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Sigortalrl~k niteligi, sigortallnln sosyal si- 
gortalarca saglanan guvencelerden yararla- 
nabilmesinin on kosuludur. Bu nitelige iliskin 
hukumler, Sosyal Sigortalar Kanununun 
qesitli maddelerinde duzenlenrniqtir. Ancak, 
gerek sigortalll~k niteliginin kazanilmas~ ve 
gerekse yitirilmesi Kanunda yer alan daglnlk 
hukurnler sebebiyle uygulamada sorunlar 
yaratacak bir gorunumdedir. Buna bir de 
yargl organlarlnln kararlar~ ile doktrinde ileri 
surijlen gorusler eklendiginde; olusabilecek 
sorunlarln kapsam~ geniglemektedir. 

lste bu qal~srnada, belirtilen gerekqeler- 
den hareketle, oncelikli olarak sigortal~l~k 
nitelitjini kazanma kosullar~ ve bunun 
sonu~lar~ incelenecek; daha sonra sigor- 
talllrk niteliginin yitirilmesi ve bu konudaki 
ozel ve istisnai duzenlernelere deginilrneye 
qalrs~lacaktrr. 

tanrmr yapllmlg degildir Ayn~ ifade Yargrtay 
kararlarinda2 ve doktrinde3 de kullanilrnakta, 
ancak bu kaynaklarda da sigortalll~k 
niteliginin an lam^ uzerinde durulmamaktad~r. 
Belirtilen durum ise sigortalllar~n, ozellikle 
bazl sigorta kollarlndan yararlanmalarr 
konusunda onemli bir anlarn taq~yan sigor- 
tallllk niteligi konusunda duraksamalara yo1 
aqrnaktadrr. 

Sigortalrllk niteligi genel olarak sigortal~ 
sayllma ile ilgilidir. Bu baglamda, sigortalrlrk 
niteligi ile sigortal~ olrnanrn qogunlukla aynl 
anlam1 ifade ettigini soylemek de 
mumkundur. Doktrinde de bir qok yazar, si- 
gortalll~k niteligi ile sigortai~lrga aynl anlamr 
verir gorunmektedif. 0 te  yandan Sosyal 
Sigortalar Kanunu (SSK) da sigortal~l~k 
niteligi ile sigortal~ kavramlar~n~ zaman 
zarnan aynl anlamda kullanmaktad~r. 
0rnegin SSK.m.6/11de yer alan "Call~tirrlan- 
lar, ise al~nmalar~ ile kendiliginden sigortal~ 
olurlar" hukmunde yer alan "sigortall" 
kavram~ ile ifade edilen, kanlmlzca sigor- 
ta l~ l~k  niteliginden baska bir sey degildir. 

k Kavram Ancak, sigortallllk niteligi ile sigortalll~k 
kavramlarr qogu zaman aynl anlarnda kul- 

Sosyal Sigortalar Kanununun, qesitli lanrlsa bile, sigortallllg~n daha geniq ve soyut 
maddelerinde', "sigortal~l~k niteligi"ne yer bir anlam tasldlgl; buns karqln sigortallllk 
verilmis olrnakla birlikte, kavramrn aq~k bir 

' OmeQin SSK.m.40, SSK.m.51, SSK.m.107. 
Orneain bkz. Yarg. 10.H.D., T. 14.2.1983, E. 19831383, K. 19831624; Yarg. 10.H.D., T. 3.12.1973, E. 197311445, 
tC 1973122227, Mehmet CAN, Aqklamal~, Icjtihatll, Gerekpli Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara, 1990, s.145-147. 
Bkz. Ercan GUVEN-Niivit GEREK, Sosyal Guvenlik Hukuku, AOF. Ya.N0:882, Eskigehir, 1995, s.94 vd; A.Can 
TUNCAY, Sosyal Guvenlik Dersleri, Istanbul, 1982, s.139; Ferit Hakk~ SAYMEN-Munir EKONOMI, Sosyal 
Sigortalar Tatbikatr, Istanbul, 1966, s.141-142. 
Bkz. Ercan GUVEN, "Sosyal Sigortalarln Zorunluluk Prensibi Icjinde, Sigortallllk Niteligi Sorunu", ESADER, 
C.9, S.1, Ocak, 1973, s.278; Mustafa CENBERCI, Sosyal Sigortalar Kanunu qerhi, Ankara, 1977, s.90; CAN, 
s.15; TUNCA~  s.87. 
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nitelitjinin daha dar ve somut bir anlam ifade 
ettigini soylemek yerinde olacaktlr. Bu nokta- 
da, sigortalll~k niteligini; "sosyal sigortalarln 
sagladlg~ haklardan fiilen yararlanma 
olanaglnln bulunmasl durumu" 9eklinde 
tan~mlamak mumkundur. 

B. Slgortal~l~k Nsteligi ve Benzer 

Kavramlar 

Sigortalll~k nitelitjinin, benzer b a z ~  
kavramlardan da ayrllmasr gerekir. 
Bunlardan en onemlisi sigortal~llk suresidir. 
Sigortalll~k suresi uzun donem sigorta kollar~ 
aqlslndan buyuk onem tayr. Sigortallnln 
malulluk veya ya9llllk sigortas~ndan, hak 
sahiplerinin de olum sigortaslndan yararla- 
nabilmeleri iqin, SSK.m.54, m.60 ve m.66'da 
ongorulen ko9ullardan biri belirli bir sure sig- 
ortall bulunmakt~f. SSK.m.108 ise sigor- 
tallllk suresi ba9lltjln1 taymakta ve maddede 
uzun donem sigorta kollar~ ile s ~ n ~ r l l  olmak 
uzere sigortallllk suresinin, "malulluk, yagllllk 
ve olum sigortalarlnln uygulanmaslnda, sig- 
ortallnln ilk defa qallgmaya ba9ladlg1 tarih" te 
bagladrglnl, "... tahsis talebinde bulunuldugu 
tarihte sona erdigini" ifade etmektedir 
(SSK.m.10811-2). 

yazll~ istekte bulunma tarihi aras~nda geGen 
sure tamamen eallgtlarak ge~irilsin g e ~ i -  
rilmesin; ..., 11 sene bo9ta ge~irilmi9 olsun, 
tum surelerin sigortalll~k suresinden sayll- 
mas1 gerekir"'. 

Bu karardan a ~ l k ~ a  anlagllacagl gibi si- 
gortalll~k suresi prim odenmeksizin ve hatta 
sigortalll~k niteligine dahi sahip bulunmak- 
slzln geqirilen bir sureyi ifade ede?. 
Dolayls~yla sigortal~llk suresi sigortallllk 
niteligine gore daha geni9 bir donemi kap- 
samaktad~r. 

Bunlarln dlynda sigortalll~k suresi gibi bir 
uygulamanln, sigortac~l~k teknigi aqlslndan 
qok gerekli oldugunu soylemek de guqtur. 
Zira, uzun donem sigorta kollar~ uygulamasl- 
na esas olan olqutler prim odeme ve sigorta 
yard~mlar~ndan yararlanma ya91dlr. Bu 
anlamda sigortal~l~k suresinin fonksiyonu, 
olsa olsa sigortallnln, sosyal sigortalarca 
saglanan yard~mlardan yararlanmas~n~ 
geciktirmek; ba9ka bir deyi9le sigortallnln bu 
yard~mlardan erken bir donemde yararlan- 
maslnl engellemektir. Ancak boyle bir 
amaca, prim odeme gun sayllarlnr velveya 
emeklilik yaynl yukselterek ula$rnak, sigor- 
tacllrk teknigine daha uygundur. Zaten, 
yabancl hukuk sistemlerinde de sigortallllk 
suresi ilke olarak prim odenmi9 sureyi ifade 

Bu hukme gore sigortallllk suresi, ilk kez etmektedif. 
sigortall bir i$ ba9lama ile uzun donem si- 
gorta kollarlndan tahsis talebinde bulunul- 
dugu ana kadar geqen ya da olum ile son 
bulan suredir. Sigortal~l~k suresi iqinde sigor- 
tallnln arallkslz qal19m19 olmas~, ya da bilfiil 
qallgm19 olmas~ aranmaz6. Yarg~tay'a gore de 
"sosyal sigorta yasalar~na bag11 olarak ilk 
defa qal19ma tarihi ile ayllk baglanmak ijzere 

Nitekim SSK1da 4447 say111 Kanunlaio 
yapllan degi9iklik ile sigortallllk suresi uygu- 
lamaslnln onemi azalm19tlr. Gerqekten 4447 
say111 Kanun ile ya9llllk sigortaslndan yarar- 
lanmada sigortalll~k suresi yerine ya9 ko9ulu- 
nun getirilmesi ile SSK. M.6OlA-a'da artlk 
sigortalll~k suresi degil 7000 gun prim odeme 
ve kad~nlarda 58, erkeklerde 60 ya9 ko9ulu 

Ali GUZEL-AIi Rlza OKUR, Sosyal Guvenlik Hukuku, B.6, Istanbul, 1996, s.82-83. 
G~ZEL-OKUR, s.104; A.Can TUNCAY, llgletmelerde Ig ve Sosyal Guvenlik Hukuku, lnsangucu Yonetimi, 
Sosyal Guvenlik Hukuku, C.4, s.197-198, GUVEN, s.280 vd. 

' Yarg. 10.H.D., T. 11.11.1983, E. 198314296, K. 198315380, YARGITAY KARARLARI DERGISI, subat, 1984, s.250 
vd. 
CENBERCl'ye glrre sigortal~l~k niteliginin yitirildigi dlrnemde g e p n  sureyi sigortal~l~k silresi saymaya olanak yoktur. 
CENBERCI; s.767. Ancak SSK.m.108 ve an~lan Yarg~tay karar~ kaq~slnda bu glrrU$e kat~lmak oldukp gu~tur. 
G~ZEL-OKUR, s.105, dn.l22'den, Dumont, Les Systems de Protection Sociale en Europe, s.99. 

la KabulT. 25.8.1999, R.G. T. 8.9.1999, S.23810. 



arandrg~ndan bu hukum itibar~yla sigortal~l~k 
suresinin anlam1 kalmam~gt~r. Daha s l n ~ r l ~  bir 
kesime hitap eden SSK. M.6OlA-b'de ise hala 
hem kad~n ve hem de erkek sigortalllar 
baklm~ndan 25 y ~ l  sigortal~lrk suresinin 
arand~g~ gorulmektedir. 4447 say111 Kanun, 
malulluk ayl~grndan yararlanmay~ 
diizenleyen SSK.m.54 ve olum ayl~g~ndan 
yararlanmay~ diizenleyen SSK.m .66'da 
degigiklik yapmadlglndan, bu sigorta kollar~ 
bakrm~ndan sigortal~lrk suresinin eski anlam 
ve onemini korudugu soylenebilir. 

0te yandan ekleyelim ki, sigortalll~k sure- 
si sadece uzun donem sigorta kollar~ ile ilgi- 
lidir. Sigortal~l~k suresi krsa donem sigorta 
kollarl aq~s~ndan bir anlam tag~mamaktadlr". 

Sosyal sigortal~llk niteligi ile benzerlik 
tagryan bir bagka kavram da sosyal sigorta 
iligkisidir. ~zer inde tam bir gorug birligine 
varllamamlg olmakla birlikte sosyal sigorta 
iligkisi "iki veya daha fazla taraf aras~nda 
kurulan bir kamu hukuku iligkisidir. Bu kamu 
hukuku iligkisi sigorta kurumu, igqi ve igveren 
araslnda kurulur ve yasa taraf~ndan duzenle- 
nen hak ve yukumlerden olugur. Bu iligkiye 
ayrlca, sigortalln~n a~le  uyeleri ve sigorta 
kurumunu temsilen sigortal~lara edim sunan 
kigi ve kurumlar da dahildir"12. 

Bu anlamda sosyal sigorta iligkisi, sigor- 
ta l~ l~k  niteligi ve sigortal~lrk suresine gore bir 
ust kavram niteligi tag~makta ve sosyal sigor- 
talarla ilgili taraflar~ ve hatta prim ve yard~m- 
lar~ da kapsamaktad~r. 

C. Bireysel Zorunlu Sigortal~l~k Niteliginin 
Kazan~lmas~ 

Sosyal sigortalarln zorunluluk ilkesi 
geregi, sigortallllk niteligi de bireysel anlam- 
da ilke olarak zorunlu gekilde kazan~l~r '~.  
Bagka bir deyigle, bireysel zorunlu sigortal~l~k 
niteligi kigilerin ige al~nmalar~ ile kendiligin- 
den edinilir (SSK.m.611). Boylece, eger bir 
kimse, gerekli kogullara sahipse, bagkaca 
herhangi bir talep ya da bildirime gerek 
kalrnakslz~n sigortal~l~k niteligini otomatik 
olarak kazanlri4. Yargltay da bir qok karar~n- 
da bu hususu teyit etmektediri5. 

Sigortal~l~k niteliginin kazan~lmasr iqin 
gerekli kogullar uq bagl~k alt~nda ince- 
lenebilir: 

- igin hizmet akdine dayanmas1 

- igin igverene ait igyerinde gorulmesi 

- Kiginin SSK.m.3'de belirtilen istisnalara 
girmemesii6 

a. Hizmet Sbzlegmesine Dayanma 

Doktrinde genel olarak kabul edildigi 
uzere bireysel zorunlu sosyal sigortal~l~k 
niteliginin kazanllmaslnda temel iligki hizmet 
sozlegmesidir. Kanundaki hizmet sozlegmesi 
kavram~ genig anlamda kullan~lmrg olup, ig 
Kanunu, Borqlar Kanunu, Basin ig Kanunu 
ve Deniz ig Kanununda duzenlenmig butun 
hizmet sozlegmelerini kapsar". Ancak SSK, 
qegitli hukumleriyle, hizmet sozlegmesi d ~ g ~ n -  

GOZEL-OKUR, s.104. 
l 2  Ali Nazlrn SOZER, Sosyal Sigorta l l i~kisi, izMIR, 1991, s.15-16; Kenan TUNGOMAG, Sosyal Sigortalar, 8.4, 

Istanbul, 1988, s.189. 
GUVEN, s.278; GWEN-GEREK, s.94; S ~ Z E R ,  s.31; GOZEL-OKCIR, s.82-83. 

' 4  SdZER, s.31; GUVEN, s.278. 
l5 Yarg. 10.H.D., T. 22.11.1983, E. 198315784, K. 198315914; Yarg. 10.H.D., T 13.3.1984, E. 198411339, K. 

198411449; Yarg. 10.H.D., T. 18.11.1976, E. 197613386, K. 197617816, CAN, s.144. 
GENBERCI, s.92 vd., GOZEL-OKUR, s.83.vd; Mehrnet CUHRUK-Servet COLAKOGLU-Avni BUKEY, Sosyal 
Sigortalar, Ankara, 1977, s.46; CAN, s.15 vd: Buna kargll~k, doktrinde sigortalrl~k niteliginin kazan~lmaslnda farkl~ 
ko~ullar ileri suren yazarlar da vard~r. GUVEN-GEREK'e gore sigortalll~k niteliginin kazanllrnas~ i ~ i n  i$ ili~kisinin 
kurulrnas~ ve i$e ba~larna yeterli gdrulurken (bkz. G~VEN-GEREK, s.94), TUNGOMAG, belirtilenlere ek olarak, 
ddrduncu bir k o ~ u l  olan iicret kargll~gl ~ a l ~ ~ r n a y ~  gerekli gorrnektedir. Bkz. TUNGOMAG, s.123. 
SAYMEN-EKONOMI, s.52. 
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da da sigortallllk niteliginin kazan llmaslna 
olanak tanlmaktadlr'" Gerqekten, 
SSK.m.2'ye gore statu iligkisine tabi olarak 
qal~gan qiftqi mallarlnl koruma bekqileri, 
qlrakllk sozlegmesi ile qallganlar 
(SSK.m.312-b), genelev kadlnlarl 
(SSK.ek.m.4) ve bazl sanatq~lar 
(SSK.ek.m.1) hizmet sozlegmesine tabi 
olarak qallgmamalarlna ragmen sigortallllk 
niteligini kazanrnaktad~rlar'~. 

ucretsiz qallgma halinde de sigortal~lrk 
niteliginin kazan~labilecegi gibi bir sonuq 
yaratmaktadlr. Ancak bu sonuq yanlltlcl ola- 
bilir. Callgma yagamlnda esas olan ucretli 
qaligmadlr, fakat sigortallllk niteligini 
kazandlran ucretsiz qallgmayl qok slnlrll 
olqude ele almak ve ornegin haylr, din ve 
yardlm kuruluglarlnda gonullu olarak hizmet 
gorenlerin sosyal giivenliklerini saglayan bir 
olanak olarak gormek gerekif2. 

Bireysel zorunlu sigortallllk niteliginin Yargrtay ise, ucretsiz qallgmayl, 
kazanllmaslnda Kanunun ternel aldlgl belirttigimiz ahlaki degerlerin biraz daha dlgl- 
hizmet akdinin geqerliliginin ise, ig hukuku- na qlkararak, genel olarak ucretsiz qallgma 
nun genel ilkelerine gore yorumlanrnasl ve halinde dahi sigortallllk niteliginin kazanlla- 
hizmet akdi-hizmet iligkisi baglamlnda ele bilecegine iligkin kararlar vermigtir ki23, 
allnmasl gerekir. Buna gore, hizmet iligkisinin kanlmlzca ucretsiz qalrgma olgusunu bu 
bulundugu ancak hizmet sozlegmesinin denli genigletmek saklncalar yaratabilir. 
geqersiz oldugu durumlarda, hukukun mut- Ancak buna ragmen SSK, 78. maddesinde 
lak-emredici hukumlerine ayklrl olrnamak ve "...ucretsiz qalrganlarln gunluk 
qallgan yararlna sonuqlar dogurmak kogulu kazanqlarlHndan bahsederek, ucretsiz qallg- 
ile, sigortallllk niteliginin kazanlldlglnl kabul ma halinde dahi sigortallllk niteliginin 
etmek ve nisbi emredici uygulamaya gitmek kazan~labilmesine olanak tanlmaktadlr. 
yerinde olacaktlPO. 0rnegin yazlll yapllmasr 
gerekirken, bu kogula uyulmadan yapllan Sigortallllk niteliginin kazanllmasln- 

hizmet akd,nin geqersiz olmasl sigortallllk da hizmet akdi ile ilglli ortaya qlkabilecek bir 

niteliginin kazanllmasln~ etkilemeyecektif'. bagka husus da; sozkonusu niteligin, sozleg- 
menin yapllmasl ile mi, yoksa ige baglama ile 

0 te  yandan, belirttigimiz iligkide, mi kazanllacagld~r. Bu konuda d ~ k t r i n ~ ~  ve 
hizmet akdinin esasll unsurlarlndan ucret de uygulaman~n~~ ortak gorugune gore bireysel 
onemli bir yer tutmaktadlr. Ancak, zorunlu sigortallllk niteligi fiili ige baglama 
SSK.m.3/B1de yer alan "igverenin ucretsiz olgusu ile elde edilmektedir. Hizmet 
qallgan eginin" sigortallllk niteligini kazana- sozlegmesi geqersiz olsa bile, sigortal~lrk 
mamast, buns kargln ucretsiz qallganlardan niteliginin kazanllabilmesi ve sigortallllk 
bazllar~nln sigortalrllk niteligini kazanmasl, niteliginin ige allnma ile elde edilmesi 

GENBERCI, s.96; TUNGOMAG, s.116; GWEN-GEREK, s.94. 
'' GUVEN-GEREK, s.95; TUNGOMAG, s.116 vd; CENBERCI, s.96 vd; CAN, s.15 vd; TUNCAY, lSletrnelerde ..., s. 

72-75; S ~ Z E R ,  s.35 vd; G~ZEL-OKUR, s.85 vd. 
20 GENBERCI, s.95; CUHRUK-COLAKOGLU-BUKEY, s.45; TUNGOMAG, s.117. 
2'  Yarg. 10.H.D., T. 15.5.1984, E. 198412597, K. 198412680; Yarg. 10.H.D., T. 27.9.1979, E. 197916134, K. 197917682, 

CAN,s.157;ayrrcabkz.Yarg.IBK.,T. 18.6.1958,E.20,K.9, R.G.T.30.9.1958,S.10020. 
2 2  GWEN, Sosyal ..., s.17. 
23 Yarg. lOH.D.,T.6.12.1973, E. 197315097, K. 197312467;Yarg. 10. H.D., T. 18.2.1974, E. 197411313, K. 

197412429; Yarg. 10. H.D., 2.5.1974, E. 197412493, K. 197413479, CUHRUK-GOLAKOGLU-BUKEY, s.46; karg. 
Yarg. 10.H.D., T. 25.2.1975, E. 19751282, K. 197511114: karara gore Yargrtay, babasrnrn yan~nda arada srrada 
ijcretsiz ~alrgan ~ o c u g u  sigortalr saymamrgtrr. CAN, s.158. 

24 SAYMEN-EKONOMI, s.56; SOZER, s.34, TUNCAY, Sosyal ..., s.87-88; GUZEL-OKUR, s. 101, TUNGOMAG, s.117; 
CENBERC~, s.92; GUVEN-GEREK, s.96. 

2 V a r g .  10.H.D., T. 27.9.1979, E. 197916134, K. 197917682, CAN, 157; Yarg. 10.H.D., T. 27.11.1980, E. 198015468, K. 
198016916, CAN, s.144. 



(SSK.rn.311) gerqegi karglslnda bu gorugbir- 
ligini yerinde karg~lamak gerekir. Ekleyelirn 
ki, hizmet sozlegmesinde, denerne suresi 
kararlagtlrtllrsa, qal~gan kigi deneme suresi 
iqinde de sigortallllk niteligini kazanl?. 

Bu arada 4447 sayill Kanunla SSK.m.S1a 
getirilen yeni duzenlerne ile igverene 
qal~gt~racag~ sigortalllarl, ige baglatmadan 
once Kuruma bildirrne yukumlulugu getir- 
ilmigtir. Ancak bu bildirim dahi iligkinin 
esaslnl etkilernemekte; sigortal~l~k niteligi 
yine ige baslama ile kazanilrnaktadir. Benzer 
gekilde 4447 say111 Kanun ile SSK'ya 
Ek.rn.40 ile getirilen duzenleme ile de sigor- 
tal~lara qaligrnaya baglad~klarln~, ige girig ta- 
rihinden itibaren 30 gun i~ i nde  Kururna 
bildirrne yukurnlulugii getirilrnigtif7. Ancak bu 
duzenleme de sigortalll~k niteliginin kazanll- 
rnaslnl etkilernemekte ve sadece kagak igqi 
qallgtrrmayi onleme arnagll ve Kurumun si- 
gortal~lardan haberdar olrnaslna yonelik bir 
duzenlemedir. Ayrica bu hukrne uyrnamanln 
herhangi bir yaptlrlrni da bulunmamaktadlr. 

Yargltay, uzunca bir she,  sigortallllk 
niteliginin kazanllrnas~ iqin eylernli qal~grna 
kogulunu ararnamlg, hizmet akdinin v a r l ~ g ~ n ~  
gerekli ve yeterli saymlgtlfO. Ancak Yargltay, 
daha sonralarl, igin igyerinde ve igverenin 
gozetim ve denetimi altlnda gorulrnesini 
zorunlu bir kogul olarak kabul etmig, bu 
husus doktrinde de kabul gorrnugtur. Yargrtay 
bu esastan hareketle, hizmet akdine gore 
qallgmalar~na ragmen, sozlegrnenin 
ongordugu edirni igverene degil, kendilerine 
ait igyerlerinde yerine getirrnig olduklarlndan 
dolay1 muhasebecileri3' ve mali muqa~ir ler i~~ 
sigortal~ saymarn~gt~r. Ancak, eklemek 
gerekir ki, igin niteligi geregi, igyeri d~glnda 
qal~grnak zorunda kalan (ornegin pazarla- 
rnacl, mumessil ya da tercurnan rehberlef3 
gibi) kigileri de "igverene ait igyerinde 
qallganlar" kapsarnlnda degerlendirrnek 
uygun oluP. 

c. SSK.m.3'de Yer Alan lstisnalar 
Arasrnda Bulunmama 

SSK.rn.3'un ka~sarnlna airenler. hizrnet 
akdi ile qalrgsalar ve igiorme ' edimini 

b. lgin lgverene Ait lgyerinde Gdrlllmesi isverene ait isverinde qorseler dahi, birevsel 

Sigortallllk nitelidinin kazanllmasl, hizmef Zorunlu sigo~al~l ik niieligini kazanamailar. 

akdinin varllglna bag11 olmakla beraber, igin Ancak bu dururn, sadece bu rnaddenin 1. 

igverenin igyerinde ve onun denetirni a l t ~ n d a ~ ~  f~kraslnda sozu edilenler iqin geqerlidir. 2. 

eylemli veya varsaylrnl~ biqirnde yapllrn~g flkrada yazll~ olanlar ise, madde rnetninde de 

olmas~ arasinda bir fark yoktufa. belirtildigi gibi, sadece belli sigorta kollar~ 
aqlslndan sigortalil~k niteligini kazanabilir- 

2% CENBERCI, S. 96. 
27 SSK.Ek.m.401a gdre "... sigortalllar pll$maya ba$ladlklarlnl ... Kuruma bildirirler". Madde hiikmundeki emredici 

ifade kanlmlzca sigortaya bildirilip bildirilmedikleri konusunda $uphe ya da tereddut duyan sigortalllar baklmlndan 
ele allnmalld~r. Yoksa Kuruma bildirim konusunda  hi^ $upheye yer blrakmayacak belgeler (Brnegin sigorta sicil 
kartl, prim bildirgeleri gibi) var ise ilgili hukmiln  sure^ ekonomisi baklm~ndan Bnemli bir anlam1 kalmayacaktlr. Aksi 
bir du$ilnir$ SSK'ya bildirilmi~ bir sigortallnln tekrar bildirilmesi gibi mijkerrer bir uygulamaya yo1 apcaktlr. t)te yan- 
dan Ek.m.4012'de belirtilen ydnetmelik henilz ~lkarllmadlglndan sigortalilarln bu bildirimi ne $ekilde yapacaklarl 
konusunda da bir a~tkl lk bulunmamaktad~r. 

'"UVEN, "Sosyal ...", s. 278: CENBERCI, s.104; GUZEL-OKUR, s.89; TUN COMA^, s.124; CAN, s.15. 
GUZEL-OKUR, s.102. 

" hegin bkz. Yarg. 9.H.D., T.21.11.1967, E. 196717599, K. 1967110698, Naim TEZMEN, Turkiye'de 19 Hukuku ve 
Sosyal Sigortalar Mevzuat~, Istanbul, 1972, s.22. 

" Yarg. HGK., T. 27.3.1974, E. 19731409, K. 19741274, CENBERCI, s.104. 
32 Yarg. lO.H.D., T. 19.10.1973, E. 19731654, K. 19731882, CENBERCI, s.104-105. 
S3 Yarg. 10.H.D., T. 5.4.1983, E.19831867, K.198311758, CAN, S.150. 
34 GUZEL-OKUR, s.90. 
35 CENBERCI, S.IOG. 



SSK.m.3, yukarlda da degindigimiz gibi 
mutlak bir anlam taglmaz. 3. madde hukmu, 
sonradan qlkarllan yasalarla onemli degigik- 
liktere ugramlg ve sigortalllarln kapsaml 
genigletilmigtir. Boylece, SSK.m.3/11de yer 
alanlar sigortallllk niteligini kazanamamakta, 
m.3/2'de yer alanlar ise, ozde sigortall sayll- 
makla beraber, belli sigorta kollarl aslslndan 
SSK'nln kapsaml dlglnda blrakllmaktadlrlar. 
SSK.m.312'de yer alanlardan bazllarlna ise3=, 
uzun donem sigorta kollarl aqlslndan istege 
bag11 sigorta olanagl tan~nmaktadlp'. 

Dokrinde SSK.m.3R1de yer alanlar farkll 
gekillerde adlandlrllmaktadlr. Bunlara "tam 
olmayan sigortal~"~" "s~ntrll sigortalt"', "kls- 
men sigortall say~lmayanlar"~~ ve "klsmi istis- 
nalar''41 denmektedir. 

Kanlmlzca, SSK.m.312'de belirtilenler, 
sigortal~llk niteligine sahip kimselerdir. Zira, 
bu kimseler, ozellikle krsa donem sigorta kol- 
larlndan saglanan turn haklardan yararla- 
nabilmekte, aynl zamanda bunlar isin sigor- 
tallllk niteliginin onemli bir geregi olarak prim 
odenmektedir. Dolaylslyla bu kimseler sigor- 
tallllk niteligi yonunden gersek ve tam sigor- 
talldlrlar. Bunlarln klsmi ya da slnlrll sigor- 
tallllgl, olsa olsa uzun donem sigorta kollarl 
asls~ndan sozkonusu olabilir. Aslen, 
SSK.m.312'de yer alan kimseler de, aynen 
diger sigortalllar gibi ig iligkisinin kurulmasl 
ve ige baglama ile sigortallllk niteligini, 
zorunlu olarak ve otomatik olarak kazanlrlar. 

D. Topluluk Sigortas~nda Sigortal~l~k 
Niteliginin Kazanrlmas~ 

Bireysel zorunlu sigortallllkta, sigortallllk 
niteligi kendiliginden ve otomatik olarak 

ger~eklegirken; topluluk sigortaslnda belir- 
tilen niteligi kazanmak iqin ilke olarak 
Kuruma yoneltilmig bir irade a$lklamaslnln 
bulunmasl gerekir. 

Sigortallllk niteliginin toplu olarak kazanrl- 
mas1 hususu SSK.m.86'da duzenlenmigtir. 
Buna gore "Kurum, 2. ve 3. maddelere gore 
sigortall durumda bulunmayanlarln, Callgrna 
Bakanllglnca onaylanacak genel gartlarla ig 
kazasl ve meslek hastallklarl, hastallk, 
anallk, malulluk, yagllllk ve olum sigortalarln- 
dan birine, birkaslna veya hepsine toplu 
olarak tabi tutulmalarl isin, igverenlerle veya 
dernek, birlik, sendika ve bagka tegekkullerle 
sozlegmeler yapabilir". 

Maddenin gerek~esine gore ".. .Sosyal 
sigortalara zorunlu olarak tabi bulunmayan- 
lardan isteyenlerin, grup halinde bu sigorta- 
lara girebilmeleri ve boylece sosyal guvenlik- 
lerinin saglanabilmesi isin bu madde kaleme 
a l ~ n m ~ g t ~ r " ~ ~ .  Topluluk sigortasl uygulamasl 
zorunlu ya da istege bag11 olarak gersek- 
legmektedir. 

a. Zorunlu Topluluk Sigortas~nda 

Topluluk sigortasl ilke olarak istege 
baglldlr. Bagka bir deyigle SSK.m.86'da belir- 
tilen gruplarln topluluk sigortaslna tabi ola- 
bilmeleri isin Kurumdan talepte bulunmalar~ 
gerekir. Buna karglllk avukatlar ve noterlerin, 
topluluk sigortasl yoluyla sigortallllk niteligini 
kazanmalar~, SSK'dan degil, fakat bu meslek 
gruplarlnln hukuki statulerini duzenleyen 
kanunlardan kaynaklanmaktadlr. Gersekten, 
1136 s. Avukatllk Kanunu m.191 ve 1512 s. 
Noterlik Kanunu m.202'ye gore, avukat ve 
noterlerin topluluk sigortaslna katllmasl 
zorunludur. 

38 OrneQin SSK.m.3lII-A'da yer alan, bir igveren emrinde ~ a l ~ g a n  ve Tiirk uyruklu olmayan kimselere bdyle bir olanak 
tanlnrnlgtlr. Yine SSK.m.3111-B'ye gdre el hal lcl l~g~ dokuma iginde ~al~ganlar i~ in  de bdyle bir olanak bulunmaktadlr. - GUZEL-OKUR, s.90. 
CENBERCI, s.166. 

=* GUZEL-OKUR, s.90. 
TUNGOMAG, s.136. 
GUVEN-GEREK, s.100. 

'= CENBERCI, s.689. 



- 

TC~H~S MAY IS 2000 

Bu anlamda avukatlar iqin sigortal~l~k 
niteligi bar0 levhaslna kay~t ile, noterler iqin 
ise Adalet Bakanl~glnca noter olarak atanma 
ile kazan~llr"~. Ancak belirtilmelidir ki, avukat 
ve noterler iqin zorunlu topluluk sigortasl 
uzun donem sigorta kollar~ aqrsrndan geqer- 
lidir. Yoksa bu kimselerin klsa donern sigorta 
kollarlndan yararlanabilmeleri istege batjlld~r. 
Dolaylslyla, avukat ve noterlerin klsa donem 
sigorta kollarl aqls~ndan sigortal~l~k niteligi, 
bu sigorta kollarlndan yararlanma konusun- 
daki irade aq~klarnalar~n~n Kuruma ulagmasl 
ile kazanrl lP4. 

b. h e &  Baal1 Topluluk Sigortaslnda 

Avukatlar ve noterler d~g~nda ,  
SSK.m.86'da yer alan gruplar iqin topluluk 
sigortaslna girmek istetje batjlldlr. Belirtilen 
gruplar~n, yetkili organ veya temsilcileri 
aracll~gl ile topluluk adrna Kuruma yazrll 
olarak bagvurmasl ve Callgma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanl~g~nca saptanan genel 
kogullar iqinde, sigorta kollarln~n hepsini ya 
da bir bolurnunu kapsayan (tip) sozlegmeye 
taraf olmalar~ gerekir. Boylece, toplulugun 
baqvurusu ve isteain kabuliine iligkin 
Kurumca verilecek yazrl~ cevap uzerine, 
yap~lacak sozlegme tarihini izleyen donem 
baglndan itibaren sigortal~llk niteligi topluca 
kazanllrnlg oluP5. Buradan da anlagllabile- 
cegi gibi, istege bag11 topluluk sigortas~n~n 
sozkonusu olabilmesi iqin, gruba tabi kiqilerin 
herhangi bir gekilde sigortall olmamasl, toplu 
olarak sigortaya tabi olma irade ve istegi ile 
Kururnla sozlegme yaprna kogullarl aran rP6. 
Ancak, eklernek gerekir ki, Kururnun kendine 

yonelik icab~ kabul etrne, bagka bir deyigle 
sozlegme yapma zorunlulugu yoktur. Nitekim 
SSK.m.86'da "Kurum ... sozlegme yapabilir" 
geklindeki hukurn, bu durumu teyit etrnekte- 
dif7. Ayrlca, toplulugun iqindeki kigiler de, 
sozlegrneye kat~llp katllmamakta tamamen 
serbesttiP8. 

E. lstege Baal1 Sigortada Sigortal~l~k 
Niteliainin Kazan~lmasr 

Kigisel sigortal~l~k niteliginin zorunlulugu 
ve topluluk sigortaslnrn da sadece belli grup- 
lara tanrnm~g olmasr, toplumun onemli bir 
kesimini sosyal guvenlik haklarrndan yoksun 
blrakabilir. lgte maddenin gerekqesinde de 
belirtildigi gibi, ozellikle sosyal sigortalara 
tabi iglerden ayrllan ve malulluk, yagl~llk ve 
olurn sigorta haklarln~ kendi istekleri ile 
devam ettirmek isteyen sigortal~lara bu 
imkanln saglanmasl suretiyle, yagllllk ve 
malulluklerinde kendilerinin, oliimlerinde de 
ailelerinin zor duruma dugmesinin 
onlenecegi ve gelecek guvencesine kavugtu- 
rulmasl amacl ile SSK.m.85'de istege bag11 
bireysel sigorta duzenlenmiqtiP9. 

SSK'nln 85. maddesinde duzenlenen 
istege bag11 sigorta, genel kapsarnll bir 
istege bag11 sigorta d~zenlemesidir~~ ve 
zorunlu sigortaya bir istisna tegkil eder. 
Ancak SSK'nln diger hiikiimlerinde belli kigi- 
leri kapsayan istege bag11 sigorta uygula- 
rnaslna da yer verilmigtir. Belirttigimiz bu son 
dururn, genel anlamda istege baglr sigor- 
tal~l~ktan farkl~ ve istisnai halleri5' kapsad~gln- 
dan, konurnuz d~glnda kalrnaktadlr. 

- - 

43  SOZER, s.51. 
44 sOZER, s.51. 
'"UVEN-GEREK, s.101. 

CENBERCI, s.690 vd.; S ~ Z E R ,  s.47 vd., CAN, s.995, ERNAM, s.306. " CENBERCI, s.693; Teoman OZANOGLU- S ~ d d ~ k  YALNIZOGLU- H.Avni TUMER, Aqklamab, l~tihatli Sosyal 
Sigorta Mevzuatl, C.2, Ankara, 1974, s.1449. 
OZANOGLU-YALNIZOGLU-TUMER, s.1449. 

40  OZANOGLU-YALNIZOGLU-TOMER, s.1444. 
SOZER, s.42 vd. 

5 '  Bunlar aras~nda sigortal~ iken milletvekili ya da belediye ba~kanl  se~ilenler ve sendikalarln ydnetim organlarlnda 
gdrev alanlar say~labilir. 



lsteae bag11 sigortalll~k niteligini kazan- 
mak iqin gerekli kogullar ise; herhangi bir 
sosyal guvenlik kuruluguna tabi olarak qallg- 
mamak, daha once Sosyal Sigortalar 
Kurumuna tescil edilmig olmak, istege bag11 
sigortaya tabi olma yonunde irade aq~kla- 
maslnda bulunmak ve her yll iqin 360 gunluk 
malulluk, yagllllk ve olum sigortasl primini 
odemektif2. 

Bu arada ekleyelim ki, sozkonusu 
kogullar~ taglyan bagvuru sahibini, Kurum 
istege bag11 sigortaya kabul etmek zorun- 
dadlr. Bagka bir deyigle Kurumun geri 
qevirme yetkisi yoktuP. Bu anlamda sigor- 
tallllk niteliginin, istege bag11 sigortal~l~k 
kogullarlnl tag~yan kiginin, bagvurusunun 
Kuruma ulagt~gl anda kazanllacag~n~ kabul 
etmek yerinde olacaktlf4. Son olarak ekleye- 
lim ki, istege bag11 sigorta bagvurusu iqin 
Kanun, herhangi bir sure ongormemigtir. 

Sigortal~l~k niteliginin kazanrlmasln~n k~sa  
donem ve uzun donem sigorta kollarl aqlsln- 
dan onemli sonuqlar~ bulunmaktad~r. 

Klsa donem sigorta kollarlndan ig kazas~ 
ve meslek hastal~klar~ sigortas~ aq~slndan 
baklldlglnda, sigortalll~k niteliginin kazanll- 
mas1 ile sigortal~, butun sigorta haklarlndan 

eksiksiz olarak yararlanma imkan~na sahip 
olur. Bu anlamda sigortal~, bu niteligi 
kazand~g~ tarihten itibaren5"SKK.m.12'de 
belirtilen yard~mlardan, SSK.m.14'de belir- 
tilen sure ile yararlanlr. 

Hastal~k sigortas~ aq~slndan baklld~glnda 
ise, sigortal~l~k niteligini edinmenin ig kazas~ 
ve meslek hastal~klarl sigortas~ndan farkl~ ve 
daha zay~f bir etkisi oldutju soylenebilir. Zira 
4447 say111 Kanun ~ l e  SSK.m.32'ye eklenen 
son flkra ile sigortallnln hastal~k sigortasln- 
dan yararlanabilmesi iqin 60 gunu hastal~gln 
anlaglldlg~ tarihten onceki 6 ay iqinde olmak 
uzere toplam 120 gun hastal~k sigortas~ primi 
odemig olmas~ gerekiP6. Bunun d~glnda si- 
gortal~, yurtdlgrnda tedavi iqin de belli bir 
sure prim odemig olmak zorundad~r.~' 
.(SSK.m.32/e). 0te yandan sigortal~ya geqici 
iggoremezlik odenegi baglanmas~ ile 
(SSK.m.37), sigortal~nln eg ve qocuklarlna 
sagl~k yard~mlarl yap~lmas~ iqin de 
(SSK.m35) belli bir sure prim odeme kogulu 
getirilmigtir. Boylece, hastal~k sigortas~ 
bak~mlndan sigortal~l~k niteliginin kazan~l- 
mas1 tum sigorta yardlmlarlndan yararlanma 
sonucunu dogurmamakta; sigorta yardlm- 
larlndan tumuyle yararlanabilmek iqin ek 
kogullarln (ozellikle prim odeme) saglanmas~ 
gerekmektedir. 

Konuya anal~k sigortas~ yonunden 
baklldlg~nda, hastallk sigortaslndakine ben- 
zer bir durum gorulur. Hatta, analrk sigor- 

-- -- - 

52 Kanun hukmunun ilk halinde istege bag11 sigortaya bagvurabilmek i~ in  en az 5 y11 sigortallllk suresi ve en az 750 
gun prim ejdeme kogulu aranmakta idi. Ancak m.85 hukmunde 20.6.1987 gun ve 3395 say111 Kanun m.8 ile yapllan 
degi~iklik ile 5 ytl ve 750 gunluk ko$ullar kaldlrllm~gtlr. Bu husus ise, istege bag11 sigortanln kapsaml ~ o k  
geni~letildigi ve yararlanma kogullar~n~ basitle$tirdigi i ~ i n  doktrinde elegtiriye ugramlgtlr. Ayrlntllar i ~ in  bkz. Tankut 
CENTEL, "Baglml~ Callganlar~n lstege Bag11 Sigortaya Devam Etmesi", I$ HUKUKU DERGISI, C.3, S.1. Ocak- 
Mart 1993, s.33 vd.; GuZEL-OKUR, s.111; TUNGOMAG, s.171. 

= CENTEL, s.44; CENBERCI, s.685. 
54 ERNAM'a gejre ise SSK.m.85/1-d'ye gore, sigortall sosyal sigorta primini uyelik bagvurusunu takip eden ayba~lndan 

baglayarak odeyeceginden, niteligin de bu andan itibaren kazanlldlgl kabul edilmelidir. ERNAM, s.300. 
5 5  lg Kazasl ve meslek hastal~klarl yardlmlarlndan yararlanabilmek i~ in  sigortallnln belli bir sure prim odemesine gerek 

yoktur. Hatta pl~gmaya bagladlgl gijn ig kazaslna ugrayan sigortal~ya dahi tijm yardlmlar eksiksiz olarak yap~llr. 
GWEN-GEREK, s.128. 

56  4447 s.K. ile 1.1.2000 tarihinden itibaren uygulanmak uzere getirilen bu hukmun ejnceki halinde, sigortallnln sagl~k 
yardlrnlarlndan yararlanrnasl i~ in  belli bir prim ddeme suresi aranmamaktayd~. 

57  Onceki dtjnemde 120 gun olan prim ejdeme gun saylsl, 3395 s.Kanun ile 300 gune ~ ~ k a r ~ l r n ~ $ t ~ r .  Bkz. R.G. T. 
7.6.1 994, S.21953. 



tasrndan yararlanabilmek iqin, sigortalrlrk 
niteliginin kazan~lmas~n~n bagl~bag~na bir et- 
kisi bulunmamaktadrr. Cunku, sigortal~n~n (ya 
da eginin) anal~k yardrmlarrndan yararlan- 
abilmesi iqin belli bir sure prim odemig 
olmasr gerekiP8(SSK.m.48). 

Uzun donem sigorta kollar~ ise, yard~m- 
lara uzunca bir sure sonunda ulaq~labilen ve 
uzun sureli yardrrn yapan sigortalard~r. 

' MalulliikSg, yaql~l~k ve olurn sigortalarr kal~cr 
ve surekli riskleri karqrladrgrndan, bu riskler 
iqin ongorulen yard~mlar da sureklidir60. 
Belirtilen sigorta kollar~ aqrs~ndan sigortal~l~k 
niteliginin kazanrlrnas~n~n dogrudan ve 
otornatik bir etkisi bulunmamakta; bu sigorta 
kollar~ bak~rnrndan, sigortal~l~k niteliginin 
kazan~lrnasr, sigortadan saglanacak yardrm- 
lara ulaqrnada bir amaq degil, araq niteligini 
tagrrnaktad~r. Cunku, malulluk, yaqlrlrk ve 
olum sigortalar~ndan yararlanabilrnek i ~ i n  
belli bir sure prim odernig olmak gereklidir 
(SSK.rn.54; rn.60; m.66). Diger bir deyiqle, 
sadece sigortal~lrk niteliginin kazanrlrn~g 
olrnas~, uzun donern sigorta kollar~ bak~rnrn- 
dan krsa donernde herhangi bir etkiye yo1 
a~mamaktad~r. 

Mevzuat~mrza 4447 say111 Kanun ile giren 
ve 01.06.2000 tarihinde uygulrnaya girecek 
olan igsizlik sigortasr bak~rnrndan ise sigor- 
talrlrk niteliginin kazan~lmrq olrnas~nrn onemli 
bir anlam1 kan~rnrzca bulunrnamaktadrr. Zira 
igsizlik sigortas~ as11 etkisini iqsiz kal~nan 
donemde gosterdiginden, iqsizlik sigortasr 
bak~m~ndan qal~q~lan donern degil, iqsiz kalr- 
nan donernin onerni biiyuktur. Bu anlarnda 
sigortal~l~k niteligi-igsizlik sigortas~ iligkisinde 
bu niteligin ne zaman yitirilrniq say~lacag~ 
onern taqryacaktrr ki, bu husus aqag~da 
ayr~nt~sr ile incelenrneye qalrgrlacakt~r. 

Son olarak ekleyelim ki, sigortal~l~k 
niteliginin kazan~lmg olrnas~, istege bag11 
sigortaya devam etme hususunda bir 
baqlang~q noktas~ olugturmakta; sigortal~l~k 
niteliginin kazanrlm~g olmasr (bu nitelik son- 
radan yitirilmiq olsa bile) istege baglr sigor- 
taya devarn etmek iqin zorunlu bir kogul 
olrnaktad~r (SSK.m.85IA-b). 

II. Sigortal~li k Ntteliginin Yirilmesi 

A. Genel Olarak 

SSK'da, sigortal~l~k niteliginin yitirilrnesi 
uq ayrl rnaddede duzenlenrnig, bunlardan 
SSK.m.40 hastal~k sigortasr, SSK.m.51 ise 
analrk sigortasr aqrsrndan sigortal~lrk 
niteliginin yitirilrnesini duzenlerniqtir. 
SSK.rn.107 ise, genel bir anlat~mla, sigor- 
tal~lrk niteliginin ne zaman yitirilmig say~la- 
cagrn~ ve hangi hallerin sigortalrlrk niteliginin 
yitirilrnesi sonucuna yo1 aqrnayacag~nr belirt- 
miqtir. 

Genel olarak belirtmek gerekirse, sigor- 
talrlrk niteligi fiili qalrqrna olgusuna bagl~drr. 
Ancak bu kural~n rnutlak anlarnda uygulan- 
mas1 sigortal~ aq~s~ndan onernli sak~ncalar 
doguracakt~r. lqte kanun koyucu sigortal~y~ 
korurna duquncesi ile, kimi sigorta kollarr 
aqrsrndan sigortalrl~k niteligini fiili qalrqrna 
olgusuna baglarnamrg; fiili qalrgman~n sona 
errnesine ragmen, sigortalrl~k niteliginin 
devarn etmesini ongorrnugtufi. 

Konuyu duzenleyen SSK.rn. 1 07/11e gore 
sigortal~lrk niteligi, "2. maddede belirtilen si- 
gortal~lardan, hastal~k ve analrk sigorta- 
larrn~n uygulanrnasrnda, odenen primin 
iligkin oldugu gunu takip eden onuncu gun- 
den baqlanarak yitirilrnig sayrl~r". 

' V u  prim bdeme sureleri, sigortal~ kad~n i~ in  90 gun, sigortalr erkegin sigortalr olmayan egi i ~ i n  120 gundllr. 
Sg Malulluk sigortas~ her ne kadar uzun sureli yardrmlar~ i ~ e r s e  de malijllilk ayl~g~ baglanan sigortalrnrn kontrol 

muayenesine tabi tutulmasr ve muayeneye gelmeme ya da malulluk halinin ortadan kalkmasr gibi sebeplerle malul- 
luk aylrgln~n Kurumca kesilmesi mumkilndijr. Bkz. SSK.m.57. 
GOZEL-oKuR, 5.238. 

' GOZEL-OKUR, s.103; GWEN, Sosyal ..., s.28; GWEN-GEREK, S.102; CENBERCI, s.762; SOZER, s.104-105; 
OZANOGLU-YALNIZOGLU-TUMER, s.1530; CUHRUK-COLAKOGLU-BUKEY, s.1019. 






















