ile sistemin olanaklarından faydalanılması da sınırlı kalmaktadır. Bu 
durum özellikle kadınlar açısından ciddi sıkıntılara yol açmaktadır.

  Türkiye Sosyal Güvenlik sisteminde kadınların sosyal güvenliği üç şekilde düzenlenmektedir31. Bunlar, kadınların 
kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenceden faydalanmaları; çalışmayan eş olarak çalışan erkek üzerinden sosyal 
güvenlikten faydalanmaları ve kız çocuğu olarak sosyal güvenlikten faydalanmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

  Kadınların kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenliğe erişimi, kadınlar için en garantili ve sürekli sosyal 
güvenlik sağlama yoludur32. Böyle bir durumda kadınlar, her türlü sosyal sigorta ediminden faydalanmakta; kendi 
sigortalılıkları dolayısıyla emekliliğe hak kazanabilmektedir. Evlenme ya da boşanma gibi durumlar, kadınların kendi 
sigortalılıkları dolayısıyla elde etmiş oldukları bu hakları ortadan kaldırmamaktadır. Ancak bu durum kadınların 
çalışma yaşamına girebilmeleri ile yakından ilgilidir. TÜİK 2014 istatistiklerine göre, kadınlar Türkiye nüfusunun 
yarısını oluşturmakla birlikte, erkeklere göre ¼ oranında istihdama katılmaktadır33. Bu durum, kadınların, çalışmaya 
ve prim ödemeye endeksli sosyal sigorta edimlerinden, aktif sigortalı olarak, erkeklere göre daha düşük oranlarda 
yararlanabildiğini göstermektedir. 

  Türkiye Sosyal Sigorta sisteminde kadınların sosyal güvenceden yararlandığı diğer bir durum ise, çalışmadıkları, 
dolayısıyla eşleri üzerinden pasif sigortalı olarak sosyal güvenlikten faydalandıkları durumdur. Bu durumda kadın, 
eşi yaşadığı sürece sağlık sigortasından, öldüğünde ise eşi üzerinden ölüm aylığından faydalanmaktadır. Ancak 
böylesi bir ilişkinin varlığı eşler arasında resmi evlilik bağını gerektirmektedir. Eşler boşandığında, kadın tamamen 
sosyal güvencesiz kalmaktadır. Böyle bir durumda sosyal güvenlik bir hak olarak değil, kadınlar için erkeklerin 
dolayımı ile temas edilebilen bir alan olarak karşımıza çıkarmaktadır.
31   Alper Y. vd., (2015), “Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının İşgücüne Katılımına ve İstihdamına 
Etkisi”, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı, 
341. 
32   A.g.e., 341.
33   http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619 
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  Kadınların sosyal güvenceden yararlandığı diğer bir durum ise “kız çocuğu” olarak anne ya da babaları üzerinden 
genel sağlık sigortasından ya da ölüm aylığından faydalandığı durumdur. Her iki durumda da kız çocuklarının elde 
etmiş olduğu hak, çalışmaya başladıklarında ya da evlendiklerinde kesilmektedir. Kadınların kazanmış oldukları 
böyle bir hakkı, evlenme ve çalışma nedeniyle geri almak, kadınları çalışma hayatından uzaklaştırabilmektedir.

  Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, tipik olarak çalışma hayatı esasına ve prim ödemeye dayalı ve ayrıca erkek 
çalışan varsayımı çerçevesinde kurulmuştur. Bu bakımdan kadınların sosyal güvenlik yararlanıcıları olmaları, 
formel sektörde güvenceli bir işte çalışmalarını; aksi takdirde çalışan bir erkeğe bağımlı olmalarını gerektirmektedir.

  Düşük kadın istihdamının yanında yaygın kayıt dışı çalışma da kadınları, gelir getirici işler yapsalar dahi, primli 
sistemden dışlamaktadır. Diğer taraftan sosyal güvenlik düzenlemeleri, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınları 
görmezden gelmekte, ömürlerinin sonuna kadar hanelerinin erkek bireylerine bağımlı bir hayat sürmelerine 
neden olmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan az sayıda kadın ise erkeklerle benzer koşullarda 
tanımlanmaktadırlar. Öte yandan, formel sektörde yer alabilen kadınlar ise atipik çalışmanın yaygınlaşması 
dolayısıyla ciddi bir güvencesizleşme tehdidi altındadırlar. Özel istihdam büroları marifetiyle yasalaştırılmak istenen 
geçici/kiralık işçilik kadınların önünde önemli bir risk olarak durmaktadır.

  Yukarıda da belirtildiği gibi sosyal güvenlik sistemi içinde yer almak ancak prim ödemesi ile mümkün olabilmektedir. 
Kayıt dışı çalışan ya da ücretsiz aile işçiliği yapan kadınların bu şemsiye altına girebilmesi için isteğe bağlı sigortalılık 
imkânı verilmektedir. Ancak hem prim miktarlarının yüksekliği hem de şartların yerine getirilmesinin zorluğu 
isteğe bağlı sigortalılığı kâğıt üstünde bırakmaktadır. Ayrıca diğer sigorta kategorileri ile karşılaştırıldığında sağlanan 
güvence daha geri bir noktada kalmaktadır. Kayıtlı çalışsa dahi geçici iş ilişkisi içinde yer alan ya da yarı zamanlı 
çalışma dışında seçenek bırakılmayan kadınların istenilen şartları yerine getirerek bir gelecek güvencesine sahip 
olmaları neredeyse imkânsızdır. İsteğe bağlı sigortalılık sağladığı olanaklar açısından diğer kategorilerden daha dar 
bir alana sahip olduğu gibi ancak gelir durumu prim ödemelerini karşılayabilecek kadınları içermektedir. 

  KEİG Platformu olarak 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın (SSGSS) kadınlara neler 
getirdiğini analiz eden bir rapor hazırlamıştık. Bu raporda kadınların birey olarak değil, hanelerinin erkek 
bireylerine bağımlı olarak tanımlandığı ve prim sistemine dayanan sosyal güvenliğin kadınların büyük bir kısmını 
bu koruma şemsiyesinin dışında bıraktığını görmüştük. 2015 yılına geldiğimizde ise, geçen 7 yıllık süre içerisinde 
sosyal güvenlik sisteminin aynı çerçeve içinde kaldığını hatta bazı alanlarda bir geriye gidişin yaşandığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Örneğin; 2014 yılında çıkan 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’a getirilen “Ek madde 9”ev 
işçileri açısından, çalıştığı eve haftanın bir günü dahi düzenli giden ev işçilerinin sigortalanabilmesinin yolunu açan 
Yargıtay kararlarını işlevsiz hale getirmiştir.
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  Kadınları toplumda üretime katkıda bulunan kişiler olarak ele alarak desteklenmek yerine hala ailenin erkek 
bireylerine bağımlı olarak gören bir anlayış yaygındır. Sağlanan sosyal güvencenin düşüklüğü de ayrıca vurgulanması 
gereken bir sorundur. Yapılan son düzenleme ile sistemde standartlaşmaya gidilmiş gibi görünse de belirgin bir 
tekleşme söz konu değildir. Sosyal güvenlik sistemi kadınların hane içinde ve dışında yaptıkları işlerin birçoğunu 
görmezden gelmektedir. Bununla birlikte sosyal güvenlik alanında kadınlar açısından yapılan çoğu düzenleme ise 
kadınları çalışma hayatından uzaklaştırıcı ya da kayıt dışı çalışmaya teşvik edici niteliktedir. Örneğin, anne ya da 
babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun çalışmaya başladıktan sonra almış olduğu bu aylığın kesilmesi, çoğu 
kadını kayıt dışı çalışmaya sevk etmekte ya da kadınlar ölüm aylığının kesilmesi endişesi ile çalışma hayatına 
girmekte gönülsüz davranmaktadır.

  Sosyal güvenlik alanında getirilen düzenlemelerin bir kısmı ise kadınlar açısından eksik ve eşitlikçi olmayan 
uygulamaları barındırmaktadır. Örneğin; erkeklerin askerlik borçlanmasından yararlanabilmesi için askere gitmeden 
önce sigortalı olması koşulu aranmazken; kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için doğumdan önce sigortalı 
olması koşulu aranmaktadır. Bununla birlikte, engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıya tanınan erken emeklilik 
hakkı, birçok kısıtlama nedeniyle tam anlamıyla amacına ulaşmaktan uzaktır. Örneğin; birden fazla engelli çocuğu 
bulunan kadın sigortalı bunlardan yalnızca biri için bu hakkı kullanabilirken; engelli çocuğun Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalanması halinde kadın sigortalı böyle bir haktan faydalanamamaktadır.

  Kısacası Türkiye’de kadınlar sosyal güvenlik mevzu bahis olduğunda da birey olarak değil, aile içinde ve evlilik bağı 
çerçevesinde tanımlanmaktadır. KEİG Platformu olarak sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olduğunun altını 
çizmek istiyoruz. Tüm bireylerin gelir durumuna ve kayıtlı çalışmasına bakılmaksızın insan hakları çerçevesinde 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer almasını sağlayacak bir sistemin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.
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 Ek 1. 

 Katılım Payları

KATILIM PAYI VE DİĞER ÖDEMELER GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA 
YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİ İÇİN KATILIM PAYI VE 

ÖDEME TUTARLARI
Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payı
(resmi sağlık hizmeti sunucuları)

5 TL
(SGK, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hiz-
meti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamak-
lardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi durum-
ları göz önünde bulundurarak 10 katına kadar artırmaya ve 
sağlık hizmeti sunucuları için farklı belirlemeye yetkilidir.)
(Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü ol-
dukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ec-
zaneler tarafından kişilerin kendisinden tahsil edilir)

Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payı
(Vakıf üniversiteleri dahil, özel sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucuları)

12 TL

Ayakta tedavilerde ilaç % 10 ile % 20 arası
(% 1’e kadar indirmeye, kurumun teklifi üzerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir)
(Ayrıca SGK, aile hekimlerince yazılan reçeteler dahil olmak 
üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar 
için 3 TL, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 TL olmak üzere 
katılım payı uygulamaya yetkilidir)
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Yatarak tedavi % 1
(% 1’ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısı-
na kadar indirmeye SGK yetkilidir. Katılım payının tutarı bir 
takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her 
bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez)

Vücut dışı protez ve ortezler % 10 ile % 20 arası
(% 1’e kadar indirmeye, Kurumun teklifi üzerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir)
(asgarî ücretin % 75’ini geçemez)

Yardımcı üreme yöntemi tedavisi ilk deneme: % 30
ikinci deneme: % 25 (üst limit yok)

Sevk zincirine uymama katılım payı % 50 artırılır
İlave ücret  (Vakıf üniversiteleri dahil, özel sözleşmeli sağlık 
hizmeti sunucuları)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen 
sağlık hizmetleri bedelinin iki katına (% 200) kadar ilave üc-
ret alınabilir
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Sekreterya:
Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Kamer Hatun Mah. Hammalbaşı Cad. No: 22 Kat: 6 Daire: 13
Beyoğlu - İstanbul - Türkiye

Tel: 0212 251 58 50

iletisim@keig.org

www.keig.org

destekleyen

women's labor and employment initiative
kadın emeği ve istihdamı girişimi


