
 

   İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÜNİTE 8 ÖZET  

             Uzun vadeli sigortalar ; 

 

Malullük                               Yaşlılık                            ölüm  

       kısa vadeli sigortalar ; 

 

iş kazası  ve meslek hastalıkları    analık             hastalık           işsizlik  

 genel sağlık hizmetlerinin sunduğu sigorta kolu “ Genel Sağlık Sigortasıdır.”  

 İş kazası olarak nitelendirilenler ; 

 sigortalının servis ile işe gelirken kaza geçirmesi  

 kadın işçinin emzirme izni sırasında kaza geçirmesi  

 işçinin işyerinde hasımlarınca bıçaklanması 

 işçinin işyerinde arkadaşıyla kavga ederken yaralanması 

not :” sigortalının eşinin işyerinde sigortalıyı ziyarete geldiği sırada kaza geçirmesi “ bunlar 

arasında yer almaz. 

 Kısa vadeli sigortalardan sağlanan yardımlar şunlardır:  

 Geçici iş göremezlik ödeneği 

 Evelenme ödeneği 

 Sürekli iş göremezlik ödeneği 

 Hak sahiplerine gelir bağlanması 

 Emzirme ödeneği 

 Cenaze ödeneği  

 Hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıyla geçici iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için iş 

göremezliğin başladığı tarihten bir önceki yıl içinde en “ 90gün “ prim ödemiş olması gerek . 

 Meslekte kazanma gücünü %50 oranında kaybeden sigortalıya bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri 

oranı “% 35 “ dir . 

 Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için sigortalının meslekte kazanma gücü kaybı en az % 

10 olmalıdır. 

 Uluslar arası çalışma örgütünün 102 sayılı  sözleşmesinde yer alan ancak bizim sosyal güvenlik 

sistemimize 4447 sayılı kanunla giren sigorta dalı “ işsizlik sigortasıdır.”  

 İşsizlik sigortasında  finansman yöntemi olarak “ fon yöntemi “ uygulanmaktadır. 

 İşsizlik sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır ; 

 İşsizlik ödeneği vermesi 

 Hastalık ve analık sigorta primlerinin ödenmesi 

 Mesleki eğitim ve iş bulma 

 İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işsizlik sigortasında ödeme yapılması 

 Kısa çalışma ödeneği verilmesi 

Not : “ sağlık yardımı “ bunlar arasında yer almaz 

 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsize “ 240 gün “ boyunca işsizlik 

ödeneği verilir. 
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 İş kazası sonucu sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine sigortalının yıllık kazancının % 70 oranında 

gelir bağlanır. 

                    Uzun vadeli sigortalar ve yardımlar ; 

  

 

Malullük sigortası    yaşlılık sigortası ölüm sigortası *** 

          

Malullük aylığı yaşlılık aylığı     ölüm aylığı  

                   toptan ödeme           cenaze ödeneği 

  evlenme ödeneği 

 toptan ödeme 

 

 10 yıldır sigortalı olup toplam 1800 gün malullük , yaşlılık ve ölüm sigortası pirimi ödeyen bir sigortalı 

malul hale gelirse kendisine “ malullük aylığı bağlanır “  

 Malullük aylığı bağlanması için gereken şartlar şunlardır ; 

 Malul sayılmak ( %60 çalışma gücü kaybı ) 

 En az 10 yıllık sigorta , toplam 1800 gün pirim ödemek 

 Kurumdan talepte bulunmak  

 Sigortalı erkeğin yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için “ 60 yaşını “ doldurmuş olması gerekir. 

 Sigortalının ölümü halinde hak sahipleri ve payları şunlardır; 

 Dul eşin payı % 50 dir  

 Aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan, çalışmayan ve gelir ya da aylık almayan dul eşin payı % 

75dir . 

 Yaşları ne olursa olsun evli olmayan , evli olmakla birlikte  sonradan boşanan veya dul kalan kız 

çocuklarının payı % 25 dir. 

 Erkek çocukların gelir alabilmesi için yaş ve eğitim şartlarına bağlıdır. 

 Normal koşullarda 18, ortaöğrenime devam ediyorsa 20, yüksek öğrenime devam ediyorsa 25 

yaşına kadar erkek çocuklara aylık ödemeye devam edilir.  

 Çalışma gücünün en az %60 ını yitirmiş malul olan erkek çocuklarına yaş koşuluna bakılmaksızın 

gelir ödenmeye devam edilir. 

 Hem annelerinden hem de babalarından gelir ve aylığa hak kazanan çocuklara “ yüksek olanın tamamı 

eksik olanın yarısı bağlanır “  

 Evlenme ödeneğinin miktarı “ alınmakta olan aylık veya gelirin 2 yıllık tutarıdır .”  

 Kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmalarına bakılmaksızın gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık 

risklerine karşı, öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşılması halinde ise oluşan 

harcamaların finansmanını sağlayan, toplumun tüm bireylerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını 

sağlamayı amaçlayan sosyal güvenlik aracı “ genel sağlık sigortası dır . “  

 Genel sağlık sigortasından yararlanmanın temel koşulu türkiye de ikamet etmektir. 

 Genel sağlık sigortası kapsamında olanlardan bazıları  ; 

 Hizmet akdi ile çalışanlar 

 Çiftçi mallarını koruma bekçileri 

 TBMM üyeleri 

 Stajyer ve avukatlar 

Not : “hükümlü ve tutuklular “ bunlar arasında yer almaz. 

 Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ; 
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 Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 

 Hekim tarafında yapılan tedavi hizmetleri 

 Analığa yönelik tedavi hizmetleri 

 Diş hekimlerince yapılan tedavi hizmetleri 

 Yardımcı üreme yöntemi tedavisi 

Not : “ estetik amaçlı diş tedavileri “ bunlar arasında yer almaz. 

 Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri ; 

 Vücut bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılan sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı her türlü 

sağlık hizmeti 

 Estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri 

 Sağlık bakanlığınca izin verilmeyen sağlık hizmetleri 

 Sağlık bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri 

 Yabancı ülke vatandaşların kronik hastalıkları 

 Kurumca katılım payı alamayacak hallerden bazıları ;*** 

 İş kazası ve meslek hastalığı halleri  

 Afet ve savaş hali 

 Ortez, protez ve iyileştirme araç ve gereçleri 

 Aile hekim muayeneleri 

 Kontrol muayeneleri 

Not : “ yardımcı üreme hizmetleri “ nde katılım payı alınır. 

 Herhangi bir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişi ve durumlar ; 

 analık hali 

 afet hali 

 grev ve lokavt hali 

 acil haller  

 18 yaşını doldurmamış kişiler 

 Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler 

 İş kazası ve meslek hastalığı halleri 

Not : “ hastalık hali “ bunlar arasında yer almaz 

 Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu üyeleri ;*** 

 Maliye bakanlığı 

 Sağlık bakanlığı 

 Hazine müsteşarlığı  

 DPT 

 Sosyal güvenlik kurumu temsilcileri ( 2 üye ) 

 Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı  

Not : “ bakanlar kurulu “ bunlar arasında yer almaz. 

 Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için genel sağlık sigortası pirim oranı “ % 12.5 “ dir  

 Genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetler ; 

                Sağlık hizmetleri             Yol giderleri, gündelik ve refakatçi gideri            Yurt dışında tedavi 

 Ölen sigortalının hak sahiplerinden olan çocuklarına gelir bağlanmasıyla ilgili ;*** 

 Hak sahibi çocuk çırak olarak çalışıyorsa kendilerine ölüm aylığı bağlanır  
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 Hak sahibi çocuk yükseköğrenim görüyor ve25 yaşını doldurmamışsa ona % 25 lik oranında 

aylık bağlanır. 

 Sigortalı tarafından evlat edinilen ve tanınan çocuklara gelir bağlanır 

 Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların her birine kendisinden başka aylık alan 

hak sahibi bulunmaması halinde % 50 oranında  aylık bağlanır. 

 

 Genel sağlık sigortalılarından bazıları şunlardır ;*** 

 İş sözleşmesi ile çalışanlar 

 İsteğe bağlı sigortalılar 

 İşçi sendikalarının yönetim kurulu üyeleri 

 Bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan ses sanatçıları  

 Köy ve mahalle muhtarları ve bağımsız çalışanlar  

 Kamu idarelerinde kadrolu çalışanlar  

 Düşük gelirli vatandaşlar 

 Vatansızlar ve sığınmacılar 

 Stajyer avukatlar 

 2022 sayılı kanun uyarınca 65 yaş aylığı alanlar 

 1005 sayılı kanun uyarınca şeref aylığı bağlananlar………( çok uzun daha çok maddesi vardı 

tamamını almadım )  

Not : “ ceza infaz kurumları bünyesinde bulunan hükümlüler “ bunlar arasında yer almaz . 

 İşsizlik ödeneğinin verilmesinin koşulları şunlardır ;*** 

 İş ilişkisinin sona ermesinde herhangi bir kusuru olmamak 

 İş sözleşmesi sona ermeden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış olmak 

 İşsizlik sigortası pirimi ödeme şartlarını yerine getirmek 

 İşsiz kalan kişi iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR  a başvurmuş olmak 

 

 

 

 

*** İŞARETİ olan yerler çıkmış sorulardır… 
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