‹K‹NC‹ BÖLÜM
BA⁄-KUR KANUNU ‹fiLEMLER‹
41) Ba¤-Kur Mevzuat› Uyar›nca Kimler Sigortal› Say›l›r?
1479 Say›l› Kanun Uyar›nca;
Kanunla ve Kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulu sosyal güvenlik
kurulufllar› kapsam› d›fl›nda kalan ve herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba¤l›
olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlardan;
* Esnaf ve sanatkarlar ile di¤er ba¤›ms›z çal›flanlardan ticari kazanç veya serbest
meslek kazanc› dolay›s›yla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar
ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla
kurulu meslek kurulufllar›na usulüne uygun olarak kay›tl› olanlar.
* Kollektif flirketlerin ortaklar›
* Adi komandit flirketlerin komandite ve komanditer ortaklar›
* Limited flirket ortaklar›
* Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar›
* Donatma ifltirakleri ortaklar›,
* Anonim flirketlerin kurucu ortaklar› ve yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›
Ba¤-Kur sigortal›s› say›l›rlar.
2926 Say›l› Kanun Uyar›nca;
Kanunla veya kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulan Sosyal Güvenlik
kurulufllar› kapsam› d›fl›nda kalan ve herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba¤l›
olmaks›z›n,tar›msal faaliyette bulunan kimselerden;
* 18 yafl›n› doldurmufl erkekler,
* 18 yafl›n› doldurmufl kad›nlar, sigortal› olmak zorundad›rlar.
* Ayr›ca, tar›msal faaliyette bulunmakla beraber bu Kanuna tabi sigortal›lar›n
yan›nda aile mensubu olarak ücretsiz çal›flan efl ve çocuklar›ndan herhangi bir
Sosyal Güvenlik kurumuna tabi olmayan 18 yafl›n› dolduran ve yaz›l› talepte bulunanlar iste¤e ba¤l› sigortal› olabilirler. Ancak, talep tarihinde 58 yafl›n› dolduran
kad›nlar ile 60 yafl›n› dolduran erkekler talepleri halinde kapsama al›n›rlar.
* Öte yandan, zorunlu sigortal›l›klar› sona erenler di¤er Sosyal Güvenlik
Kurulufllar› kapsam› d›fl›nda kalmak kayd›yla, evvelce prim ödemifl olduklar› son
basamak üzerinden sigortal›l›klar›n› iste¤e ba¤l› olarak devam ettirebilirler.
2229 Say›l› Kanun Uyar›nca;
* Ev kad›nlar›,
* Türkiye'de ikamet eden yabanc› uyruklular,
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* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulufluna tabi olmayanlar,
* Yurtd›fl›ndaki vatandafllar›n yanlar›nda bulunan ve herhangi bir iflte çal›flmayan
eflleri,
* Ba¤-Kur'a tabi mecburi sigortal›l›k niteli¤ini kaybedenler,
* ‹ste¤e ba¤l› sigortal› olmak hakk›ndan yararlanabilirler.
4.10.2000 tarihinden önce iste¤e ba¤l› sigortal› olup ta herhangi bir nedenle sa¤l›k
yard›m› alma hakk›n› kaybeden sigortal›lardan 2.8.2004 tarihine kadar talepte
bulunmayan veya talepte bulunmakla birlikte talep tarihinden itibaren 6 ay içinde
sa¤l›k prim borçlar›n› ödemeyen sigortal›larla 4.10.2000 tarihinden sonra iste¤e
ba¤l› sigortal› olanlar›n sa¤l›k yard›m› almalar› mümkün olmayacakt›r.

42) Nas›l Ba¤-Kur Sigortal›s› Olunur?
1479 Say›l› Kanuna Tabi Zorunlu Ba¤-Kur Sigortal›l›¤›, Ba¤-Kur'lu olmay› gerektiren faaliyetle birlikte bafllar. Ba¤-Kur'a kay›t ve tescilin yap›labilmesi için ilgili
Ba¤-Kur ‹l Müdürlü¤üne baflvurulup, al›nacak BA⁄-KUR G‹R‹fi
B‹LD‹RGES‹N‹N ilgili kurulufllara onaylatt›r›lmas› ve onayl› bu bildirgenin Ba¤Kur ‹l Müdürlü¤üne verilmesi gerekmektedir.
2926 Say›l› Kanuna Tabi Tar›m Sigortal›l›¤› tar›msal faaliyetle birlikte bafllar. Ba¤Kur'a kay›t ve tescilin yap›labilmesi için ilgili Ba¤-Kur ‹l Müdürlü¤üne baflvurulup,
al›nacak TARIM S‹GORTALILI⁄I BA⁄-KUR'A G‹R‹fi B‹LD‹RGES‹N‹N, ba¤l›
bulundu¤u muhtara onaylatt›r›lmas› ve onayl› bu bildirgenin Ba¤-Kur ‹l
Müdürlü¤üne verilmesi gerekmektedir.
2229 Say›l› ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›l›k için; Ba¤-Kur'a tabi mecburi sigortal›l›k
niteli¤ini kaybedenler dilekçe ile, iste¤e ba¤l› olarak ilk kez Ba¤-Kur sigortal›s›
olmak isteyenler, BA⁄-KUR'A ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTALI G‹R‹fi
B‹LD‹RGES‹ ile daimi ikametgahlar›n›n bulundu¤u yerdeki ‹l Müdürlü¤üne müracaat ederler.
1479 say›l› Kanunun 4956 say›l› Kanunun 34. maddesiyle de¤iflik 80. maddesine
göre Kanunun 26 nc› maddesinde belirtilen tescil ve sigortal›l›¤›n sona ermesi ile
ilgili yükümlülü¤e uymayan sigortal›lara Ba¤-Kur taraf›ndan 2003 y›l›nda 50,00.YTL idarî para cezas› verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Bu miktar, her y›l Maliye
Bakanl›¤›’nca 4.1.1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 298
inci maddesi gere¤ince belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lacakt›r. Bu
nedenle tescil ve sigortal›l›¤›n sona ermesi ile ilgili yükümlülü¤e uymayan sigortal›lara Ba¤-Kur taraf›ndan 2005 y›l›nda 71,45.-YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Hakk›nda para cezas› uygulanan sigortal›lar, gerekçesini belirtmek suretiyle para
cezas›na karfl› tebli¤ tarihinden itibaren onbefl gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. ‹tiraz takibi durdurur. Kurum en geç otuz gün içinde itiraz› inceler ve
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karara ba¤lar. Kurum taraf›ndan itiraz›n reddedilmesi halinde, sigortal›lar red
karar›n›n kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren altm›fl gün içinde yetkili idare
mahkemesine baflvurabilirler. Mahkemeye baflvurulmas› cezan›n takip ve tahsilini
durdurmaz. ‹darî para cezalar›n›n tahakkuk ve tahsilat›nda befl y›ll›k zamanafl›m›
uygulanmaktad›r.
Kendilerine yap›lan tebligat tarihinden itibaren onbefl gün içinde idarî para cezas›n›
veya borçlar›n› itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçlar› üçte bir oran›nda terkin
edilmektedir.
4956 say›l› Kanunun 56. maddesi ile 1479 say›l› Kanuna eklenen Geçici Madde 1
ile; bu kanunun yay›m›ndan önce Kuruma sigortal› olarak kay›t ve tescilini
yapt›rmas› gereken faaliyetlerde bulunanlar ile sigortal›l›¤› sona ermifl olmas›na
ra¤men bu durumlar›n› Kuruma bildirmemifl olanlar, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren alt› ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, haklar›nda bu Kanunla yeniden düzenlenen 80 inci maddede öngörülen idarî para
cezalar› uygulanmayaca¤› öngörülmüfltür.

43) Ba¤-Kur Sigorta Kollar› Ve Prim Oranlar› Nedir?
Ba¤-Kur Kanununa göre, sigortal›larla hak sahiplerine malullük sigortas›, yafll›l›k
sigortas›, ölüm sigortas› ve sa¤l›k sigortas› kapsam›nda sigorta yard›mlar›
yap›lmakta ve sigortal›larla hak sahiplerine ayl›k veya gelir ba¤lanmaktad›r.
Ba¤-Kur yafll›l›k sigortas›n›n amac›, belli bir yafla ulaflm›fl olan ve çal›flma gücünü
k›smen kaybetmifl sigortal›lara, yaflamlar›n› sürdürebilecekleri bir gelir
sa¤lanmas›d›r. Yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma hakk›n› kazanan sigortal›lara
yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmakta ve ayl›k alanlara gerekli sa¤l›k yard›mlar› yap›lmaktad›r.
Ayl›k ba¤lanamayan hallerde ise toptan ödeme yap›lmaktad›r.
Malullük, bir sigortal›n›n çal›flma gücünün en az üçte ikisinin kaybedilmesidir. Ba¤Kur Kanununa göre malullük sigortas›ndan malullük ayl›¤› ba¤lanmakta ve sa¤l›k
yard›mlar› yap›lmaktad›r.
Ölüm sigortas›, Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n ölmeleri halinde geride b›rakt›klar› aile
fertlerine sosyal yard›m sa¤lamay› amaçlayan sigorta türüdür. Ba¤-Kur ölüm sigortas›ndan sa¤lanan yard›mlar; efle, çocuklara, ana ve babaya ayl›k ba¤lanmas›, efle,
çocuklara, ana ve babaya toptan ödeme yap›lmas› ve ölen sigortal› için cenaze masraf› karfl›l›¤› verilmesi olarak s›ralanabilir.
1479 say›l› Kanuna göre ödenecek Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm sigorta primi, sigor
tal›n›n seçti¤i, intibak ettirildi¤i veya yükseltildi¤i 1479/50. maddede belirtilen gelir
basama¤›n›n % 20'sidir.
1479 say›l› Kanuna göre ödenecek sa¤l›k sigortas› primleri Ba¤-Kur Kanununa tabi
ilk sekiz basamakta bulunan sigortal›lardan Ba¤-Kur Kanunu’nun 50 nci maddesine
göre belirlenen sekizinci gelir basama¤› tutar›n›n, dokuz ve daha yukar› basamaklarda
bulunan sigortal›lardan ise bulunduklar› gelir basama¤›n›n % 20'sidir.
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Sigortaya giriflte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oran›nda
girifl kesene¤i, basamak yükselmelerinde ise iki gelir basama¤› aras›ndaki art›fl fark›
kadar yükselme primi al›n›r. Sigorta primi sigortal›l›¤›n bafllad›¤› tarihi takip eden
ay bafl›ndan, sigortal›l›¤›n bitti¤i ay›n sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay
olarak al›n›r. Bu kesenek ve primlerin tümü y›l› içinde ödenmek kayd›yla vergi
uygulamas›nda gider olarak gösterilebilir.
a) Girifl Kesene¤i: Sigortal›n›n girifl bildirgesi ile seçilen basamaklara tekabül eden
gösterge tutarlar›n›n %25 i olan ve ilk giriflte bir defa ödenen tutarlard›r.
b) Malullük-Yafll›l›k ve Ölüm Sigortas› Primi: Ba¤-Kur kapsam›nda iken ayl›k
olarak ödenen miktard›r.
c) Basamak Yükseltme Fark› : Bulunulan basamaklar›n yükseltilmesiyle her yükselmede bir defa ödenen primidir.
d) Sa¤l›k Primi: Ba¤-Kur kapsam›nda iken ayl›k olarak ödenen miktard›r.
EK: BA⁄-KUR S‹GORTA KOLLARI VE PR‹M ORANLARI TABLOSU

S‹GORTALININ
BULUNDU⁄U
BASAMAK
1-8. Basamaklar

SA⁄LIK S‹GORTASI
PR‹M‹

9-24. Basamaklar

Her sigortal›n›n bulunduklar›
gelir basama¤› tutar›n›n
yüzde 20’si

8. Basamak Tutar›n›n %20’si

MALULLÜK, YAfiLILIK
VE ÖLÜM S‹GORTASI
PR‹M‹
Her Sigortal›n›n Bulundu¤u
Basama¤›n Tutar›n›n %20’si
Her sigortal›n›n bulundu¤u
basama¤›n tutar›n›n %20’si

44) 1479 Say›l› Ba¤-Kur Kanununa Göre Yafll›l›k Ayl›¤› Ba¤lanmas›nda Usul ve
Esaslar
1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu’nun 35. maddesinde, Yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanma
koflullar› aç›klanm›flt›r. Buna göre, Yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabilmek için
sigortal›n›n;
a) Yaz›l› talepte bulunmas›, talepte bulundu¤u tarihte prim ve her türlü borçlar›n›
ödemifl olmas›,
b) Kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl ve 25 tam y›l sigorta primi ödemifl
olmas›,
fiartt›r.
‹lk defa Ba¤-Kur sigortal›lar›na yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› 1479 say›l› Kanunun 35.
maddesinde düzenlenmifl ve 4447 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikle, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortal› olanlar›n yaz›l› talepte bulunmas›, talepte bulundu¤u tarihte prim
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ve her türlü borçlar›n› ödemifl olmas› ve Kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl ve
25 tam y›l sigorta primi ödemifl olmas› flart›yla yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanaca¤› belirtilmifltir.
‹lk defa, 08.09.1999 tarihinden önce sigortal› olanlar›n yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabilmeleri için kademeli bir geçifl süreci öngörülmüfltür. Buna göre, 4759 say›l›
Kanunun 7. maddesiyle 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununun geçici 10. maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmifltir. 23.05.2002 Tarihli ve 4759 Say›l› Kanuna göre 1479 Say›l› Kanuna tabi sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤› taleplerinde uygulanacak geçifl süreci afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu’na göre Erkek ve Kad›n Sigortal›lara
Ba¤-Kur’dan Yafll›l›k (Emeklilik) Ayl›¤› Ba¤lanmas›

Ba¤-Kur’lular için 01.06.2002 itibariyle;
Kad›nlar›n 20 y›l›
tamamlamas›na kalan süre
2 y›l veya daha az
2 y›ldan fazla-3 y›l ve daha az
3 y›ldan fazla-4 y›l ve daha az
4 y›ldan fazla-5 y›l ve daha az
5 y›ldan fazla-6 y›l ve daha az
6 y›ldan fazla-7 y›l ve daha az
7 y›ldan fazla-8 y›l ve daha az
8 y›ldan fazla-9 y›l ve daha az
9 y›ldan fazla-10 y›l ve daha az
10 y›ldan fazla-11 y›l ve daha az
11 y›ldan fazla-12 y›l ve daha az
12 y›ldan fazla-13 y›l ve daha az
13 y›ldan fazla-14 y›l ve daha az
14 y›ldan fazla-15 y›l ve daha az
15 y›ldan fazla-16 y›l ve daha az
16 y›ldan fazla-17 y›l
17 y›ldan fazla

Prim
ödemeleri
gereken süre

Emekli
Olacaklar›
YAfi

Erkeklerin 25 y›l› tamamlamas›na
kalan süre
Erkek Kad›n Erkek Kad›n
2 y›l veya daha az
25
20
44
40
2 y›ldan fazla- 3 y›l 6 ay ve daha az
25
20
45
41
3 y›l 6 aydan fazla-5 y›l ve daha az
25
20
46
42
5 y›ldan fazla-6 y›l 6 ay ve daha az
25
20
47
43
6 y›l 6 aydan fazla-8 y›l ve daha az
25
20
48
44
8 y›ldan fazla-9 y›l 6 ay ve daha az
25
20
49
45
9 y›l 6 aydan fazla-11 y›l ve daha az
25
20
50
46
11 y›ldan fazla-12 y›l 6 ay ve daha az
25
20
51
47
12 y›l 6 aydan fazla-14 y›l ve daha az
25
20
52
48
14 y›ldan fazla-15 y›l 6 ay ve daha az
25
20
53
49
15 y›l 6 aydan fazla-17 y›l ve daha az
25
20
54
50
17 y›ldan fazla-18 y›l 6 ay ve daha az
25
20
55
51
18 y›l 6 aydan fazla-20 y›l ve daha az
25
20
56
52
20 y›ldan fazla-21 y›l 6 ay ve daha az
25
20
57
53
21 y›l 6 aydan fazla-22 y›l
25
20
58
54
22 y›ldan fazla
25
20
60
55
20
58
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Ba¤-Kur Sigortal›lar›na K›smi Yafll›l›k Ayl›¤› Ba¤lanmas›
Ba¤-Kur sigortal›lar›na k›smi yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› 1479 say›l› Kanunun 35.
maddesinde düzenlenmifl ve 4447 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikle, 08.09.1999
tarihinden sonra ilk defa sigortal› olanlar›n Kad›n ise 60, erkek ise 62 yafl›n› dolduran ve en az 15 tam y›l prim ödeyen sigortal›lara k›smi yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r.
4447 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce sigortal› olanlardan, Kanunun
yürürlük tarihini takip eden aybafl›ndan (01.10.1999) itibaren k›smi ayl›k ba¤lanmas› için 15 tam y›l hizmet süresini ve kad›n ise 50, erkek ise 55 yafl›n› doldurmalar›na 2 tam y›l ve daha az süre kalanlara, Kanunun yürürlük tarihinden önceki
hükümlere göre k›smi yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanacakt›r.
15 tam y›l prim ödeme süresi ile kad›n ise 50, erkek ise 55 yafl›n› doldurma
koflulunu, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihi takip eden aybafl›ndan itibaren,
• 2 tam y›ldan fazla, 4 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 51,
erkeklere 56 yafl›n›,
• 4 tam y›ldan fazla, 6 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 52,
erkeklere 56 yafl›n›,
• 6 tam y›ldan fazla, 8 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 53,
erkeklere 57 yafl›n›,
• 8 tam y›ldan fazla, 10 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 54,
erkeklere 57 yafl›n›,
• 10 tam y›ldan fazla süre içinde yerine getiren, kad›nlara 56, erkeklere 58 yafl›n›,
Doldurmalar› ve talepte bulunmalar› halinde, yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanaca¤› ifade edilmifltir.

59

