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“Bu rapor, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği
ile üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Coşkun GÖK sorumludur ve hiçbir
şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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Hazırlayan: Coşkun GÖK
Kars’ta dünyaya geldi. İlkokulu Kars’ta, Ortak Okulu Kocaeli’de okudu. Lise eğitimine Ankara
Maliye Okulu’nda başladı ve İzmir Maliye Okulu’nda tamamladı.
Cumhuriyet Üniversitesi Maliye, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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ihraç edildi. Kamuda çalıştığı dönemde Kamu Emekçileri Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro
Emekçileri Sendikası’nda (BES) Şube Yöneticiliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Birlik ve Dayanışma
Sendikası (Birlik Sendikası) üyesidir. 2016 yılından kurulan Engelliler ve Gençlik Derneği’nin
Kurucu Başkanlığı’nı devam ettirmektedir.
Ayrıca; Tüketici Hakları Derneği, Sivil Toplum Diyalogu Derneği, Demokrasi ve Diyalog için
Haklar Derneği ve KHK ile kapatılan Barış Derneği üyesidir.
Farklı hak alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütmektedir. Engelli,
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olarak çalışmaktadır.

Selanik Caddesi 52/11 Kızılay /Ankara
0507 451 7735
coskungokx@gmail.com
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İÇİNDEKİLER
Giriş
1.
Engellilik Nedir?
2.
4857 Sayılı İş Kanunu Göre İşyerlerinin Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Ne Kadardır?
3.
Engelli Çalışanların Sigorta Primlerinin Ne Kadarı Devletçe Karşılanmaktadır?
4.
Engelli Aylığı Nedir?
5.
2022 Sayılı Kanun’a Göre Engelli Aylığı Talebinde Bulunmak İçin Nereye Müracaat
Yapılmalıdır?
6.
Tahsis Talebi Nedir?
7.
Engelli Aylığından Kimler Faydalanabilir ve Ne Kadar Aylık Bağlanır?
8.
65 Yaşından Büyük Bakıma Muhtaç Engelli Aylığından Kimler Faydalanır?
9.
Bakıma Muhtaç Engelli Nedir Kimler Faydalanabilir ve Ne Kadar Aylık Bağlanır?
10.
Engelli Yakını Aylığı Nedir, İstenen Belgeler Nelerdir?
11.
2022 Sayılı Kanun’a Göre Aylık Başlangıç Tarihi Hangi Tarihte Başlar?
12.
Bağlanan Aylıklarda Hangi Durumlarda Azalma veya Artırma Olur?
13.
2022 Sayılı Kanun’a Göre Ödenen Aylıklar Nerelerde ve Hangi Tarihlerde Ödenir?
14.
2022 Sayılı Kanun’a Göre Bağlanan Aylıklar Hangi Durumlarda Kesilir?
15.
Engelli Aylığı Bağlanan Vatandaşların Durumlarındaki Değişikliği Kimler ve Ne Kadar
Sürede Bildirmekle Sorumludur?
16.
Engelli Aylığı Alan Kişinin Vefat Etmesi Halinde Hakkı Olup Ta, Tahsil Edemediği
Aylıklarını Varisleri Nasıl Alabilirler?
17.
Evde Bakım Parası Nedir?
18.
Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?
19.
Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?
20.
Engellinin Emekliliğinde Staj Yapılan Süre Hesaplamaya Dahil Edilir mi?
21.
Erken Emekli Olmak İçin Vergi İndirim Belgesi Almak Zorunda mıyım ?
22.
Engelli Olarak Ne Zaman Emekli Olabileceğimi Nasıl Hesaplayabilirim ?
23.
Engelli Emekli Olan Birisi Tekrar Sigortalı Olarak Tekrar Çalışabilir mi?
24.
Çalışan Engelliden Ne Kadar Sosyal Güvenlik Primi Kesilir?
25.
Engelli Olarak Emekli Olanların Emekli Maaşı Diğer Emeklilerin Emekli Maaşından Daha
Düşük Mü Olur?
26.
Engelli Rapor Oranı Yüksek Olan İle Düşük Olan Arasında Emeklilik Maaşı Farkı Var Mıdır?
27.
Bağ-Kur (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/B (İsteğe
Bağlı)) Engelli Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?
28.
Engelli Olarak Memurluk Görevine Başlayanların Emeklilik Şartları Nelerdir?
29.
Göreve Girmeden Önce Engeli Olmasına Rağmen Engelli Olarak Göreve Başlanmaması
Durumunda Emeklilik Şartları Nelerdir?
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30.
Göreve Başladıktan Sonra Engelli Olma Durumunda Emeklilik Şartları Nelerdir?
31.
Bakıma Muhtaç Engelli Çocuğu Olan Anne Nasıl Erken Emekli Olur?
32.
Bakıma Muhtaç Engelli Çocuğu Olan Annenin Erken Emekliliğinde Süre Nasıl
Hesaplanır?
33.
Birden Fazla Engelli Çocuğu Olan Anne Her Çocuğu İçin Ayrı Ayrı Olarak Bu Haktan
Faydalanabilir mi?
34.
Bakıma Muhtaç Engelli Çocuğu Olan Annenin Erken Emeklilik Primi Hesaplamasından
Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
35.
Evlatlık Edinmelerde Anneler Bakıma Muhtaç Çocuk Üzerinden Erken Emeklilik
Hakkından Faydalanabilir mi?
36.
Bakıma Muhtaç Engelli Çocuğu Olan Anne Erken Emeklilik İçin Nereye Başvuracak?
37.
Hakem Hastaneye Sevklerde Yol ve Gündelik Ödemesi Yapılır mı?
38.
Yenilenen Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?
39.
Engellilik Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?
40.
Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu Hastane Raporlarındaki Oranları Düşürebilir mi?
41.
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Ne Demektir?
42.
İş Kazası Nedir?
43.
Meslek Hastalığı Nedir?
44.
Malullük/Maluliyet Nedir?
45.
Adi Malullük Nelerdir?
46.
Vazife Malullüğü Nedir?
47.
Vazife Malullüğünün İstisnaları Var Mıdır?
48.
Harp Malullüğü Nedir?
49.
Malullük ile Engelliliğin Farkı Nedir?
50.
Malulen Emeklilik İçin Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Ve Nerden Alınır?
51.
Malulen Emeklilik İçin İlk Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılır?
52.
Maluliyet Kararını Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Hangi Birim ve Nasıl Karar Verir?
53.
Maluliyet Sonucunda SGK Yeniden Belge İsteyebilir mi?
54.
Malulen Emeklilik İçin Gerekli Belgeler (Maluliyet Dosyasında Bulunması Gereken)
Nelerdir?
55.
Kontrol Muayenesi Nedir?
56.
Malulen Emekli Olduktan Sonra Kontrol Muayenesi İçin En Geç Ne Zaman Başvuru
Yapılması Gerekir, Başvuru Yapılmaz İse Aylık Kesilir Mi?
57.
Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir?
58.
Malulen Emeklilik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
59.
Malulen Emekliler Başka Bir İşte Çalışabilir Mi?
60.
Malulen Emekliler Kendi Adlarına İşyeri Açabilirler mi?
61.
Malulen Emekliler Emekli Sandığı (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4/C Maddesi) Kapsamında Sigortalı Olabilirler mi?
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62.
Malulen Emeklilik ile Engellilik Raporuna Göre Emeklilik Arasındaki Fark Nedir?
63.
Malulen Emeklilik İçin %60 Üzerinde Rapor Alamayan Sigortalı Nasıl ve Nereye İtiraz
Edebilir?
64.
Malulen Emekli Maaşları Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?
65.
İtibari Hizmet Süresi Nedir?
66.
Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?
67.
Malulen Emekli Maaşı ile Normal Emekli Maaşı Arasında Fark Var mıdır?
68.
Malullük Aylığı Ne Zaman Ödenmeye Başlar?
69.
Malullük Aylığının Kesilme Nedenleri?
70.
Kesilen Malullük Aylığı Yeniden Bağlanabilir mi?
71.
Malullük Aylığı Alırken Aynı Zamanda Emekli Aylığını Da Alınabilir mi?
72.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Malullük Arasında Farklılık Var Mıdır?
73.
Malulen Emeklilik İçin SGK’yı Dava Etme Durumu Var mıdır?
74.
Malulen Emeklilik İçin SGK’yı Dava Etme Süresi Nasıl İşler?
75.
5510 Sayılı Kanun 4/B’li (Eski Bağ-Kur’lu) Malulen Emekli Olabilir mi?
76.
5510 Sayılı Kanun 4/B’li (Eski Bağ-Kur’lu) Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir?
77.
Sağlık Kurulu Raporu %60’ın Altında Gelenler Malulen Emekli Olabilirler Mi?
78.
Bağ-Kur Prim Borcum Olanları SGK Malulen Emeklilik İçin Sağlık Kuruluna Sevk Eder Mi?
Borcu Olanlar Da Malulen Emekli Olabilir Mi?
79.
Bağ-Kur’lu Olarak Malulen Emeklilik İçin 1800 Sigorta Prim Günü Yoksa Askerlik
Borçlanması Yaptırılabilir Mi?
80.
Bağ-Kur’lu Olarak Malulen Emeklilik İçin 1800 Sigorta Prim Günü Yoksa Doğum
Borçlanması Yaptırılabilir Mi?
81.
Malulen Emeklilik Başvurusu Kabul Edilen Bağ-Kur’lu Ne Zaman Emekli Maaşı Almaya
Başlar?
82.
Memurlar Hangi Durumda Malul Sayılır ve Malulen Emekli Edilir?
83.
Memurların Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?
84.
Memur Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?
85.
İşveren Sigorta Primlerini Bildirmiş Fakat Sigorta Prim Ödemesini Yapmamış, Bu Malulen
Emekliliğe Engel midir?
86.
Malulen Emeklilik Şartlarını Sağlayanlar Ne Yapmalıdır?
87.
Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Olan Engelliye Bağlanan Malulen Emeklilik
Maaşında Fark Var mıdır?
88.
İş Göremezlik Ödeneği Alan Birisi Malullük Aylığı Da Almaya Haz Kazanırsa Aylık
Başlangıcı Hangi Tarihte Olacaktır?
89.
Malullük Aylığı Çekilmezse Bankada Ne Kadar Süre Bekler?
90.
Malullük Aylığı İle Beraber Başka Bir Aylık Alma İmkanı Bulunmakta mıdır?
91.
Malul Aylığı Alan Birisi Yaşlılık Aylığı Alan Eşi Vefat Ederse Eşinin Aylığını Da Alabilir mi?
92.
Hem Malullük Hem De Vefat Eden Eşinden Yaşlılık Aylığı Alan Birisi Emekli Anne/Babası
Da Vefat Ederse Üçüncü Aylığı Da Alabilir mi?

6

100 Soruda Engellilerin Emeklilik Hakları

93.
Yaşlılık Alan Birisi Malullük Aylığı Alan Eşinin Vefat Etmesi Durumunda Eşinin Malullük
Aylığını Alabilir mi?
94.
Kendisi Yaşlılık Aylığı Alırken Malullük Aylığı Alan ve Vefat Eden Eşinden de Bu Aylığı Alan
Birisinin Emekli Anne/Babası Vefat Ederse Üçüncü Aylıkta Bağlanır Mı?
95.
Vefat Eden Babasından Yaşlılık Aylığı Alan Birisi Malullük Aylığı Alan Annesini De
Kaybederse İki Aylığı Da Alabilir mi?
96.
Vazife Malulü Aylığı Alırken Çalışmaya Devam Edip Çalışma Esnasında Geçirdiği Kazadan
Dolayı Malul Olan ve Malullük Aylığını Hak Eden İki Aylığı Da Beraber Alabilir mi?
97.
Vazife Malulü Aylığı Alırken Çalışmaya Devam Edip Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanana
İki Aylıkta Ödenebilir mi?
98.
Geçirilen İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Aylığı Bağlanan Birisi Çalışmaya
Devam Etmesi ve Malul Olması Durumunda Hem Sürekli İş Göremezlik Aylığı Hem De Malullük
Aylığı Alabilir mi?
99.
Meslek Hastalığı Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Aylığı Alan Birisi Çalışmaya Devam
Ederken Malul Sayılıp Malullük Aylığı Almaya Da Hak Kazanırsa İki Aylığı da Alabilir mi?
100. Malulen Emeklilikte Hangi Durumda Emekli Olanın Emekli Maaşı Kesilir veya Kesilmez?
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GİRİŞ
Birleşmiş Milletlerin “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” üzerine inşa edilen “BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları”nda; “2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin
tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret
ilkesinin tam olarak benimsenmesi” ve “2030’a kadar yaşa, toplumsal cinsiyete, engelliliğe, ırka,
etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve
sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi” amaçlanmıştır
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin (CRPD) giriş bölümünde ise, bu sözleşmeye
taraf devletlerin “Engellilerin toplumun refah ve çeşitliliğine yaptıkları ve yapabilecekleri olumlu
katkıları ve engellileri insan haklarını ve temel özgürlükleri tam kullanmaya ve topluma tam
katılmaya teşvik etmenin onların toplumsal aidiyetlerine, toplumun insani, sosyal ve ekonomik
yönden kalkınmasına ve yoksulluğun azalmasına katkıda bulunacağı” kabul edilmektedir.
Sözleşmenin birçok maddesi ve genel ruhu engellilerin toplumsal yaşama , sosyal hayata tam
ve etkin katılmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması konusunda taraf devletlerin sorumluluklarını
belirtmekte ve bu sorumlulukların temel insan haklarının yerine getirilmesinin şartı olduğunun
altı çizilmektedir.
Sosyal güvenlik ve emeklilik hakları sözleşmenin “Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma”
başlıklı 28.maddesinde “Engellilerin emeklilik fırsatları ve programlarına eşit erişimini sağlamak”
devletin sorumluluğudur şeklinde düzenlenmiştir.
Sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı engellilerin toplumsa yaşama katılımlarını sağlayan diğer
hakların varlığını ve kullanılabilmesini doğrudan etkileyen bir faktördür.
İstihdam hayatına dahil olmak konusunda diğer bireylere göre daha dezavantajlı durumda
olan ve ilerleyen yaşlarda engelliliğe bağlı vücut bütünlüğünün ve işlevselliğinin azalmasıyla
istihdam sürecine katılıma olanağı daha da azalan engellilerin sosyal güvenceye sahip olmaları
bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmelerinin temel koşuludur.
Söz konusu güvencenin önemi çalışma yaşamına devam edilen süreçte geçerli olduğu gibi
ilerleyen yaşlarda emeklilik hakkının var olması durumunda daha da önemli hale gelmektedir.
Engellilerin sosyal güvenceye sahip olmaları bu kesimleri sadaka, hayırsever, korunmaya ve
yardıma muhtaç kimseler olmaktan kurtararak başkalarından bağımsız olarak yaşamlarını devam
ettirmelerine olanak sağlayacak bir haktır.
Söz konusu hak herkes için geçerli olmakla beraber engelli haklarının sınırlı ve yetersiz düzeyde
uygulandığı Türkiye için daha hayati bir konumdadır.
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, yasal düzenlemelerde ve uygulamalarda engellilere
yönelik temel hakların sağlanmasını salık verirken diğer taraftanda bu haklara ve haklarla ilgili
bilgiye erişimin sağlanmasının hakların kendisi kadar önemli olduğunu belirtmektedir.
Türkiye’de engelli hakları konusu birçok kurumun ve buna bağlı olarak birçok yasal mevzuatın
alanına girmektedir.
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5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun engelli haklarıyla ilgili sınırlı haklara sınırlı düzeyde yer
vermektedir. Engellilerle ilgili haklar genel olarak diğer yasal düzenlemelerin içerisine dağılmış
durumdadır.
Haklara dair yasal düzenlemelerin dağınık olması bu hakların engelliler tarafından takip
edilmesini, izlenmesini ve haklara erişilebilirliği imkânsız hale getirmektedir.
Özellikle Türkiye’de sosyal güvenlik mevzuatının çok dağınık ve anlaşılması zor bir şekilde
düzenlenmiş olması bu alanlarda düzenlenen hakların engelliler için ulaşılamaz olmasına neden
olmaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu, 2828 Sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu, 4578 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi yasal
mevzuatlar engellilerin emeklilik ve sosyal güvenlik haklarına dair düzenlemelerin bulunduğu
alanlardır.
“100 Soru-100 Cevap Engellilerin Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Hakları” çalışması BM
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin temel ilkelerinden olan “bilginin erişilebilir olması
gerektiği” yaklaşımından hareketle söz konusu mevzuatlarda dağınık olarak bulunan engellilerin
sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili bilgileri pratik kullanmaya yönelik olarak 100 Soru100 Cevap şeklinde bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışma, engelli aylığı, bakım maaşı, iş kazası, farklı sosyal güvenlik düzenlemelerinde malulen
ve engelli emeklilik şartları, vergisel haklar, iş göremezlik, kesişimsel durumlarda emeklilik,
engellilik, bakım maaşı gibi bir çok konuda soru-cevap formunda gündelik kullanıma yönelik
bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.
Hakların bir bütün olarak herkes için ayrımsız, engelsiz, yasaksız ve hakça uygulanacağı
eşit-özgür bir ülke ve dünyanın kurulacağı zamana kadar engelli haklarını güçlendirmek için
çalışacağız ama O gün, engelli olan-olmayan, kadın-erkek, zengin-yoksul, yerli-göçmen ayrımı
olmadan yeryüzü herkesin olacak ve herkes için bir cennet olacak.
El birliğiyle bir gün mutlaka olacak….

									

Coşkun GÖK
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Engellilik Nedir?

Diğer bireylerle/engeli olmayanlarla eşit koşullar altında topluma tam ve
etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel
ya da algısal bozukluğun bulunması durumudur.
Engellilik olgusu toplumsal yaşama tam ve etkin katılamamanın gerekçesi/mazereti olarak
değerlendirilemeyecek, bu hakların sağlanması için ek tedbirlerin alınmasını gerekli kılan bir
durumdur.
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4857 Sayılı İş Kanunu Göre İşyerlerinin
Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?

4857 Sayılı iş Kanununa göre 50+ (50 ve daha fazla) işçi çalıştıran özel
sektör işyerleri çalıştırdıkları işçi sayısının %3’ü kadar, kamu kurumları ise %4’ü kadar, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’na göre ise memur kadrosunda çalışanların %3’ü kadar engelliyi
meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
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Engelli Çalışanların Sigorta Primlerinin
Ne Kadarı Devletçe Karşılanmaktadır?

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan engelli
sigortalıların belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine
ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları
halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50’si devletçe
karşılanmaktadır.
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Engelli Aylığı Nedir?

Toplumda genellikle “Engelli aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Kanunla” “hanenin aylık toplam gelirinden hane içindeki kişi başına düşen miktarın asgari
ücretin 1/3’inden az olması” ve diğer şartların da taşıması koşuluyla “muhtaçlık aylığı” olarak
3 aylık periyotlar şeklinde ödenen nakdi destektir.
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2022 sayılı Kanuna Göre Engelli Aylığı Talebinde
Bulunmak İçin Nereye Müracaat Yapılmalı?

İkametgâhın bağlı bulunduğu yerdeki
Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Defterdarlık veya

Mal

Başvuru sırasında istenen belgeler şunlardır;
•
•
•
•
•
•
•

T.C kimlik numarası bulunan nüfus kağıdı,
Sağlık Kurulu Raporu
Başvuru yapılan birimden alınıp doldurulacak “Başvuru Formu”
2 adet Vesikalık Fotoğraf
Mal Bildirim Beyanı,
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Sosyal Güvenlik Kurumundan Maaş Almadığını Gösteren Belge

06

Tahsis Talebi nedir?

Normal, engelli veya malulen emekli maaşı bağlanması için SGK’nın
ilgili birimlerine yapılan başvurudur. Bu başvuruda tahsis talep
formunun doldurulması gerekmektedir.

4
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Engelli Aylığından Kimler Faydalanabilir
ve Ne Kadar Aylık Bağlanır?

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, engel oranı %40 ile %69 arasında olan ve herhangi
bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanmayan, herhangi bir işe
yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni kanunumuza göre nafaka yükümlüsü
yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı
Kanun’un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır. Muhtaçlık
sınırının altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.
İstenilen Belgeler:
a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık
talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh
ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve
mühürlenecektir.)
b) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.
c) Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge.

08

65 Yaşından Büyük Bakıma Muhtaç
Engelli Aylığından Kimler Faydalanır?

65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde
engelli (Engel oranı %70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir
gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan her türlü gelirleri ile Medeni
Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka
miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara (hane
gelirleri toplamından hanedeki fert başına düşen tutar asgari ücret netini 1/3’ünden az
olanlara) ödenen aylıktır. Muhtaçlık sınırının altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü
tutarında ödenen aylıktır.
Bunun için istenen belgeler;
a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık
talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh
ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve
mühürlenecektir.)
b) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu
c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

5
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Bakıma Muhtaç Engellilik Durumu
Nedir Kimler Faydalanabilir ve Ne
Kadar Aylık Bağlanır?

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam
ettiremeyecek şekilde engelli (engel oranı %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan,
her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı
yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun’un 1. maddesinde
belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan
daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır. Muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında
ödenen aylıktır.
İstenilen Belgeler:
a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık
talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh
ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve
mühürlenecektir.)
b) Engelli Ölçütü, Sınıflandırması ve engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.
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Engelli Yakını Aylığı Nedir, İstenen
Belgeler Nelerdir?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından
faydalanmayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü
yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı
Kanun’un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü
olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla,
muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.
İstenilen Belgeler:
a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık
talebinde bulunan engelli yakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi,
ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce aylık talebinde bulunan
engelli yakını adına doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)
b) Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik gereğince engelli çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.
c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
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2022 sayılı Kanuna Göre Aylık Başlangıcı
Hangi Tarihte Başlar?

2022 Sayılı Kanun’a göre aylık talebinde bulunanların, ikametgâhlarının bağlı
bulunduğu Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları zorunludur.
Bunların aylık başlangıç tarihi, başvuru formlarındaki dilekçe kısmının Defterdarlık veya Mal
Müdürlüğünde kayda geçtiği tarihi (Başvuru formunun dilekçe kısmındaki saymanlık kayıt
tarihi) takip eden aybaşıdır.
ÖRNEK:
Başvuru formundaki dilekçe kısmı 17/01/2009 tarihinde Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünde
kayda geçmiş olan (Saymanlık kayıt tarihi) ilgiliye 01/02/2009 tarihinden itibaren aylık
bağlanır ve birikmiş aylıkları defaten ödenir.
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Bağlanan Aylıklarda Hangi Durumlarda
Azalma veya Artırma Olur?

Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek engellilik durumuna
bağlı olarak aylık tutarında artırım yapılması gerekenlerin aylıkları, yeniden aldıkları sağlık
kurulu raporlarının SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren artırılmaktadır.
ÖRNEK:
01/08/2006 tarihinden itibaren %65 engel oranına göre “Muhtaçlık Aylığı” bağlanan kimsenin
Kurumumuz kayıtlarına 25/09/2011 tarihinde intikal eden sağlık kurulu raporuna göre %72
oranında engelli olduğu tespit edildiğinde, bu kimsenin aylığı 01/10/2011 tarihinden itibaren
“Bakıma Muhtaç Engelli Aylığına” dönüştürülür ve artırım tarihi itibariyle aylık farkları tarafına
ödenir.

7

13

100 Soruda Engellilerin Emeklilik Hakları

2022 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Aylıklar
Nerelerde ve Hangi Tarihlerde Ödenir?

Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak
üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir.
Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ilk aylık ödemeleri ile
herhangi bir sebeple hak edilip de alınamayan aylık tutarları ikametgahlarına yakın veya
ilgililerin talep ettikleri anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile her yılın Mart, Haziran,
Eylül ve Aralık aylarında ödenmesi gereken dönem aylıkları ise PTT Merkezleri aracılığı ile
hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine
ödenir.
Dönem aylıkları, ilgililere;
a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5’inci günü,
b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6’ncı günü,
c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7’nci günü,
d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8’inci günü,
e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9’uncu günü,
Ödenmektedir.
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2022 sayılı Kanuna göre bağlanan
aylıklar hangi durumlarda kesilir?

Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibinin veya uygulama
yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen engellinin;
a) Ölümü,
b) Türk vatandaşlığından çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi
(Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç)
c) Muhtaçlığının kalkması,
ç) Engelli olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,
e) Daimi olmayan engelli oranının % 40’ın altına düşmesi,
f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
g) Uygulama yönetmeliğinin 2’nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen engellinin 18 yaşını
tamamlaması,
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ğ) Uygulama yönetmeliğinin 2’nci maddesinin (ç) bendi kapsamında olanlar açısından bakım
ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,
h) Uygulama yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtilen durumların mevcut olduğunun
tespiti,
ı) Sosyal güvenlik kurumlarından engelli olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı
veya gelirinin kesilmesi,
hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren
kesilmektedir.
Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir takvim yılı içerisinde
toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar hakkında aylık kesme
işlemi uygulanmamaktadır.

15

Engelli Aylığı Bağlanan Vatandaşların Durumlarındaki
Değişikliği Kimler ve Ne Kadar Sürede Bildirmekle
Sorumludur?

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri,
aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda bu durumları Kurumumuza üç ay içinde
bildirmekle yükümlüdürler.
Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya
varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilmek üzere ilgililerin ikametgâhlarının bulunduğu Valilik
veya Kaymakamlıklara bildirilmektedir.
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Engelli aylığı Alan Kişinin Hayatını Kaybetmesi Durumunda
Hakkı olan Fakat Tahsil Edemediği Aylıklarını Varisleri Nasıl
Alabilirler?

2022 Sayılı Kanun’a göre aylık almakta iken vefat edenlerin, vefat tarihleri itibari ile hak edipte
alamadıkları ve varislerine intikal eden meblağın, varislerin talebi halinde ödenebilmesi için
aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir;
a) İlgili mahkemeden alınacak “Veraset İlamı”,
b) Her varis için ayrı ayrı istem dilekçesi (Bir dilekçede hepsinin adı-soyadı ve imzası bulunması
halinde geçerli sayılmaktadır.)
c) İntikal eden miktarın (Tereke) veraset ve intikal vergisinden bağışık olduğu veya bu verginin
ödendiğine dair ilgili Vergi Dairesi yazısı,
Bu belgeler geldikten sonra, varislere ödenecek meblağ, veraset ilamındaki hisseleri esas
alınarak tespit edildikten sonra varislere ödenmektedir.

9

17

100 Soruda Engellilerin Emeklilik Hakları

Evde Bakım Parası Nedir?

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile ve
Sosyal politikalar İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında
verilen tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde bakım parası engelli bireylerin kendisine
değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

02

Evde Bakım Parası Almanın Şartları
Nelerdir?

Engelli bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.
1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine
ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir
tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit
edilmesi,
2.Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı Sağlık Kurul Raporunun “ağır
engelli” kısmında mutlaka “Evet” ibaresi bulunması,
3.Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma
muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi.

19

Evde Bakım Parası İçin Nereye
Başvurulur?

Evde bakım parası alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu
yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine
başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde
ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

10
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20

Engellinin emekliliğinde staj yapılan
süre hesaplamaya dahil edilir mi?

Her ne şekilde olursa olsun; staj için yapılan sigorta girişi sigorta
başlangıcı olarak ve yatan primlerde emeklilik primi olarak hesaplamalarda dikkate alınmaz.

21

Erken Emekli Olmak için Vergi İndirim
Belgesi Almak Zorunda mıyım?

Evet. Erken emekli olmak için vergi indirimi için başvuru yapmanız ve
başvurunuzu olumlu biçimde onaylanması gerekmektedir. Engelli raporunuz olsa bile
eğer vergi indirim belgeniz yoksa ve vergi indiriminden faydalanmıyorsanız erken emeklilik
hakkından faydalanamazsınız.

22

Engelli Olarak Ne Zaman Emekli
Olabileceğimi Nasıl Hesaplayabilirim ?

2008 öncesi ve 2008 sonrası işe giren engelliler farklı kurallara tabi
olmaktadır. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olan engelliler 15 yıl
sigortalılık süresi ve 3600 gün sigorta primi yatırmış olması şartıyla emekliliği hak etmektedir.
Emeklilik hesaplamasında dikkate alınacak kriterler tabloda ki şekildedir;
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İŞE BAŞLAMA
TARİHİ

İşe Başlama Tarihi
Çalışma Gücünde
Kayıp Oranı %60 ve
daha çok olanlar

Çalışma Gücünde
Kayıp Oranı %50 –
%59 arası olanlar

01.10.2008 – 31.12.2008

15 yıl, 3 bin 700 gün

16 yıl, 3 bin 700 gün

01.10.2008 – 31.12.2008

15 yıl, 3 bin 700 gün

16 yıl, 3 bin 700 gün

01.01.2009 – 31.12.2009

15 yıl, 3 bin 800 gün

16 yıl, 3 bin 800
gün

01.01.2010 – 31.12.2010

15 yıl, 3 bin 900 gün

16 yıl, 3 bin 900
gün

01.01.2011 – 31.12.2011

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin gün

01.01.2012 – 31.12.2012

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 100 gün

01.01.2013 – 31.12.2013

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 200
gün

01.01.2014 – 31.12.2014

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 300
gün

01.01.2015’den sonra

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 320
gün

23
24

Engelli Emekli Olan Birisi Tekrar
Sigortalı Olarak Tekrar Çalışabilir Mi?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek emekli olduktan
sonra da çalışmaya devam edebilir.

Çalışan engelliden ne kadar sosyal
güvenlik primi kesilir?

Çalışan engelliden maaşının %30’u oranında SGDP, %2 oranında da
Kısa Vadeli Sigorta kolları Primi olmak üzere %32 oranında kesinti yapılır.
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Engelli olarak emekli olanların emekli
maaşı diğer emeklilerin emekli
maaşından daha düşük mü olur?

Engellilerin emekliliğinde 01.10.2008 öncesi ve sonrası tarihte işe başlama ve engellilik
derecesine göre farklı sigorta primi yatırılmış olma şartı olsa da engelli adına yatan sigorta
günü emeklilik hesaplamasında 5400 gün yatmış gibi hesaplanır. Bu hesaplamadan dolayı
da engellilerin alacakları emekli maaşı ile normal şartlarda emekli olanların aldıkları emekli
maaş tutarı arasında fark yoktur.

26

Engelli Rapor oranı yüksek olan ile
düşük olan arasında emeklilik maaşı
farkı var mıdır?

Engellilerin raporlarında yazan tutarın %40 olması ile %100 olması arasında emeklilik maaşı
açısından bir fark bulunmamaktadır.

27

Bağ-kur (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4/b (isteğe bağlı)
engelli erken emeklilik şartları nelerdir?

Bağ-kurlular yani esnaf olan engelliler daha önce erken emeklilik hakkından faydalanamıyordu.
1 Ekim 2008 den itibaren geçerli olmak üzere bağ-kur engelli emeklilik başvurusu yolu
esnaf olan engellilere açıldı. Aşağıdaki şartları taşıyan engelliler, engelli emeklilik bağ-kur
hakkından faydalanarak erken emekli olabilirler.
İsteğe bağlı olarak emekli olmanın temel 2 şartı bulunmaktadır. Bunlar;
a.
b.
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En azı % 40 oranında engelli raporu olması
İstenen prim gün sayısını tamamlamış olması
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İsteğe bağlı emeklilik tablosu ise şu şekildedir;
İsteğe Çalışma
Gücünde Kayıp
Oranı%60 ve daha çok
olanlar

İsteğe Çalışma Gücünde Kayıp
Oranı%50 – %59 arası
olanlar

İsteğe Çalışma
Gücünde Kayıp
Oranı%40-%49
arası olanlar

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 320 gün

18 yıl, 4 bin 680
gün

28

Engelli olarak memurluk görevine
başlayanların emeklilik şartları nelerdir?
01.10.2008 tarihinden önce işe başlayan devlet memurlarında;

5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat
kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce %40 ve daha fazla oranlı raporu
olanlar
15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar.
En az % 40 oranında engelli olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az
15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olunabilmektedir. 15 hizmet yılının içerisine
sigortalı veya Bağ-Kurlu süreler de dahil edilmelidir. Ancak emekli olunması için Devlet
memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması gerekmektedir. Yaş şartı aranmamaktadır.
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Göreve girmeden önce engeli olmasına
rağmen engelli olarak göreve başlanmaması
durumunda emeklilik şartları nelerdir?

İlgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Kurulunca incelenmektedir.
Bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranı;
- % 50 - % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
- % 40 - % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl hizmet süresinin aranmaktadır. Yaş şartı
aranmamaktadır.

30

Göreve başladıktan sonra Engelli olma
durumunda emeklilik şartları nelerdir?

Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık
kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi
sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480 gün,
uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

31

Bakıma muhtaç Engelli çocuğu olan anne
nasıl erken emekli olur?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28.maddesine
göre;1 Ekim 2008 tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme
gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.”
Bu haktan sigortalı çalışan, isteğe bağlı sigortalı veya emekli sandığı iştirakçisi tüm anneler
yararlanabilir.
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Bakıma muhtaç Engelli çocuğu olan annenin
erken emekliliğinde süre nasıl hesaplanır?

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın
sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanların 1 Ekim 2008 gününden sonra geçen prim
ödeme gün sayılarının dörtte biri,
aPrim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek,
bEklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.
İşte bu sürelerin tespiti için;
-Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,
- Çocuğun doğum tarihine, n Ölmesi halinde ölüm tarihine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olma halinin başlangıç
ve bitiş tarihine, n Çocuğun evli olup olmadığına,
-Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,
- Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına,
- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak
faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenecektir.
2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda başka birinin sürekli
bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun
durumu bildirilirse sigortalının çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına
ilave edilir. İlave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılır.

33

Birden fazla engelli çocuğu olan anne her çocuğu
için ayrı ayrı olarak bu haktan faydalanabilir mi?

Birden fazla ağır engelli çocuğu olan anneler sade çocuklarından birisi
için bu haktan faydalanabilir.
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Bakıma muhtaç Engelli çocuğu olan annenin
erken emeklilik primi hesaplamasından
yararlanma süresi ne kadardır?

Çocuğun yaşadığı süre boyunca anne prim eklenmesi ve yaş haddinden düşülmesi hakkından
faydalanabilir.

35

Evlatlık edinmelerde anneler bakıma muhtaç
Çocuk üzerinden erken emeklilik hakkından
faydalanabilir mi?

Bakıma muhtaç çocuğun evlatlık edinilmesinde de anne erken emeklilik hakkına sahip
olur fakat çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan yatılı olarak faydalanıyorsa anne bu hakkı
kullanamaz.

36

Bakıma muhtaç Engelli çocuğu olan anne
erken emeklilik için nereye başvuracak?

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul
olduğunun tespitini isteye sigortalı annelerin en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik
Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir. Başvurulan yer, çocukları “hakem hastaneler” denilen
sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk eder. Buradan alınan raporla bakıma muhtaçlık
başlama bitiş tarihleri ve annenin primine eklenecek ve yaş haddinden düşülecek süreler
belirlenir.
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Hakem hastaneye sevklerde Yol ve
gündelik ödemesi yapılır mı?

Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü
bulunduğu hak sahiplerine yani anne, baba, eş ve çocuklara yapılan ve yerleşim/çalışma
alanı dışında ki bir sağlık kuruluna yapılan sevk durumlarında SGK tarafından karşılanan
masraflardır.
Bunun için şu şartlar gerekmektedir;
-Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş
hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya
ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki
sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,
-Sevkin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci
veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,(aile hekiminin yapacağı
sevkler kabul edilmeyecektir)
-Hasta sevk belgesinin doldurulması ve sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin bulunması
gerekmektedir(Başhekim onayına gerek bulunmamaktadır),
-Sevkin yapıldığı gün de dahil olmak üzere 5 iş günü içerisinde sevk edilen hastaneye gidilmiş
olunmalıdır.

38

Yenilenen Engelli Sağlık Kurulu
raporuna itiraz nasıl yapılır?

Engelli Sağlık Kurulu raporuna; engellinin kendisi, velisi, vasisi veya
raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk Engelli Sağlık
Kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl
Sağlık Müdürlüğü’nce, Engelli Sağlık Kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir Engelli Sağlık
Kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen Engelli Sağlık Kurulu raporu
ile itiraz üzerine verilen Engelli Sağlık Kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise Engelli
Sağlık Kurulu raporu kesinleşir. Engelli Sağlık Kurulu raporlarının farklı olması durumunda,
kişinin ikâmet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişinin yeniden muayene edilmesi
ve Engelli Sağlık Kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla
gönderilir. Hakem hastanenin Engelli Sağlık Kurulu’nca verilen kararı kesindir.
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Engellilik Vergi İndiriminden Nasıl
Yararlanılır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engellilerin, sağlık kurulunun verdiği engelli
raporuyla birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, Vergi Dairesi
Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğü’ne), Bağımsız Vergi Dairesi
bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal
müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
Yapılan başvurular Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilir ve karar
verilir.

40

Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu hastane
raporlarında ki oranları düşürebilir mi?

CEVAP
Genelde ve uygulama olarak Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu değerlendirmeye aldığı
sağlık raporlarında ki oranları düşürmektedir fakat Danıştay “...sağlık raporlarında yer alan
sakatlık bulgularına göre sakatlık oranının yüzde olarak belirleme konusunda Merkez
Sağlık Kuruluna herhangi bir yetki tanınmamıştır…” diyerek Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık
Kurulu’nun hastanelerin verdiği sağlık raporlarında ki engel oranını düşürme yetkisi yoktur.

41

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Ne demektir?

İş kazası/meslek hastalığı sonucu sigortalının çalışma gücünü 0-100
oranları arasında kaybetmesidir.
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42

İş Kazası Nedir?

5510 sayılı kanunun 13. maddesine göre ;
•
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
•
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
•
Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda,
•
Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
•
Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan
olaydır.

43

Meslek Hastalığı Nedir?
5510 sayılı kanunun 14. maddesine göre ;

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel
veya ruhsal engellilik halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,
sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.
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Malullük/maluliyet nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre
-Sosyal güvenlik sistemi içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık
veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen,
-İş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde
olan,
Sigortalı malul sayılır.
-Kamu çalışanlarından, yukarıda belirtilen malullük hali olmasa bile vazifelerini yapamayacak
derecede meslekte kazanma gücünü kaybettikleri tespit edilen çalışanlara malul bu duruma
ise maluliyet denir.

45

Adi malullük nelerdir?

Emekli aylığı bağlanabilmesi için iştirakçilerin en az 10 yıl fiili hizmet
müddetinin bulunması gerekmektedir. İstisna olarak, 5 yıl fiili hizmet
müddeti bulunan ve tedavisi imkânsız bir maluliyete uğramaları ve başkasının güç ve yardımı
olmaksızın hayatını devam ettiremez duruma düşmeleri halinde de, 15 yıl hizmeti bulunan
maluller gibi aylık bağlanabilmektedir.

46

Vazife Malullüğü nedir?
-İlgililerin vazifelerini yaptıkları sırada ve vazifelerinden,

- Vazifeleri dışında kurumların verdiği herhangi bir kuruma ait başka
işleri yaparken bu işlerden,
- Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten ve
- Fabrika, atölye ve benzeri iş yerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten
sonra, o iş yerinde meydana gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusunda
ileri gelen kazadan vazife yapamayacak duruma düşmeleri halinde,
buna “vazife malullüğü” denilmektedir.
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Vazife Malullüğünün istisnaları var mıdır?

Vazife malullüğünün aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanması
halinde
a) Keyif verici içki ve her çeşit madde kullanmaktan,
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
c) Yasak fiilleri yapmaktan,
d) İntihara teşebbüsten olursa,
e) Her ne suretle olursa olsun kendilerine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar
vermek maksadından doğmuş olursa,
adi malullük hükümleri uygulanmaktadır.

48

Harp Malullüğü Nedir?

Vazife malullerinden bu malullüklere,
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisi ile,
d) Askeri harekatı gerektiren iç ve sınır harekatı sırasında,
e) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla, emir ve görevli
olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle, emir ve görevle dalış
yapan dalgıçlarla, denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan, denizaltıcılığın
yada dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile uğranılması halinde,
buna harp malullüğü denilmektedir.

49

Malullük ile engelliliğin farkı nedir?

Maluliyet durumunun her halükârda sigortalı işe başlama tarihinden
sonra gerçekleşmiş olması gerekirken engellilik doğuştan veya
sigortalı işe başlama tarihinden sonra gerçekleşebilir.
Engellilik için %40 oranında vücut veya zihinsel bütünlüğünü kaybettiğine dair sağlık kurulu
raporu olması yeterliyken, maluliyet için enaz %60 çalışma gücü kaybının tespit edilmesi
gerekmektedir.
Engelli sağlık kurulu raporlarında, kişinin hastalıklarının tamamı birleştirilerek, memurun
tüm vücuduna ilişkin fonksiyon kaybı oranı belirlenirken; memurun malul sayılmasına ilişkin
raporda hastalıklar birleştirilmemekte ve en ağır hastalığına göre kayıp oranı belirlenmektedir.
Yani her maluliyet aynı zamanda bir engellilik durumudur fakat her engellilik durumu malullük
olarak kabul edilmez.
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51
52

Malulen emeklilik için sağlık kurulu
raporu nasıl ve nerden alınır?

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk
yazısında belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri ile Askeri hastaneler sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

Malulen emeklilik için ilk başvuru nasıl ve
nereye yapılır?

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüğünün ilgili
servislerine başvurulmalıdır.

Maluliyet kararını Sosyal Güvenlik
Kurumu’nda hangi birim ve nasıl karar verir?

Maluliyet kararı, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarınca verilir.
Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgelerden bağlı
bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce oluşturulan dosya ilgili Sosyal
Güvenlik Kurumu sağlık kuruluna gönderilir.
Kurum sağlık kurulunda yapılan değerlendirme sonucunda;
–Çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmeniz nedeniyle malul sayılacağınıza,
–Çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmemeniz nedeniyle malul sayılamayacağınıza,
–Malul sayılmakla birlikte ilk işe girdiğiniz tarihte malul sayılmanızı gerektirecek düzeyde
hastalık
veya arızanızın bulunması nedeniyle malullük aylığından yararlanamayacağınıza,
Karar verilir.
Gereği halinde, yeniden muayene veya eksik belge temini için de ara karar verilebilir.
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Maluliyet sonucunda SGK yeniden
belge isteyebilir mi?

Sevkiniz sonucunda düzenlenen sağlık kurulu raporunun karar vermek
için yetersiz veya eksik olduğu durumlarda, sağlıklı değerlendirmeyi ve mağduriyetinizin
önlenmesini teminen, gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin veya dosyanızdaki diğer eksik
belgelerin tamamlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli belgeleri isteyebilir.

Malulen emeklilik için gerekli belgeler (maluliyet
dosyasında bulunması gereken) nelerdir?

-Maluliyet talep dilekçesi,
-İlk işe giriş bildirgesi,
-Erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi,
-Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı
muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
-İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
-Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve
dayanağı tıbbi belgeler,
-Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve
epikrizlerin
(çıkış özeti) birer örneği,
-Sosyal Güvenlik Kurumunca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa,
bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler,

55

Kontrol Muayenesi Nedir?

Bazı hastalıkların tedavi ile iyileşebilmesi mümkün iken bazılarının
tedavi ile de geçmesi mümkün bulunmamaktadır. İşte tedavisi
mümkün olan hastalıklar ile malulen emekli olanlar raporda belirtilen
süre ışığında belirli periyotlarda kontrole tabi tutulurlar. Kontrol muayenesinde iş gücü kayıp
oranının değişip değişmediğine bakılır. Eğer iş gücü kayıp oranı %60 altına düştüyse malulen
emekli maaşı kesilir. Kontrol muayenesinde işgücü kayıp oranı hala %60 ve üzerinde olduğu
tespit edilirse emekli maaşı ödenmeye devam edilir.
Tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan dolayı malulen emekli olanlar için kontrol
muayenesi uygulanmaz.
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Malulen emekli olduktan sonra kontrol muayenesi
için en geç ne zaman başvuru yapılması gerekir,
başvuru yapılmaz ise aylık kesilir mi?

Kontrol muayene tarihinden 45 gün önce bağlı bulunulan sosyal güvenlik il/merkez
müdürlüğüne başvurarak süre dolmadan hastaneye sevkin alınıp kontrol muayene raporunun
kurum sağlık kuruluna gönderilmesini sağlamak gerekir. Aksi takdirde malulen emekli aylığı
durdurulur, Yeni karar oluşturuluncaya kadar aylık ve sağlık yardımı verilmez.

Malulen emekli olma şartları nelerdir?

-Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 yitirmiş
olmak; kamu çalışanları yönünden ise çalışma gücünü en az %60
oranında yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmak,
-10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün prim gününü doldurmuş olmak.
-Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa bu kez 10 yıllık sigortalılık
süresi aranmaz ve 1800 prim günü yeterli olur.
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Malulen emeklilik için gerekli belgeler
nelerdir?

Malulen emeklilik için başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin
dosyada tam olması gerekmektedir;
-Maluliyet talep dilekçesi,
-İlk işe giriş bildirgesi,
-Erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi,
-Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı
muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
-İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
-Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve
dayanağı tıbbi belgeler,
-Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve
epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği,
-Sosyal Güvenlik Kurumunca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa,
bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler.
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Malulen emekliler başka bir işte
çalışabilir mi?

Malulen emeklilik çalışma gücünün kaybı anlamına gelmektedir. Tekrar sigorta girişi yapılarak
çalışıldığı zaman SGK kişiye vermiş olduğu malulen emeklilik hakkını iptal eder.

Malulen emekliler kendi adlarına
işyeri açabilirler mi?

4/A (eski SSK) kapsamında malullük aylığı alanların kendi adlarına
işyeri kurmaları ve burada Bağ-kur (isteğe bağlı) primi yatırmaları serbesttir. Yani Bağ-Kur(4/B)
kapsamında bir faaliyette bulunmaları halinde malullük aylıkları kesilmemektedir.

Malulen emekliler Emekli Sandığı (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/C
maddesi) kapsamında sigortalı olabilirler mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/A maddesi (eski SSK)
statüsünde malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları
kesilmez.

62

Malulen emeklilik ile engellilik raporuna
göre emeklilik arasındaki fark nedir?

Malulen emeklilik ile engelli olarak emeklilik arasındaki en önemli
fark; emeklilikten sonra engelliler SGDP ödeyerek çalışmaya devam edebilmektedirler fakat
malulen emekli olanlar çalışmaya başladıkları andan itibaren malulen emeklilik hakları SGK
tarafından iptal edilir ve tekrar malulen emeklilik için süreci baştan başlatması gerekir.
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Malulen emeklilik için %60 üzerinde
rapor alamayan sigortalı nasıl ve
nereye itiraz edebilir?

Sosyal Güvenlik Kurum sağlık kurullarınca malul sayılmayanlar, dosyalarının bir kez de Sosyal
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda incelenmesini talep edebilirler.
İtiraz dilekçelerini yine bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verirler.
Yüksek Sağlık Kurulu itiraza konu karara esas olan ve dosyada mevcut bulunan sağlık kurulu
raporları üzerinden değerlendirme yaparak, karara bağlar.
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Malulen Emekli Maaşları Ne Kadar,
Nasıl Hesaplanır?

Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden,
9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.
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 fiilî hizmet
süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.
Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam
prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanmaktadır.
Burada belli bir maaş belirtmek zordur. Emekli maaş hesabında hizmetin geçtiği tarih aralığı
çok önemlidir. Eğer hizmetin ağırlıklı kısmı 2000 yılından önce ise yüksek bir emekli maaşı
bağlanabilir. Ama ağırlıklı kısmı 2000 yılından sonra ise emekli maaşı düşük olacaktır.
2021 yılı için yaklaşık ve ortalama malulen emekli maaşları şu şekildedir;
- Hizmetlerin tamamı 4a SSK kapsamında asgariden ödenmiş birinin 2021 yılında alabileceği
ortalama malulen emekli maaşı en düşük 1.500TL
- Hizmetlerin tamamı 4b bağ kur kapsamında (tarım/çiftçi bağ kuru hariç) asgariden ödenmiş birinin 2021 yılında alabileceği ortalama malulen emekli maaşı Son yapılan düzenlemelerin ardından en düşük 1.500TL’dir.
- Hizmetlerin tamamı 4c emekli sandığı kapsamında ödenmiş birinin 2021 yılında alabileceği
ortalama malulen emekli maaşı 2.400-2.600 TL aralığındadır.
- 3600 günden emekli olacaklar için malulen emekli aylığı hesaplama ve alınacak ortalama
emekli maaşı tutarları güncel olarak yukarıdaki gibidir. Yani SSK kapsamında prim ödemeleri
asgariden ödendi ise 3600 günden bağlanacak emekli maaşı tutarı 2021 yılı için en düşük
1500 TL’dir.
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İtibari Hizmet süresi nedir?

5510 Sayılı Kanun’un 49 uncu maddesine göre itibari hizmet süresi;
Kanuna göre bağlanacak aylıkların ve yapılacak toptan ödemelerin
hesabında dikkate alınan, ancak hiçbir şekilde Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından
gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayacak
süredir.

Fiili hizmet Süresi Zammı Nedir?

5510 Sayılı Kanunun 40.maddesinde belirtilen iş ve işyerlerinde çalışan
sigortalıların prim ödeme gün sayılarına bu işyerlerinde, işlerde ve alt
işlerinde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları
kadar eklenen süreler fiili hizmet süresi zammı olarak adlandırılmaktadır. Kanunda sayılan
işyerleri yüksek derecede risk barındıran işyerleridir.

Malulen Emekli Maaşı ile Normal
Emekli Maaşı Arasında Fark var mı?

Normal emeklilikle malulen emeklilik maaşları arasında bariz bir fark
bulunmamaktadır çünkü malulen emeklilikte ödenen prim 9000 günün altındaysa prim gün
sayısı bu sayıya tamamlanarak işlem yapılmaktadır.

Malullük aylığı ne zaman ödenmeye başlar?

1. Sigortalının malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük
aylığının bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı tarihinden önce
ise yazılı istek yapılan tarihten,
2.
Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı
olarak başvurulan tarihten sonra ise rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.
3.
Sigortalı aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik geliri alıyor ise malullük aylığı
geçici iş göremezlik gelirinin sona erdiği tarihi takip eden aybaşında başlar.
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Malullük aylığının kesilme nedenleri?

1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa veya yabancı
bir ülkenin mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması halinde
çalışmaya başladığı tarih itibariyle,
2.
Yapılan kontrol muayenesi sonucu sigortalının malullük halinin ortadan kalktığının
tespit edilmesi halinde ise buna ilişkin raporun tarihini takip eden aybaşından itibaren
malullük aylığı kesilir.
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Kesilen malullük aylığı yeniden
bağlanabilir mi?

Malullük aylığı almakta iken çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı
kesilen sigortalı işten ayrıldıktan sonra tekrar malullük aylığının bağlanmasını talep edebilir.
SGK tarafından kontrol muayenesi yaptırılan sigortalının maluliyet halinin devam ettiği tespit
edilir ise malullük aylığı yeniden bağlanır

Malullük aylığı alırken aynı zamanda
emekli aylığını da alınabilir mi?

Malullük aylığı almakta iken emekliliğini de hak eden sigortalıya, sigortalının
yazılı müracaatı halinde emekli aylığı da hesaplanır. Her iki aylık karşılaştırılır. Hangisi yüksekse
o aylığı ödenir. Diğer aylık kesilir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile
Malullük Arasında Farklılık Var mıdır?

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %60 ve
daha yukarı oranda kaybeden sigortalılara hem gelir hem de malullük aylığı bağlanır. Yüksek
olanın tamamı diğerininse yarısı ödenir.
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Malulen emeklilik için SGK’yı dava
etme durumu var mıdır?

Malulen emekliliğin sağlıkla ilgili ön şartı işe girildiğinde malul sayılacak
derecede hasta olmamaktır. Ama SGK oranı ne olursa olsun işe girmeden evvel var olan
hastalıklarda malulen emekli etmiyor ise SGK dava edilerek kazanılması halinde Mahkeme
kararı ile emekli olma şansı vardır.
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Malulen emeklilik için SGK’yı dava
etme süresi nasıl işler?

1.
En son çalıştığınız veya ikametgâhınızın bağlı olduğu SGK’ ya malulen emeklilik için
talepte bulunulur
2.
SGK sağlık raporu oranı sebebiyle reddederse,
3.
SGK Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilir.
4.
İtiraz red olunca da İş Mahkemesinde dava açılır.
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5510 sayılı Kanun 4/b’li (Eski Bağ-Kur’lu)
malulen emekli olabilir mi?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b
maddesine göre kendi namına işyeri çalıştıran ve bu işyeri üzerinden sigortalı olan kişiler
şartları sağlaması koşuluyla malulen emekli olabilir.
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5510 sayılı Kanun 4/b’li (Eski Bağ-Kur’lu)
malulen emekli olma şartları nelerdir?

Eğer ilk defa bağ-kurlu olduktan sonra;
•
En az 10 yıllık süreyi tamamladıysanız,
•
10 yıllık sürenin içerisinde de en az 1800 gün priminiz varsa,
•
Sağlık Kurulu raporu gereği en az %60 üzeri iş gücü kayıp oranınız varsa ve ödenmemiş
prim borcunuz yoksa bağ-kur kapsamında malulen emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz.
•
Eğer ağır engelli iseniz ve bakıma muhtaç iseniz 10 yıllık sigortalılık süresi şartı
aranmadan malulen emekli olunabilir.
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Sağlık Kurulu Raporu %60’ın altında
gelenler malulen emekli olabilirler mi?

Eğer sağlık kurulu raporu %60’ın altında geldiyse malulen emekli
olma imkanı bulunmamaktadır. Fakat gelen rapor oranı %40’ın üzerindeyse ve diğer şartlarda
uygunsa engelli emekli olunabilir.
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Bağ-kur prim borcum olanları SGK malulen
emeklilik için sağlık kuruluna sevk eder mi?
Borcu olanlar da Malulen Emekli Olabilir mi?

Son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olsa da başvuru ve talep halinde SGK ilgili kişiyi sağlık
kuruluna sevk eder. Fakat aktif sağlık güvenceniz yoksa ilgili sağlık kurulu raporunu çıkartırken
hastane masraflarının rapor talebinde bulunan tarafından kendisinin ödemesi gerekir.
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Bağ-Kur’lu olarak malulen emeklilik
için 1800 sigorta prim günü yoksa
askerlik borçlanması yaptırılabilir mi?

Malulen emeklilik için prim günü haricinde diğer şartlar tutuyorsa emeklilik talebinde bulunan
kişi borçlanma şartlarını taşıyorsa askerlik borçlanması talebinde bulunarak eksik gününü
1800 güne tamamlayabilir.
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Bağ-Kur’lu olarak malulen emeklilik
için 1800 sigorta prim günü yoksa
doğum borçlanması yaptırılabilir mi?

Bağ-kur başlangıç tarihinden sonra yapılan doğumlar için her bir doğum için 720 gün
veya eksik olan gün kadar doğum borçlanması yaptırılarak prim ödenerek malulen emekli
olunabilir.
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Malulen emeklilik başvurusu kabul edilen BağKur’lu ne zaman emekli maaşı almaya başlar?

Malulen emeklilik talebi SGK tarafından kabul edilen engelliler emekli
maaşlarını başvurularını takip eden ay başından itibaren almaya başlarlar.
Maaş bağlama işlemleri gecikse dahi maaş ödemeleri takip eden ay başından itibaren yapılır
ve toplu ödenir.

Memurlar hangi durumda malul sayılır ve
malulen emekli edilir?

Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün belli bir oranını veya görevini
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedenler malul sayılmakta ve bunlardan
gerekli şartları taşıyanlar hakkında malulen emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.
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Memurların malulen emeklilik şartları
nelerdir?

- En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar
- Herhangi bir yaş şartı aranmadan malullük aylığı almaya hak kazanırlar.

Memur malulen emeklilik başvurusu
nasıl ve nereye yapılır?

Malullük aylığı bağlanması için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını
taşıyan memurlar, başvurularını bir dilekçe ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
veya Merkez Müdürlüğüne yaparlar.
Başvuru yapılan müdürlük tarafından verilecek sevk yazısında belirtilecek Devlet üniversite
hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri Hastaneler tarafından
sağlık raporu düzenleyebilir. Bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde ise rapor Devlet hastanelerinden de alınabilir.
Alınan raporun karar kısmında memurun çalışma gücü kayıp oranından ya da maluliyet
oranından söz edilmeyerek “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir.” ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.
Düzenlenen sağlık kurulu raporlarında çalışma gücü kaybı ya da maluliyet oranı/derecesi belirtilmesi durumunda, bu tespitler SGK Sağlık Kurulu tarafından verilecek kararlar için
bağlayıcı değildir.
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İşveren Sigorta Primlerini Bildirmiş fakat
Sigorta prim ödemesini Yapmamış, bu malulen
emekliliğe engel midir?

5510 sayılı kanuna göre malulen, yaşlılık ve ölüm aylıkları için sigorta prim bildiriminin yapılmış
olması yeterlidir. Primin ödenmemesi işçi açısından sorun oluşturmaz.
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Malulen emeklilik şartlarını
sağlayanlar ne yapmalıdır?

Tüm koşulları yerine getirenlere talep olmadan aylık bağlanması mümkün değildir. Şartları
sağlayan kişi 22.07.2011 tarih ve 2011/58 sayılı Genelge ekinde yer alan Tahsis Talep ve Beyan
Taahhüt Belgesini doldurarak SGK’nın ilgili birimine başvurmalıdır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç
olan engelliye bağlanan malulen emeklilik
maaşında fark var mıdır?

Kurum Sağlık Kurullarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılanlara
bağlanacak malullük aylığında uygulanan aylık bağlama oranı 10 puan artırılarak uygulanır.
Yani malullük maaşı yüksekten bağlanır.

İş göremezlik ödeneği alan birisi malullük
aylığı da almaya haz kazanırsa aylık
başlangıcı hangi tarihte olacaktır?

Geçici iş göremezlik ödeneği alınıyorsa malullük aylığı iş göremezlik ödeneğinin bitiminden
sonraki ay başında başlar. Malullük aylığı iş göremezlik aylığından fazlaysa aradaki fark Tahsis
talep veya rapor tarihinde ki rapor tarihinden itibaren ödenir.

Malullük aylığı çekilmezse bankada ne kadar
süre bekler?

5510 sayılı kanunun 97. maddesine göre aylığın tahakkuk etti tarihten
itibaren aralıksız olarak 12 boyunca bankadan aylığın tahsil edilmemesi durumunda, aylık
bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin kontrol edilmesi amacıyla durdurulur. Bu
durumda ilgili tekrar SGK’ya başvurarak malul durumunun devam ettiğini belgelendirmesi
gerekmektedir.
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Malullük aylığı ile beraber başka bir
aylık almak mümkün müdür?

Bununla ilgili tablo aşağıdaki gibidir;
Tabloda;
•
Malullük aylığı alırken primlerin tamamlanarak yaşlılık aylığının hak edilmesi,
•
vazife malullük aylığı alırken primlerin tamamlanarak yaşlılık aylığının hak edilmesi,
•
anne ve babalarından ayrı ayrı aylık almaya hak kazanan çocuklar,
•
Hem eşinden hem de anne/babasından aylık almaya hak kazanılması,
•
hem vazife hem de malulen aylık alma durumlarındaki uygulamaların cevapları
bulunmaktadır

GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ
AYLIK SAHİBİ

AYNI SİGORTA KOLU (AYLIK)

Hem malüllük hem de
yaşlılık aylığına hak
kazanılması

Yüksek olan aylık, eşit ise
yaşlılık aylığı bağlanır.

Malullük, vazife malullüğü
veya yaşlılık aylığı ile birlikte,
ölen eşinden dolayı da
aylığa hak kazanılması.
Ana ve babasından ayrı ayrı
aylığa hak kazanan çocuklar.
Birden fazla çocuğundan
aylığa hak kazanan ana ve
babaya.
Hem eşinden, hem de ana
ve/veya babasından ölüm
aylığına hak kazananlara.
Vazife malullüğüne hem
de malullük aylığına hak
kazananlara.
Hem vazife malullüğü hem
de yaşlılık aylığına hak
kazananlara.
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FARKLI SİGORTA KOLU
(GELİR / AYLIK)

Malullük, yaşlılık,
ölüm sigortaları ve
Her iki aylık bağlanır.
vazife malullüğü ile
iş kazası ve meslek
hastalığı sigortasından
Yüksek olan aylığın tamamı,
hak kazanılan aylık
az olan aylığın yarısı.
ve gelirler birleşirse,
sigortalıya veya hak
En fazla ödemeye imkan
sahibine bu aylık veya
veren ilk iki dosyadan
gelirlerden yüksek
yüksek olan aylığın tamamı,
olanın tamamı, az
düşün olan aylığın yarısı.
olanın yarısı, eşitliği
halinde ise iş kazası ve
Tercihine göre eşinden ya
da ana ve/veya babasından meslek hastalığından
bağlanan gelirin
bağlanacak aylığı.
tümü, malullük, vazife
Bu aylıklardan yüksek olanı,
malullüğün veya
aylıkları eşitse yalnızca
yaşlılık aylığının yarısı
vazife malullüğü aylığı.
bağlanır.
Bu aylıkların her ikisi.
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Malul aylığı alan birisi yaşlılık aylığı alan eşi
vefat ederse eşinin aylığını da alabilir mi?

Hayatta kalan eş kadın erkek fark etmeksizin eşinden kalan aylığı almaya devam edebilir. Bu
durumda ilgili kişi hem malullük hem de eşinden kalan yaşlılık aylığını tam olarak almaya
devam eder.
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Hem Malullük hem de vefat eden eşinden
yaşlılık aylığı alan birisi emekli anne/babası
da vefat ederse üçüncü aylığı da alabilir mi?

Eşinden ve anne/babasından emekli aylığı kalan birisi bu iki aylıktan birisini tercih etmek
zorundadır.

Yaşlılık alan birisi malullük aylığı alan eşinin
vefat etmesi durumunda eşinin malullük
aylığını alabilir mi?

Hayatta kalan eş kadın erkek fark etmeksizin eşinden kalan aylığı almaya devam edebilir. Bu
durumda ilgili kişi hem kendisinin yaşlılık aylığını hem de eşinden kalan malullük aylığını tam
olarak almaya devam eder.

Kendisi yaşlılık aylığı alırken malullük aylığı alan
ve vefat eden eşinden de bu aylığı alan birisinin
emekli anne/babası vefat ederse üçüncü aylıkta
bağlanır mı?

İlgili kişinin eşinden veya anne/babasından kalan aylıklardan birisini tercih etmesi
gerekmektedir.
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95

Vefat eden babasından yaşlılık aylığı alan
birisi malullük aylığı alan annesini de
kaybederse iki aylığı da alabilir mi?

Anne ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuğa bu aylıklardan yüksek olanın tamamı
düşük olanın da yarısı aylık olarak bağlanır.
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Vazife malulü aylığı alırken çalışmaya devam
edip çalışma esnasında geçirdiği kazadan
dolayı malul olan ve malullük aylığını hak
eden iki aylığı da beraber alabilir mi?

Bu durumda hangi aylık yüksek ise sadece o aylık bağlanır. eğer aylıklar eşitse vazife malullük
aylığı bağlanmaya devam edilir.
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Vazife malulü aylığı alırken çalışmaya
devam edip yaşlılık aylığı almaya hak
kazanana iki aylıkta ödenebilir mi?

Vazife malul aylığı alanlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlarsa ilgiliye iki aylıkta ödenmeye
devam eder.
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Geçirilen iş kazası nedeniyle sürekli iş
göremezlik aylığı bağlanan birisi çalışmaya
devam etmesi ve malul olması durumunda hem
sürekli iş göremezlik aylığı hem de malullük
aylığı alabilir mi?

Sigortalı veya hak sahibine bu aylıklardan en yüksek olanın tamamı düşük olanın da yarısı
aylık olarak bağlanır
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Meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş
göremezlik aylığı alan birisi çalışmaya
devam ederken malul sayılıp malullük
aylığı almaya da hak kazanırsa iki aylığı
da alabilir mi?

Bu durumda sigortalıya veya hak sahibine yüksek olan aylığın tamamı düşük olan aylığında
yarısı aylık olarak ödenir.
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Malulen emeklilikte hangi durumda
emekli olanın emekli maaşı kesilir
veya kesilmez?

Malulen emeklilikte tekrar çalışılması durumunda alınan malulen emeklilik aylığının kesilip
kesilmeyeceği hem emekli olunan sigorta koluna hem çalışılmak istenilen sigorta koluna
hemde emekliliğin 2008/ekim öncesinde mi sonrasında mı olduğuna bağlı olarak değişiklik
göstermektedir.
Aşağıdaki tabloda engellinin emekli olduğu sigorta kolu ve çalışmak istediği sigorta koluna
göre maaşının kesilip kesilmeyeceği gösterilmektedir.
Örneğin 4/b (eski bağkurdan) emekli olan birisi 4/1-c (memur) iş kolunda işe başlarsa emekli
aylığı kesilmez.
(Emekli olunan ve çalışılmak istenilen sigorta kolunun kesişim noktasındaki duruma bakılır)
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ÇALIŞMAK İSTENİLEN SİGORTA KOLU
4/1-a
maaşı

EMEKLİ OLUNAN SİGORTA KOLU

4a (eski
SSK)
işçi
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4/1-a
sigorta

4/1-b
maaş

Tüm sigorta
prim
Emekli
kollarına
aylığı kesilir.
tabi prim
ödenir

Emekli
aylığı
kesilmez

4/1-b
sigorta

4/1-c
maaş

4/1-c
sigorta

Prim
ödenmez

Emekli
aylığı
kesilmez

Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
ödenir

Prim
ödenmez

Emekli
aylığı
kesilmez

Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
ödenir
Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
ödenir

4b (eski
bağkur)
(esnaf)

Emekli
aylığı
kesilmez.

Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
ödenir

Emekli
aylığı
kesilmez

4c (eski
emekli
sandığı)
(memur)

Emekli
aylığı
kesilmez.

Kısa vadeli
sigorta
primi SGDP
ödenir

Emekli
aylığı
kesilmez

Prim
ödenmez

Emekli
aylığı
kesilmez

2008/Ekim
öncesi
emekli
olanlar.

2008/Ekim
öncesi
emekli
olanlar

2008/Ekim
öncesi
emekli
olanlar

2008/Ekim
öncesi
emekli
olanlar

2008/Ekim
öncesi
emekli
olanlar

2008/Ekim
öncesi
emekli
olanlar

Emekli
aylığı
kesilmez

Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
ödenir

Emekli
aylığı
kesilmez.

Uzun vadeli
sigorta
primi kesilir

Emekli
aylığı
kesilmez

Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
veya SGDP
ödenir

olanlar.

olanlar

olanlar

olanlar

olanlar

olanlar

Emekli
aylığı
kesilmez.

Uzun vadeli
sigorta
primi kesilir

Emekli
aylığı
kesilmez

İsterlerse
uzun vadeli
sigorta
kollarına
tabi olurlar

Emekli
aylığı
kesilmez

Tüm sigorta
prim
kollarına
tabi prim
ödenir

Vazife
Malullüğü
(5434 sayılı
kanun
- eski
2008/Ekim 2008/ Ekim 2008/ Ekim 2008/ Ekim 2008/ Ekim 2008/ Ekim
sonrası
sonrası
sonrası
sonrası
sonrası
sonrası
emekli
emekli
emekli
emekli
emekli
emekli
emekli
sandığı)
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“Bu rapor, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği
ile üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Coşkun GÖK sorumludur ve hiçbir
şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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“Bu rapor, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu
yayının içeriğinden yalnızca Coşkun GÖK sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.”
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