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SĐRKÜLER         Đstanbul, 22.04.2011 
Sayı: 2011/95         Ref: 4/95 
 
 
Konu:  
6111 SAYILI KANUN ĐLE 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA S ĐGORTALILIK 
SÜRELERĐNDE BORÇLANMAYA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERDE YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILMI ŞTIR  
 
6111 sayılı Kanunun 30. maddesiyle 5510 Sayılı Kanunda borçlanma hükümlerinin 
düzenlendiği 41. maddenin birinci fıkrasına (i) bendi eklenmiş; 47. maddesiyle geçici 4. 
maddenin onyedinci fıkrası kapsamına girenlerin müracaat ve ödeme süreleri değiştirilmi ş; 52. 
maddesiyle Kanuna geçici 31. ve geçici 36. maddeler ilave edilmiştir. Bu değişikliklere ili şkin 
olarak SGK tarafından 2011/36 sayılı Genelge’de açıklamalar yapılmıştır.  

1- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların borçlanmaları 

1.1- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanmaları 
 
Kanunun 41 inci maddesine eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin 
olmak üzere, 4857 sayılı Đş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 
kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu 
bent uyarınca yapılacak borçlanmalar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 
 
4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde kısmi iş sözleşmesi; işçinin normal haftalık çalışma 
süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi 
olarak tanımlanmıştır. Buna göre, 25/2/2011 tarihinden itibaren kamu ve özel sektörde 
çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile 
bildirilen eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve 17 (Ev hizmetlerinde 
30 günden az çalışma) olan sigortalılar ay içinde zorunlu sigortalılık dışındaki sürelerini 
borçlanabileceklerdir. 
 
Ay içinde 30 günden az çalışmış oldukları halde eksik gün nedeni 12 (Birden fazla) ve 13 
(Diğer) olarak işaretlenenlerin işverenlerce Kuruma her ay bildirilen “Eksik Gün Bildirim 
Formu” ekinde verilen eksik gün nedenleri incelenecek, eksik gün nedeninin 06 (Kısmi 
istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olduğunun 
tespit edilmesi halinde bu süreler de borçlandırılacak ve sigortalılardan ayrıca belge 
istenmeyecektir.  Đşverenlerin Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre eksik gün 
bildiriminde bulunmalarının Kurumca zorunlu tutulmaması hallerinde sigortalılar eksik gün 
nedenlerine ilişkin belgeleri işverenlerden alarak Kuruma vereceklerdir. 
 
Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendi gereğince borçlanma yapacakların borçlanmaya ilişkin 
prim tutarı 1/1/2012 tarihine kadar sigortalının veya hak sahiplerinin talepte bulundukları 
tarihte 82 nci maddeye göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere 
kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır. Ancak, ay 
içerisinde eksik kalan sürelerini 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre genel 
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sağlık sigortası primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanların bu sürelerde yapacakları 
borçlanmalarda borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanacaktır. 
Bu durumda (i) bendi kapsamında borçlanma yapacakların; genel sağlık sigortası primi 
ödenmemiş süreler için borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x 
Borçlanılacak Gün Sayısı x % 32), genel sağlık sigortası primi ödenmiş süreler için borçlanma 
tutarı ise (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x Borçlanılacak Gün Sayısı x % 20) 
formülüne göre hesaplanacaktır. 
 
4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli 
çalıştıkları aylara ait eksik sürelerinin borçlandırılmasında sigortalılar ay içinde 30 günden az 
çalıştıkları süreleri 30 güne tamamlayarak borçlanma yapacaklarından 28, 29 ve 31 gün çeken 
aylardaki borçlanılacak süreler 30 güne tamamlanarak borçlanma süresi belirlenecektir. Bu 
sigortalıların borçlanması “sgk.intra H ĐZMET BORÇLANMALARI, 4857 sayılı Kanuna 
Göre Borçlanma” menüsünden sonuçlandırılacaktır. 
 
Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan ve iş akdi askıda olan sigortalılar 4857 sayılı Kanun 
gereğince belirli süreli iş sözleşmesine tabi olduklarından iş akdinin askıda olduğu sürelerde 
zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olabilecekler, ancak bu süreler borçlanma kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 

Örnek- 22/12/2011 tarihinde ay içinde 30 günden az çalıştığı süreleri borçlanmak için 
müracaat eden sigortalının aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan incelemede 2011 yılı 
Nisan ayından itibaren 07 (Puantaj kaydı) eksik gün nedeninin bildirildiği anlaşılmıştır. Bu 
sigortalının (i) bendi kapsamına girecek borçlanma süresi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

 

Yıl- Ay  Eksik 
Gün 
Nedeni 

Zorunlu  
Hizmet 
Gün sayısı 

Zorunlu Hizmet  Borçlanılacak 
Hizmet 

Borçlanma 
Gün Sayısı 

2011 Nisan 7 20 11/04/2011- 01/04/2011- 10 
2011 Mayıs 7 12 19/05/2011- 01/05/2011- 18 
2011 Haziran 7 5 26/06/2011- 01/06/2011- 25 
2011Temmuz 7 8 23/07/2011- 01/07/2011- 22 
*Ay içindeki zorunlu çalışma süresi borçlanma ile 30 güne tamamlandığı için 28, 29 ve 31 gün 
çeken aylarda hizmet 30 gün olarak dikkate alınmıştır. 

1.2- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalışanların 
borçlanma süreleri 
 
Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 31 inci madde ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili 
mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim 
il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, 25/2/2011 tarihinden önceki 
çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41 inci madde esaslarına 
göre kendileri veya hak sahiplerince borçlanılabilecektir. Borçlanılan süreler 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılacaktır. 
 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 47 nci maddesinde örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarda uzman ve usta 
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öğreticilerin de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebileceği, öğretim tür ve seviyelerine 
göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar ile görev ve yetkilerinin 
yönetmeliklerle tespit edileceği hükmü bulunmakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı 
Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta 
Öğreticiler Hakkında Yönetmelik 21/5/1977 tarihli ve 15953 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandığından, uzman ve usta öğreticilerin 21/5/1977-25/2/2011 tarihleri arasında ay 
içinde 30 günden eksik kalan süreleri borçlandırılacaktır. 
 

Milli E ğitim Bakanlığının ilgili birimleri tarafından bu kapsamda çalışanlar için 30 tam gün 
hizmet bildirilmemiş süreler geçici 31 inci maddeye göre borçlandırılmayacaktır. 
 
Bu sigortalıların borçlanması “sgk.intra H ĐZMET BORÇLANMALARI, Uzman ve Usta 
Öğretici Borçlanması” menüsünden sonuçlandırılacaktır. 

Örnek- 1/8/1997-30/11/1998 tarihleri arasında usta öğretici olarak halk eğitim merkezinde 
çalışan sigortalı geçici 31 inci madde kapsamında borçlanma yapmak için halk eğitim 
merkezinden aldığı yazı ile Kuruma müracaat etmiş olup borçlanma süreleri aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır. 
 

Dönem 
Bordrosu 

Bordrodaki 
Gün Sayısı 

Bordroda 
prim Ödenen 
Aylar  

Zorunlu Hizmet  Borçlanılacak 
Hizmet 

Borçlanma 
Gün Sayısı 

-    
-    
-    

1997 / II 15 

15 16/08/1997-30/08/1997 01/08/1997-15/08/1997 15 
5 26/01/1998-30/01/1998 01/01/1998-25/01/1998 25 
10 21/02/1998-30/02/1998 01/02/1998-20/02/1998 20 
25 06/03/1998-30/03/1998 01/03/1998-05/03/1998 5 

1998 / I 60 

20 11/04/1998-30/04/1998 01/04/1998-10/04/1998 10 
17 14/05/1998-30/05/1998 01/05/1998-13/05/1998 13 
16 15/06/1998-30/06/1998 01/06/1998-14/06/1998 14 
15 16/07/1998-30/07/1998 01/07/1998-15/07/1998 15 

1998 / II 63 

14 17/08/1998-30/08/1998 01/08/1998-16/08/1998 16 
17 14/09/1998-30/09/1998 01/09/1998-13/09/1998 13 
15 16/10/1998-30/10/1998 01/10/1998-15/10/1998 15 
15 16/11/1998-30/11/1998 01/11/1998-15/11/1998 15 

1998 / III 47 

-    
*Ay içindeki zorunlu çalışma süresi borçlanma ile 30 güne tamamlandığı için 28, 29 ve 
31 gün çeken aylarda hizmet 30 gün olarak dikkate alınmıştır. 

1.3- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gözaltına alınanların veya 
tutuklananların borçlanmaları  
 
6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 36 ncı madde ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 
uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan 
veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime elkoyduğu 12 Eylül 1980 
tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler, 
gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu 
durumlarını belgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar Kuruma talepte bulunmaları kaydıyla 
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borçlandırılacaktır. Gözaltında veya tutuklulukta geçen süreler talep tarihinde 82 nci maddeye 
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacaktır. 
Borç tutarı gözaltına alınmaları veya tutuklanmalarından dolayı dava açıp tazminat alanlar 
için borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, 
tazminat almamış olanlar için ise Hazinece ödenmesi suretiyle borçlandırılacaktır.  Bu şekilde 
borçlanılan süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim 
ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir. 
 
1402 sayılı Kanuna göre sıkıyönetim uygulaması 26/12/1978 tarihinden itibaren 
başlamış, en son 19/7/1987 tarihinde kaldırılmış olup bu tarihler arasında sıkıyönetim 
mahkemelerince haklarında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik kararı verilenler) veya 
beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri 
borçlandırılabilecektir. 
 
Kendi sigortalıklarından dolayı 25/2/2011 tarihine kadar sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir 
veya aylık bağlananlar, bu kapsamdaki sürelerin tamamı herhangi bir şekilde hizmet olarak 
değerlendirilmiş olanlar ile 12/9/1980 tarihinden önce haklarında beraat veya kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilenlerin bu süreleri borçlandırılmayacaktır. 
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılıkları devam 
ederken 1402 sayılı Kanuna göre gözaltına alındığı veya tutuklandığı tarihte ya da daha sonraki 
bir tarihte sigortalılığı sona erenler geçici 36 ncı madde kapsamında borçlanma yapabilecekleri 
gibi Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre de borçlanma 
yapabileceklerdir. Borçlanma talebinde bulunan sigortalıların durumları incelendikten sonra 41 
inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında veya geçici 36 ncı madde kapsamında 
borçlanma şartlarını taşımaları halinde sigortalılar bilgilendirilecek ve tercihinin yer aldığı yeni 
talebi doğrultusunda ilk dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak 
borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır. 
 
1402 sayılı Kanun kapsamında gözaltına alınan veya tutuklananlardan daha sonra Kanunun 4 
üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılanlar ile 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 
ayrıldıktan sonra açıkta iken gözaltına alınan veya tutuklananların borçlanma süreleri Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilecektir. 
 
1402 sayılı Kanuna göre yapılacak borçlanmalarda Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında 
sigortalılığı olmayanların borçlanma gün sayıları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında değerlendirildiğinden, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklarda çalışması bulunup 1402 sayılı Kanun kapsamında borçlanılacak süresi bulunanlar 
da Kuruma müracaat ederek Kanunun geçici 36 ncı maddesi hükmünden 
yararlandırılacaklardır. 
 
Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi borçlanma 
müracaatları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılacaktır. 

Örnek 1- 506 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 3/7/1982 tarihinde 1402 sayılı Kanun 
gereğince tutuklanan ve 5/7/1982 tarihinde işten ayrılan sigortalı 22/5/2011 tarihinde 3/7/1982-
8/3/1983 tarihleri arasındaki süreyi 1402 sayılı Kanun kapsamında borçlanmak için Kuruma 
müracaat etmiştir. Yapılan incelemede sigortalının haksız tutuklanması nedeniyle tazminat 
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almadığı anlaşılmış olup 506 sayılı Kanuna tabi hizmeti ile çakışmayan 6/7/1982-8/3/1983 
tarihlerini borçlanacak, bu süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre sigortalılık olarak değerlendirilip, borçlanılan süreler sigortalının toplam gün sayısına 
ilave edilecektir. 

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının 6/7/1982-8/3/1983 tarihleri arasını 41 inci maddenin birinci 
fıkrasının (f) bendine göre borçlanmayı talep etmesi halinde, bu defa borçlanılan sürelere ilişkin 
tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde sigortalı tarafından ödenmesi istenecek, bu 
süreler sigortalılık süresi ve gün sayısı olarak dikkate alınacak, sigortalılık statüsü borçlanmaya 
müracaat ettiği tarihteki statüye göre belirlenecektir. 

Örnek 3- 27/12/1980-6/5/1981 tarihleri arasında 1402 sayılı Kanun gereğince gözaltına alınan, 
15/1/1988 tarihinde 5434 sayılı Kanun kapsamında göreve başlayan ve halen görevine 
devam eden sigortalının 22/4/2011 tarihli talebi üzerine tutuklulukta geçen süresi Kanunun 
geçici 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre borçlandırılacak, bu süreler 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir. 

Örnek 4- 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 6/5/1981 tarihinde görevinden ayrılan ve 
açıkta iken 8/7/1981 tarihinde tutuklanan sigortalının 10/5/2011 tarihli talebi üzerine 8/7/1981-
5/10/1981 tarihleri arasında tutuklulukta geçen süresi Kanunun geçici 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına göre borçlandırılacak, bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir. 

Örnek 5- 4/2/1992 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı 1402 
sayılı Kanun kapsamında tutuklulukta geçen 24/1/1981-18/8/1982 tarihleri arasındaki süresini 
borçlanmak için 4/5/2011 tarihinde müracaat etmiş, yapılan incelemede tazminat aldığı 
anlaşılmış olup 24/1/1981-18/8/1992 tarihleri arasındaki borçlanma tutarı 24/5/2011 tarihinde 
sigortalıya tebliğ edilmiştir. Borçlanma tutarının 24/11/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı 
olarak değerlendirilecektir. 

Örnek 6- 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı 5/5/1975 tarihinde başlayan sigortalı 
1402 sayılı Kanun kapsamında tutuklulukta geçen 19/6/1980-26/5/1982 tarihleri arasındaki 
süresini borçlanmak için 17/6/2011 tarihinde müracaat etmiş, yapılan incelemede 1479 sayılı 
Kanuna tabi sigortalılığının 21/11/1981 tarihinde sona erdiği anlaşılmış olduğundan sigortalı 
22/11/1981-26/5/1982 tarihleri arasındaki süreyi borçlanabilecektir. 

1.3.1- 1402 sayılı Kanun uyarınca yapılacak borçlanmalarda tescil işlemleri, 
borçlanmaların hesaplanması ve borçlanılan sürelerin değerlendirilmesi 
 
506 ve 2925 sayılı kanunlar kapsamında hizmeti bulunmayanlar ile 1479, 2926 ve 5434 sayılı 
kanunlara göre tescili olanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 
yapacakları borçlanmalarda tescil işlemi re’sen yapılacak olup bunun için “(4/a) Tescil 
Programı” nda “23-1402 Borçlanma” sigortalılık kodu kullanılacaktır. 
 
1402 sayılı Kanuna göre yapılacak borçlanma tutarı sigortalının ya da hak sahibinin talep 
tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 
32’si üzerinden hesaplanacaktır (Borç tutarı = Günlük kazancın alt sınırı x Borçlanılacak gün 
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sayısı x % 32).Kanunun geçici 36 ncı maddesi gereğince borçlanma yapacak sigortalılardan 
dava açıp tazminat alanların borçlanma tutarları kendileri veya hak sahipleri tarafından tebliğ 
tarihinden itibaren altı aylık süre içinde ödenecektir. Altı aylık süre içerisinde tebliğ edilen 
borcun bir kısmını ödeyenlerin ödemiş oldukları tutara karşılık gelen süre kadar gün sayısı 
olarak değerlendirilecek, borcun ödenmemesi halinde borçlanma geçerli sayılmayacaktır. 
 
Tazminat almamış olanların borçlanma tutarı ise Kurumca Hazineden tahsil edileceğinden, 
tahsilat beklenmeksizin tahakkuku oluşturulan süre kadar gün sayısı olarak değerlendirilecektir. 
 
Bu sigortalıların borçlanması “sgkintra H ĐZMET BORÇLANMALARI, 1402 sayılı Kanun 
Borçlanması” menüsünden sonuçlandırılacaktır. Tazminat almamış sigortalıların borçlanma 
tutarı karşılığı Kurum’ca Hazineden isteneceğinden, söz konusu programda “Tazminat 
almamış” seçeneği işaretlenecektir. Borçlanma tutarının Hazineden tahsil edilmesi amacıyla her 
ayın sonunda Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca elektronik ortamda alınacak 
listeler Strateji Geliştirme Başkanlığına (Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı) gönderilecektir. 
 
Kanunun geçici 36 ncı maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre 
yapılacak borçlanmalarda borçlanılan süreler gün sayısı olarak değerlendirilecek, ancak bu 
süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeyecektir. 2829 sayılı Kanuna göre hizmet 
birleştirme işlemlerinde Kanunun geçici 36 ncı maddesine göre borçlanılan süreler yaşlılık 
aylığı bağlanmasında son yedi yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak, sigortalılık süresi 
hesabında dikkate alınmayacaktır. 
 
1402 sayılı Kanuna göre yapılacak borçlanmalarda borçlanma yapılan süreden önce ya 
da sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında çalışması bulunmayanların  
41nci maddenin birinci fıkrası ya da 3201 sayılı Kanuna göre yapacakları borçlanmaların 
statüsü Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
değerlendirilecektir. Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığının 
bulunması halinde ise geçici 36 ncı maddeye tabi süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendine göre, 41 inci maddeye göre yapılacak borçlanmaların statüsü 16/9/2010 tarihli ve 
2010/106 sayılı Genelgenin “3.1” başlıklı bölümü doğrultusunda, 3201 sayılı Kanuna göre 
yapılacak borçlanmaların statüsü ise 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sonuçlandırılacaktır. 

Örnek 1- 20/5/1988 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayan ve toplam 
4000 prim ödeme gün sayısı bulunan sigortalı 1402 sayılı Kanun kapsamında tutuklulukta 
geçen 22/9/1980-25/11/1982 tarihleri arasındaki süreyi borçlanma talebinde bulunmuş, yapılan 
incelemede tazminat almadığı anlaşılmış olup, 22/9/1980-25/11/1982 tarihleri arasındaki 783 
gün, toplam gün sayısına ilave edilecek, sigortalılık süresi ilk işe giriş tarihinden geriye 
götürülmeyecektir. 

Örnek 2- Đlk defa 5/5/1972 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı 
1402 sayılı Kanun kapsamında 12/9/1980 ile 19/8/1983 tarihleri arasında gözaltında tutulmuş, 
19/8/2009 tarihinde vefat etmiş olup 506 sayılı Kanuna göre toplam 800 gün hizmeti 
bulunmaktadır. Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde 1402 sayılı Kanun kapsamında 
geçen süreler borçlandırılabilecektir. 
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Örnek 3- 14/6/1977-22/6/1978 tarihleri arasında askerlik yapan, 12/7/1981-14/9/1983 tarihleri 
arasında 1402 sayılı Kanun kapsamında gözaltında tutulan, 8/8/1988 tarihinden itibaren 1479 
sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan ve sigortalılığı devam ederken 31/3/2011 tarihinde 
hem askerlik borçlanması hem de 1402 sayılı Kanuna göre gözaltında geçen süreleri 
borçlanmak için müracaat eden sigortalının 1402 sayılı Kanuna göre borçlanma statüsü 
Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında, askerlik borçlanması ise en son (b) bendine 
tabi olduğundan (b) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Sigortalılık süresinin başlangıç 
tarihi 8/8/1988 tarihinden itibaren yalnızca askerlik süresi kadar geriye götürülecek, 1402 sayılı 
Kanun gereğince borçlanılan süreler ise toplam gün sayısına ilave edilecektir. 

1.3.2- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerin 
belgelendirilmesi 
 
1402 sayılı Kanuna göre borçlanma yapmak isteyenler, haklarında alınan sıkıyönetim 
mahkemesi kararlarını şahsen ya da avukatları aracılığıyla Kara Kuvvetleri Adli 
Müşavirliğinden temin edip borçlanma başvuru belgesi ile birlikte sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edebilecekleri gibi, sadece borçlanma 
belgeleri ile müracaat etmeleri halinde Kurum’ca söz konusu belgeler Kara Kuvvetleri Adli 
Müşavirliğinden istenebilecektir. 
 
Sigortalıların mahkeme kararlarını dilekçe ile Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğinden temin 
etmek istemeleri veya doğrudan Kuruma müracaat etmeleri halinde söz konusu dilekçede hangi 
mahkemede yargılandıklarını veya hangi savcılık tarafından soruşturma yapıldığını ve yılını 
bildirmeleri gerekmekte olup, Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğine şahsen başvurularda   ayrıca   
dilekçe   ekine   nüfus   cüzdanı   sureti   eklenecektir.   Hak   sahiplerinin   belge temini için 
müracaatlarında bu belgelerin yanında mirasçılık belgesini de (veraset ilamı) eklemeleri 
gerekmektedir. Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğinden Kurum tarafından bilgi ve belge 
istenmesi durumunda kimlik fotokopisi yerine Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacak vukuatlı 
nüfus kayıt örneği gönderilecektir. 
 
Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğince; talepte bulunan sigortalıya, vekil tayin ettiği avukatına, 
hak sahiplerine ya da sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına, sigortalı beraat 
etmişse mahkeme kararı, takipsizlik kararı (kovuşturulmaya yer olmadığı) verilmişse savcılık 
kararı, mahkeme ve savcılık kararında cezaevine giriş ve çıkış tarihleri yoksa diğer yazışma 
evrakı, dosyasında bulunması halinde tazminat alınıp alınmadığına ilişkin yazı ve belgelerin 
onaylı birer sureti, sigortalının 1402 sayılı Kanun kapsamına girip girmediğini belirten bir üst 
yazı ile gönderilecektir. 
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2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların 
borçlanabilecekleri süreler 

2.1- Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrasına göre yapılacak borçlanmalar 
 
6111 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onyedinci 
fıkrasında yer alan “altı ay içerisinde” ibaresi “30/6/2011 tarihine kadar”, “iki yıl içinde” 
ibaresi “31/12/2014 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 
tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun 
uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların 
30/6/2011 tarihine kadar Kuruma müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile 
göreve başladıkları tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiş süreleri, görevlerinden 
ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya borçlanmak istedikleri 
sürenin her üç yılına bir derece yükselmesi ve her tam yılına bir kademe verilmek suretiyle ve 
öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki 
yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri 
ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde 
yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki 
kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle hizmetinden sayılacak, bundan doğacak  
borç tutarının tamamı 31/12/2014 tarihine kadar kendileri tarafından taksitlerle veya defaten 
ödenecektir. 
 
Daha önce, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrası uyarınca 2008 yılı Ekim ayı 
başından itibaren altı ay içerisinde borçlananların borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren 
tamamının iki yıl içinde ödememesi nedeniyle hizmet olarak sayılmayan veya 2008 yılı Ekim 
ayı başından itibaren altı aylık sürenin dolumundan sonra müracaat etmeleri nedeniyle 
borçlanma talepleri reddedilenlerin borçlanma kapsamında olan bu süreleri 30/6/2011 tarihine 
kadar yeniden müracaat etmeleri halinde yeni müracaat tarihindeki mali hükümler esas alınarak 
borçlandırılacaktır. 

Örnek 1- 12/1/2004 tarihinde almış olduğu disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen, 
daha sonra 5525 sayılı Kanun uyarınca hakkında verilmiş olan disiplin cezası bütün sonuçları 
ile ortadan kaldırılan ve 2/11/2008 tarihinde disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen süresini 
borçlanma talebinde bulunan sigortalıya borç miktarı 5/12/2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Đki 
yıl içinde borcunu ödemeyen sigortalı 30/6/2011 tarihine kadar disiplin cezası nedeniyle açıkta 
geçen süresinin tekrar borçlandırılmasını istemesi halinde borçlanma işlemi yeni başvuru 
tarihindeki mali esaslara göre yapılacaktır. 
 
Örnek 2- 7/12/2002 tarihinde almış olduğu disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen, 
daha sonra 5525 sayılı Kanun uyarınca hakkında verilmiş olan disiplin cezası bütün sonuçları 
ile ortadan kaldırılan ve 28/5/2008 tarihli dilekçesi ile disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen 
süresini borçlanmak isteyen sigortalının talebi altı aylık sürenin dolum tarihinden sonra 
yapılmış olduğundan reddedilmiştir. Sigortalının açıkta geçen süresini 30/6/2011 tarihine kadar 
tekrar borçlanmak istemesi halinde, borçlanma işlemi yeni başvuru tarihindeki mali esaslara 
göre yapılacaktır. 
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Örnek 3- 8/3/2003 tarihinde almış olduğu disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen, daha 
sonra 5525 sayılı Kanun uyarınca hakkında verilmiş olan disiplin cezası bütün sonuçlarıyla 
ortadan kaldırılan ve 8/1/2009 tarihinde disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen süresini 
borçlanmak isteyen sigortalıya borç miktarı 3/7/2009 tarihinde tebliğ edilmiştir. Sigortalının 
3/7/2011 tarihinde sona eren borç ödeme süresi 6111 sayılı Kanunun uyarınca 31/12/2014 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

2.2- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gözaltına alınanların veya tutuklananların 
borçlanmaları 
 
5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 1402 sayılı Kanun uyarınca kurulan sıkıyönetim 
mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle tutuklananlardan, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yönetime elkoyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya 
yer olmadığına (takipsizlik) veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta 
geçen ve herhangi bir nedenle hizmet olarak sayılmayan süreleri, göreve başlatılıp 
başlatılmadıklarına bakılmaksızın kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek 
25/8/2011 tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri kaydıyla, gözaltına alındığı veya 
tutuklandığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin müracaat 
tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile 
kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının borcun 
tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi hâlinde 
hizmet sürelerine eklenecektir. 
 
Borçlanılan süreler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesine 
göre yaş tespitinde dikkate alınmayacaktır. 
 
Kendi sigortalıklarından dolayı 25/2/2011 tarihine kadar sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir 
veya aylık bağlananlar, bu kapsamdaki sürelerin tamamı herhangi bir şekilde hizmet olarak 
değerlendirilmiş olanlar ile 12 Eylül 1980 tarihinden önce haklarında beraat veya 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin bu süreleri borçlandırılmayacaktır. 
 
Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi borçlanma 
müracaatları devir tarihine kadar Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve 
Hizmet Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

Örnek 1- Hatay Đl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapmakta iken 14/3/1980 
tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan, 18/8/1980 tarihinde tutuklanan ve 
9/3/1981 tarihinde hakkında verilen takipsizlik kararı gereğince serbest bırakıldıktan sonra 
3/4/1981 tarihinde tekrar görevine başlatılan sigortalının gözaltı ve tutukluluk süresi 12/9/1980 
tarihinden sonra sona erdiğinden, gözaltı süresinde tarafına 2/3 açık aylıkları ödenen, ancak 
göreve iade edildiği tarihte noksan ödenen 1/3 oranındaki aylıkları ödenmeyen sigortalının 
gözaltında iken aylıklarından 1/2 oranında kesenek kesilmesi nedeniyle yarım hizmet sayılan 
gözaltına alındığı tarihi takip eden 1/4/1980 tarihi ile takipsizlik kararının verildiği tarihi takip 
eden ay sonu olan 30/3/1981 tarihi arasındaki süresinin kalan yarısı 25/8/2011 tarihine kadar 
müracaat etmesi halinde borçlandırılacaktır. 
 
Örnek 2- Đzmir Tarım Đl Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta iken 28/2/1980 tarihinde 
1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan, 11/4/1980 tarihinde tutuklanan ve 16/6/1981 
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tarihinde hakkında verilen beraat kararı ile serbest bırakılan ancak, Kurumunca tekrar görevine 
başlatılmayan sigortalının gözaltı süresinde tarafına 2/3 açık aylıkları ödenerek aylıklarından 1/2 
oranında kesenek kesilmesi nedeniyle yarım hizmet sayılan süresinin, gözaltına alındığı tarihi 
takip eden aybaşı olan 1/3/1980 tarihi ile beraat kararının verildiği tarihi takip eden ay sonu 
olan 30/6/1981 tarihi arasındaki süresinin kalan yarısı 25/8/2011 tarihine kadar müracaat etmesi 
halinde borçlandırılacaktır. 

Örnek 3- Sivas Belediye Başkanlığında memur olarak görev yapmakta iken, 18/6/1980 
tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan ve hakkında verilen takipsizlik kararı 
gereğince 3/1/1981 tarihinde serbest bırakıldıktan sonra 19/4/1981 tarihinde tekrar görevine 
başlatılan sigortalının gözaltı süresi hakkındaki takipsizlik kararı 12/9/1980 tarihinden sonra 
sona erdiğinden, 1/7/1980-30/1/1981 tarihleri arasında gözaltında geçen süresi 
borçlandırılacaktır. Ancak serbest bırakıldığı 1/2/1981 tarihi ile görevine başlatıldığı 30/4/1981 
tarihi arasındaki süresinin borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır. 

Örnek 4- Adıyaman Đl Milli E ğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapmakta iken, 
3/5/1979 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan ve hakkında verilen takipsizlik 
kararı gereğince serbest bırakıldıktan sonra 20/11/1979 tarihinde tekrar görevine başlatılan 
sigortalının gözaltı süresi hakkındaki takipsizlik kararı 12/9/1980 tarihinden önce verildiğinden, 
gözaltı süresinde tarafına 2/3 açık aylıkları ödenen, ancak göreve iade edildiği tarihte noksan 
ödenen 1/3 oranındaki aylıkları ödenmeyen sigortalının gözaltında iken aylıklarından 1/2 
oranında kesenek kesilmesi nedeniyle yarım hizmet sayılan 1/5/1979-20/11/1979 tarihleri 
arasındaki süresinin kalan yarısı borçlandırılamayacaktır. 

Örnek 5- Memur olarak görev yapmakta iken 25/6/1980 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca 
gözaltına alınan, 30/6/1980 tarihinde tutuklanan, 19/4/1982 tarihinde sıkıyönetim 
komutanlığınca görevine son verilen, daha sonra mahkemece 14/2/1983 tarihinde beraatına 
karar verilen ve görevine başlatılmayan sigortalının, görevine son verildiği tarihe kadar 
gözaltında ve tutuklulukta geçen süresi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında, görevine son verilme tarihinden mahkemece beraatına karar 
verildiği tarihe kadar göz altında ve tutuklulukta geçen süresi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında borçlandırılacaktır. 
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