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Sosyal Sig orta lard a Hizmet
Borçlanması

Müjda t

ŞAKAR
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GİRİŞ:

kural olara k iş
Ülkemizdeki bdşlıca sosyal güve nlik kurumları;
mu, Devlet memurlarına
çileri kapsama alan Sosyal Sigo rtala r Kuru
yan TC. Emekli Sandığı ve nibazı sosyal güve nlik hizm etleri . sağla
götür meye çalışan Eshayet, bağımsız çalışanlara sosyal güve nlik
Sosyal Sigo rtala r
anlar
naf ve Sana tkôrla r ve Diğer Bağımsız Çalış
Kurumu (kısaca Bağ-Kur)'dur.
ülkele.re kıyasla,
Ülkemizde sosyal güve nlik kurumları,· batılı
mı; kişiler, hizm et türhem geç kurulmuş, hem de başlangıçta. kapsa
muş, · kapsam zamanleri ve hizmetin geçtiği yer itibarıyla dar tutul
nları «hizmet borçl anla genişletilmiştir. Sonradan kapsama alına
l güvenliğe kavuştur
sosya
masrn denilen usulden yararlandırarak
olara k qeğerlendiril
mak, adil, insaflı ve eşitlik sağlayıcı bir · işlem
mekt edir (1).
erinin, sonradan bu
Prim ödemeksizin geçen bazı çalışma sürel
mesi kaydıyla, uzun
sürel ere ilişkin priml erin borçl anma yoluyla öden
ık . ve ölüm sigor taladönemli sigor ta ·. koUarı, yani, malullük, yaşlıl
değerlendirilmesi «hizr:net borçrından sağlanan hakla r açısından
rlikte gecen sürelerin de benzer
lanması» olara k anılmaktadır. Aske
srn ile mümkün kı
biçim de değerlendirilmesi «askerlik borçlanma
lınmıştır.

.pek rastlanmayan
Hizmet borçlanması, · karşılaştırmalı huku kta
Örgü tü (ILO)'nün
şma
Calı
bir kurum olma kla birlik te, Uluslararası
ekted ir. Tavsiye
verilm
43 sayılı Tavsiye Kararında bu yola cevaz
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ve Endüs tri İlişkileri Bölümü.
Araştırma Görev lisi - Çalışma Ekono misi
85, E. 1984/4, K. 1985/
İlhan- Teoman OZANOGLU, «Yarg. İBK. 15.4.19

1) Bkz.
3'e Karşıoy Yazısı>Y, RG. 12.6.1985-18782.
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Kararının 9. maddesinde; eski
den beri sigortalı olan bir kişinin,
daha önce orta dan kalkmış haklarını,
zorunlu sigo rtay a belirli miktarda prim ödeyerek yeniden elde
edebilmesi öngörülmüştür.
1936 yılından beri Türk Sosyal Güv
enlik Sisteminde borç lanma hükmü taşıyan kan unla ra rastlanm
aktadır. Ancak, hizm et borç
lanması yolu, sosyal güv enli
k kurumlarfnın mal i durumları göze
til. meden, poli tik . yatırım düşü~cesiyle
gereğinden sık kullanıldığı
için,
kurumların bu.gün içind e bulu
nduğu mal i sıkıntıların sebe
plerinden ·
birini oluşturmuştur.

Biz bu yazımı~da, yalnızca Sosyal
Sigo rtala r Kurumu çerçevesinde 506 sayılı Sosyal Sigo rtala r
Kanunu hük ümle rine . taqi olan lar
bakımından konuyu ele alacağız
. Bu sigortalılar için, bugün · yaln
ız
ca aske rlik borçlanması ve yurt dışı
nda geçen hizm et süre lerin
in_
borçlanılması imkônı bulunma
ktddJr. Ancak, daha önce çıkartıl
an
ve bugün yürü rlük imkônı kalmamış
kanun hük ümle rine göre yapı
lan hizmet borçlanmalarmı da inceleme
k yararlı olacaktır. Zira, uzun
dönemli si.g orta kollarında prim ödem
e gün sayısı ve sigortalılık
sür.es·i hesaplanırken, yapılmış olan
borçlanmaların. da dikk ate alın·
ması gere kme kted ir.
1. HİZMET BORCLANMASININ TAN
IMI:
Hizmet borçlanması; 506 sayılı Kan
un kapsamına giren bir iş.te Çalışmaya başlayıp, bu Kanunun
6. maddesi · gereğince, işe 9lın
malarıyla kendiliğinden sigor
talı oldukları halde, prim leri
ödenmemiş bulunan sigortalıların, sonr
adan tescil edilmeleriyle, primi öde
nmemiş çalışma süre lerin i,
o sürelere ait prim leri ödemek sure
tiyle
·
prim ödeme gün sayılarına ve boza
n do sigortalılık sürelerine ekletebilmeleri imkônını veren bir sosy
al sigo rta işlemidir (2).
.
öte yandan, sosyal · sigo rtay a tabi
bir çalışma (hizmet) nite liğinde olmadığı halde, aske rlik
görevinin, her erke k Türk vatandaş
ı
· için yerine geti rilm esi zorunlu bir yükü
mlü lük olmas_ı ve bu sebeple,
çalışanların sosyal güv enlik
hakları acısından mağdur
olmamaları
düşüncesiyle, aske rlikt e gece
n ve prim ödenmeyen sürelerin
de
değerlendirilmesi «ask erlik
borçlanması» imkônı ile sağl
anmıştır.
..

?·"·~-:

;_

2) Bkz. Kenan TUNCOMAG, Sosy
.al Güve nlik . Kavramı ve Sosyal Sigo
rtala r,
2. baskı, İstanbul 1982, 279; Bkz.
İhsan ERGÜNEŞ, «Sigortalıların
Eski
Hizm
et
Borclanmaları», İş ve Hukuk, Mayı
s 1973, .4.
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H. CESİTLİ KANUNLARA GÖRE YAPILMIS·- HİZMET
BORCLANMALARI :

.

1. 991

Sayılı

Kanuna Göre :

23.1.1968 tarihli_ ve 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı'nın Sosyal Sigortalar Kurumu'na
Devri Hak.kında Kanun'un Geçici 6. maddesi, dar kasamlı bir hizmet borçlanması hükmü taşımaktadır .
. Söz konusu Kanun hükmüne göre, 1.1.1950 tarihinden önce
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tamirhane ve dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na · bağlı Uçak, Gözmaske, Elmadağ Fabrikaları · ve benzeri kurumlarda çalişıp 3575 sayılı Askeri. ·
Fabrikalar Tekaüt ve Muqvenet Sandığı Hakkında Kanun kapsamı
na alınmayan işçilerin, Kanun kapsamına alınmadan önce geçen en
çok 10 yılık hizmeti.eri, 991 sayılı . Kanunun yayımından itibaren 1
yıl içinde, 3575 sayılı Kanuna dahil edildikleri _zamanki . ücret ve yevmiyeleri üzerinden işçi ve işverE;ın sigorta primlerini bir defada veya taksitle ödedikleri. takdirci~ mevcut hizmetleriyle birleştirilir (Ge·
çici md. 6/a).
Yine 1950 yılından s·onra askeri işyerlerinde çalışıp, her ne su -:·
retle ·olursa olsun 3575.· sayılı Kanunun kapsamına alınmamış işçi
lerin hizmetleri de, aynı esaslçır dahilinde -. borclanmaları halinde,
.. birleştirilebilir (Geçici md. 6/b).
991 sayılı Kanunun Geçici 6 . .maddesine ·göre. hizmet borçlanmas.ı talep etme süresi 31.1.1969 tarihinde sona erdiğinden, bugün
için yürürlüğü kalmamtştır. Fakat, belirtilen süreden önce borçlanma yapmış olanların borçlandıkları süreler, emeklilikleri acısından '

.

· değ~rlendirilecektir.

2. 1186 Sayıh Kanuna Göre:
Hizmet borçlanması, ya da primi ödenmemiş hizmet yıllarının
ihyası, , olarak anılan müessese, daha önce de görülmekle birlikte,
Türk Sosyal Güvenlik Hukukuna ilk defa geniş . kapsamlı olarak
3
23.10.1969 turihli ve 1186 sayılı Kanun ile girmiştir ( ). ·
3) Kenan TUNCOMAG, «1980 Yılı Başında Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Durumw>, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XLV-)(LVll: Doğumunun 100. Yılın
da Atatürk'e Armağan 1981-1982, 715·; A. Ca nTUNCAY, Sosyal Güvenlik Hukuku
.
Dersleri, ·3. baskı, İstanbul 1986, 257.

1186 sayılı Kanunun 21. maddesi ile 506 sayılı Kanun
a eklenen
Geçici 3. madde ile, bu Kanunun yayımından önce
değişik · işyerle
rinde fikir ve beden işçisi olarak .çalışmış olup, her ne
sebepl_e olursa olsun Sosyal Sigor talar Kurumu'na veya bu Kurum
'a devredilen
çeşitli emekli sondıklarına, emekli aylığı
na esas olaca k prim ödememiş olanla ra, bu eski hizme tlerini belge
lendir dikler i ve o zamana
ait ilk altı aylık ücretl eri üzerinden işçi ve işveren
sigort a primle. rini en geç 5 yıl içinde bir defad a . veya eşit taksit
lerle ödedi kleri
takdirde, toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetlerini
Sosyal Sigortalard a veya Sosyal Sigort alara devredilen sandıklarda
gecen hizmetleriyle birleştirme imkônı tanı~mıştır.
Yargıtay,

sigortalının emekli aylığından yararlanması
için, 506
Kanunun 60. maddesinde öngör ülen yaş, hizmet, prim
ödeme
. ve yazılı !stek şartlarının gerçekleşmiş olması gerekt
iğinden söz
ederek, 1186 sayılı Kanuna göre borçla nma yofuyla
hizmet birleş
tirmesinde, sigortalının prim borcunu ödeyeceği tarihe
kadar, 60.
maddenin şart koştuğu prim ödeme şartını gerçekleştir
miş sayıla
mayacağına, sigortalının bu arada 25- yılını
doldu rarak aylık bağ
lanmasına hak kazanamayacağına karar vermiş
tir (4 ). Oysa bu sonuca varmak, şöyle bir sakıncalı durumu doğuracaktır
: «Hizmet birfoştirmesi yoluyl a süre koşulunu da gerçekleştir
miş bulunan ilgili,
ödeme · gücü yerinde ise, prim borcu nun tamamını derha
l ödeyecek
ve emekli aylığını bağlatarak sosyal güvenliğe kavuş
muş olacak ;
aynı durum da bulunan, fakat prim borcu
nu hemen ödeyebilme olanağından mahrum olan kimse ise, prim
borcu nu ödeyinceye kadar
emekli aylığından ve dolaylı · olarak ihtiyacını daha
çok duyduğu
. sosyal güven likten yararlanamayacaktır. Bir yasa
hükmünün aynı
durumda bulunan kimse ler yönünden böyle farklı
sonuç lar yaratabile cek şekilde yorumu, sağlıklı sayılamayacağı gibi,
. bu anlayış
yasa önünde· eşitlik, yasalardan eşit biçimde - yararl anma
hususund~ki hukuk un evrensel olan kuralıyla
da bağdaştırılamaz» (5L
1186 sayılı Kanunun uygulanması sırasında, borçla nma
yoluyla
· değerlendirilmesi söz konusu olan hizmetlerin, ilk
defa yaşlılık sigortasını kuran 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanun
u'nun yürürl ü-

sayılı

4) Yarg. 10. HD .. 25.10.1973, E.973/737, K.1973/934,
Bkz. İHU (İş Hukuku
SSK VI md. 60, No. 1.
5) Mahmu t CUHRUK, «Hizmet Birleştirmesi Suretiy
le Borçlanılan Prim .B orcunu Tamamen Ödememiş Olan Sigortalının Yaşlılık
Aylığından Yararla namam ası» (Karar' İncelemesi)., İHU, SSK Vl md. 60, No.
1.
.
Uygulaması).
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1.4.1950 tarihinde n önceki hizmetleri de kapsayıp kapsamadığ ı tartışma konusu olmuş; Yargıtay, bir İçtihadı Birleştirme Ka korarı ile', 1.4.1950 tarihinde n önceki hizmetle rin de borçlanm aya
6
sa5417
kararda,
nu olabileceğine karar vermiştir (' ). Söz konusu
yıl
5
yılı Kanunun Geçici Maddes inde 1.4.1950 tarihinde n ·önceki
içinde en az 1000 gün ve münavebeli işlerde çalışanların da 800 gün
İş Kanununa tabi işyerlerinde çalıştıklarını ispat ettiklerin de, bu Kanun hükümlerinden yararlanacakları hükmünden . ve 6900 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesindeki benzer hükümden söz edilerek, adı.
gecen Kanunlarda esasen yaşlılık sigortasının kuruluşundan önceki 5 hizmet yılının kabul edildiği, 1.4.1950 tarihinde n önceki hizmetlerin dikkate alınmas!nı engelleyen bir hukuk kuralını.n da ·buluno.tursa olmadığı beı.irtilmiş; 1186 sayılı Kanunda «her ne sebeple
yo-:lehine
r
sun prim ödemeyenler» ibaresi kullanıldığı ve çalışanla
dikrumun sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerinden olduğu
kate alınarak, 1186 sayılı Kanunla getirilen hizmet borçlanması hükmünün, 1.4.1950 tarihinde n önceki hizmet sürelerin e de teşmil ediverillebileceğine ve içtihadın bu surette birleştirilmesine. karar

ğe girdiği

miştir.

Kanunla sağlanan borçlanm a hakkının amacı, sisürelerin i
gortalı sayılmaları kendi ellerinde ·oımayanların çalışma
ü a~ıyla
(bugünk
rı
Sigortala
değerlendirmektir. Bilindiği gibi, İşçi
sigortası
yaşlıl_ık
k,
Sosyal Sigortala r) Kurumu, 1946 yılında . kurulara
yılına kadar
uygulamasına 1.4.1950 tarihinde geçmiştir. Ancak 1954
mevsimlik işler ile, kapsamın tedrici olarak genişleyip tamamla nn işye.rleri
dığı zamana kadar, birçok ilçje 4 kişiden az · işçi çalıştıra
sigordışında
iradeleri
kapsam dışı birakıldığından, onbinler ce kişi
güsosyal
talı olmak hakkından mahrum kalmıştır. Bu gibi kişilerin
venlikler inin sağlanması için ?186 sayılı Kanunla geniş . kapsamli bir
borclanm a müessesesi getirilmiştir (7). Ne var ki, 1186· sayılı Kanunla geti_rilen hizmet borçlanması hükmü, üç yıldan fazla bir süre yürürlükte kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin 17.10.1972 tarihli
bir kararıyla iptal edilmiştir . İptalin gerekçesi, söz konusu hükmün ·
Sosyal Sigortal ar Kurumu'nu güçsüz duruma düşürmesi sebebiyle,
Anayasa'nın 2. maddesindeki Sosyal Hukuk Devleti İlkesine ve borçyalanmanın ilk altı aylık ücret üzerinden hesaplanan primler ile
1186

sayılı

6) Yarg. iBK, 6.11 .1971, E.1971 / 2, K.1971 / 4, RG. 17.12.1971 -14045.
7) ERGÜNEŞ, 4-5.
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pılması sebebiyle de, Anayasa ' nın 12. maddesindeki
Eşitlik İlkesr
8

aykırı bulunmasıdır ( ) •
. Sosyal Sigor talar Kurum u'nun mali durum u üzerin
e bir rapor
hazırlayan uluslararası üne sahip aktüe
r A. · Zelenka'nın da raporunda sınırlanmasını önerdiği 1186 sayılı Kanu
nun borçl anma hükmünün iptali kanımızca yerinde olmuştur. Çünk
ü, 3.11.1969 ile 1.3.
1973 tarihle~i arasında yürür lükte kalan borçl anma
hükmü sebebiyle, Sosyal Sigor talar Kurumu çok büyük bir mali
yük altına sokul muş, üsteli k bu uygul amad an gerçe
kten korun maya değer kişiler
yararlanmışlardır. Çok genel ve yeter
siz ·oıan borçla nma hükm ünden yarar lanan 50-55 yaşındaki bir9o k kişi, bir
hafta için sigortalı
· bir işe girip, sigortacı deyimiyle «naylon sigor
ta» olup, sahte borçma belgeleriyle 10 yıllık hizme t borçlanması yapar
ak, . ucuz tarafın- .
dan emekli aylığına kavuşmuşlardır (9). 1186 sayılı
Kanunla getiri len borçla nma hükmünün, Sosyal Sigor talar Kurum
u'nun bugün için- .
de bulunduğu mail sıkıntıda büyük rol· oynadığı
söylenebilir.
3. 1912 Sa,yıh Kanuna Göre :
1186 sayıtı Kanunun hizme t borçlanmas_ ı hükm
ünü iptal eden
Anayasa Mahk emes i -kararında, hizme t borçlanmas
ı müessesesi il- .
ke olara k kabul edilmiş ve iptal edilen_ madde yerine
yenisinin konması gereği ortay a konmuştur. Nitek
im, iptal kararından birka ç yıl
sonra 16.6.19ı75 t~rihli ve 1912 sayılı Kanunla,
fakat bu defa daha
sınırlı bir şekilde hizme t borçlanmas
ı müessesesi yeniden getirilmiş
tir.
1912 sayılı Kanunun 7. maddesiyle 506 s·ayılı
Kanuna eklenen
Geçic i 5. maddeye göre; bu Kanunun yayımı tarihi
olan 1.7.197_
5'deh
önce 506 sayılı Konuna göre malul lük, · yaşlılık ve
ölüm sigortalarına
tescil edilmiş bulun an ve ·oorçl anma isteğinin
yapıldığı tariht e 506
sayılı Kanuna tabi bir işte çalışmakta
olan sigortalıların, hizme t sözleşmesine dayan arak çalıştıkları süred
eki en çök 10 yıllık hizmetleri,
talep lefi · hqlind e . borçlandırılır. Borçlandırılan . hizme
tler, prim veya
kesenek öden erek geçmiş hizme tlere katılır. 506
sayılı Kanuna göre
belirlenen sigortalılığın başlangıç tarihi nden öncek
i sürele r için borç. landırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi
, borçlandırılan gün
sayısı kadar geriye götür ülür.
1912 sayılı Kanuna göre borçıanılması talep edilen
hizme t sü-

ne

8) Anayasa Mahke mesi, 17.1'0.1972, E. 1972/
16, K. 1972/49, ~G. 1.3.1973 14463.
9) TUNCOMAG, Sosyal Güven lik Kavramı ve
Sosyal Sigorta lar, 279.
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releri. için önceden Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim . veya çeşitli
Emekli Sandıklarına kesenek ödenmemiş ol_ma.sı gerekir. Borçlanma
isteği, bu Kanunun yürürlü.ğe girdigi tarihten itibaren, örneği Ku. rum'ca hazırlanmış belge ile 1 yıl içinde Kur.u m'a yapılmış ve hak
10
.
düşürücü nitelikte olan ( ) bu süre, 1.7.1976'da sona ermiştir.
1912 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici md. 6/1
hükmüne göre işverenler, borçlanmaya ilişkin belgeleri, sigor:talı. nın isteği halinde, doğ'ru, eksiksiz ve usulüne uygun olara~ düzenleyip onaylamakla yükümlü tutulmuşlardır. Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe aykırılığı konusunda re'sen (kendiliğin
den) inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Sahteliği ve gerçeğe ayl<ırı
lığı · tespit edilen .borçlanma belgeleri geç.erli olmaz (Geçici md. 61
il). Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa, bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, Kurum'un bu yüzden uğrayacağı za· rarları müştereken ve müteselsilen · tazmin etmekle yükümlüdürler
(Geçici · md. 6/111).
Hizmet borçlanması talepleri kabul ·edilmeyen bazı kötüniyetli
kişilerin, 1186, 1912 ve 2167 sayılı Kanunlar gereğincE? ·hizmet borçlanması yapabilmek için sahte ilômlar ibraz ettikleri de görülmüş
tür. Bunun için KÜrum, ·ibraz edilen ilômların mahkemece onaylanma~ı şartını aramakta, Kurum'un taraf olduğu davalarda verilmiş
ilômlar için Kurum Hukuk Servislerindeki ilôm örnekleri ile karşı
laştırma yapma yoluna gitmekteydf (11 ).
Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1.4.1950 tarihinden sonraki ·sürelere ait borçlanmalarda cari günlük kazanç, 1.4.1950'den
önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması esas alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya
5 yıl içinde eşit taksitlerle ödenir. 5 yıllık ödeme süresinin başlan.: 
12
gıcı, börcun sigortalıya tebliği tarihidir ( ).
Görüldüğü gibi, primin hesaplanmasına esas alınacak kazançlar bakımından, 1186 sayılı Kanundakinden daha ·makul bir yöntem
kabul edilmiştir.
1912 sayılı Kanun -borçlanma konusunda bazı . sınırlamalar da ,
getirmiştir: 506 sayılı Kanunun 3.· maddesi~in 1. ·bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmetler, 18 ya~ından önce geçmiş · hiz1oı

TUNCAY, 259.
11) Bkz. SSK. Tahsis Dairesi Başkanlığı, 21.5.1984, Genelge .no. 3267, İş ve
Hukuk, Eylül-Ekfm 1984, Genelgeler Bölümü, 45, ·
12) Bkz. SSK. İhtiyarlık Sigortası Daire Baş-kanlığı, 8, 12.1980, Genelge no.
1980/2723, İş ve Hukuk, Ocak-Şubat 1981, Genelgeler Bölümü, 8.
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metler, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine
·tabi özei emekli
gecen hizmetler, sigor ta mevzuatına göre kendi
lerine
topta n ödeme yapılmak. suret iyle tasfiy e edilmi
ş hizme tler borçl anılamamıştır (Geçici md.5 /B-a) . Ayrıca
, 1186 sayılı Kanuna göre
borçlanılmış ve 1912 sayılı Kanuna
göre borçlanılacak hizme tler
· toplamının 10 yılı aşamayacağı da öngörülmüştür
(Geçici md. 5/B-b).
Borçlanılan sürel er 506 sayılı Kanu
nun değişik Geçici 8. maddesi
uygulamasında, yani ileri yaştakilere
kolaylaştırılmış aylık bağla
mada {1 3) dikka te alınmamıştır (Geçici md. 518-c
).
·1912 sayılı Kanuna göre hizmet borçlanması
imkônı, 1.7.1976
tarihi nde sona erdiği için, bugün yürürlüğünü
kaybetmiş durum dadır. Her ne kadar, 30.5.1978 tarihl i
ve 2147 sayılı Kanunun 8. maddesi ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tariht e
yurt dışında çalış
makta olanla ra Türki ye'de geçmiş hizme tlerin i
1912 sayılı Kanunla
getiri len Geçici 5. ve 6. maddelere göre borçl anma
imkônı verilmiş
se . de, uygulaması belirt ilen kişilerle sınırlı o.l
an bu hükme göre
borçl anma imkanı da, 2147 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği 7.6.1978
tarihi nden itibar en 1 yıllık başvuru süresi konul
duğu ve daha sonra bu süre aynı Kanunun Geçici 3. maddesinin
verdiği yetkiy le Bakanla r Kurul u'nca 1 yıl daha uzatıldığı için, 7.6.19
80 tarihi nde sona
ermiştir (14 ) • . Böylece 1912 sayılı Kanunun
bo~çlanma hükümleri_ bu
tariht en itibaren · tekra r yürürlüğünü kaybetmiş
olmaktadır.
sandıklarında

4. 2098

Sayılı

Kanuna Göre :

11.8.1977 tarihl i ve 2098 sayılı Kanunla 506 sayılı
Kanuna eklenen Ek md. 1 ve 2 hükmüyle, basın mesleğinde
çalışan bazı sigortalıların sigortalılık sürele rinin her
yılı için 90 gün itibar i hizme t
süresi eklenmesi öngörülmüş; aynı Kanunun Geçic
i 1. maddesinde
de, 2098 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.9.19
77 tarihi nden önce,
Kanunun Ek 1. maddesinde belirt ilen işlerde çalış
mış olanların, belirtilen tariht en önceki bu çalışmalarma da itibar
i hizmet süresi verilmesinin borçla nma yoluyla mümkun olabileceği
hükme bağlan
mıştır.

13) Bu · ·konud a bilgi için bkz. Müjda t ŞAKAR
, «Sosy.al Sigort alar Kanunu
Çerçev esinde . Emekl ilik Seçen ekleri ve Emekl
i Aylığının Hesaplanması Yöntemi»,
Yeni İş Dünyası, Eylül 19'83, 50.
·
14) Bkz. Bakan lar Kurulu 'nun 7/18115 sayılı
ve 21.9.1979· tarihli Kararn amesi, RG. 27.9.1979 - 17122; Önemle işaret edelim
ki, 2147 sayılı Kanun yerini _3201
sayılı Ka,nun. Cı bırakarak yürürlü kten
kalkmıştır. 3201 sayılı Kanun ise, bu
nitelikte bir borçla nma hükmü taşımamaktadır.
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Aslında, basın mesleğinde çalışanlara borçlanma imkônı 1186

Kanun ile ve sadece 212 sayılı Kanuna tabi fikir işçileri için
1.4.1950 tarihinden sonraki hizmet sürel~riyle sınırlı olmak üzere verilmek istenmiş, fakat 1186 · sayılı Kanunun TBMM'nde görüşülmesi
sırasında · Kanunun kapsamı değişikliğe uğramış ve genelleştirifmiş
ti. Böyle olmakla birlikte, sonradan Anayasa Mahkemesi'nc e iptal
· edilen 1186 sayılı Kanunun borçlanma hükmünden, basın · mesle- ·
ğinde çalışanlar da yararlanmışlardır. Bu defa 2098 sayılı Kanunla,
bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelere ilişkin itibari hizmet sürelerinin . borçlanma suretiyle sağlanması · imkônı tanınmış
sayılı

tır.

2098 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi hükmüne göre; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanuna tabi işyerlerinde
calJşan sigortalıların hizmet hesabında bulunacak itibari hizmet günü sayısı toplamı, prim . borçları borçlanma suretiyle sigortalı tarafından ödenmek kaydıyla, sigortalılık süresinden indirilecektir. Borçlanma yo'luyla böyle bir değerlendirme, itibari hizmet süresinin gerçek hizmet süresine eklenmesi suretiyle olmayıp; 506 sayılı Kanunun, yardım hakkının doğumu için öngördüğü sigortalılık süresinden indirilmek, bir başka anlatımla, bu süreyi o miktarda azaltmak
15
şeklinde gerçekleşmektedir ( ). Bu bakımdan Geçici 1. maddenin
tereddütler uyandıracak kadar kötü bir şekilde kaleme alındığı açık
tır.

Kanunun uygulanmasına başlandığı tarihten sonra, 2098 sayılı
Kanunun Ek 1. maddesinde belirtilen işyerlerinde çalışmış ve çal'ışma~ta olan sigortalıların, 1.9.1977 tarihinden itibaren arttırılmış
malullük, yaŞlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyerek geçen hizmetleri ile . 1.9.1977 tarihinden önce söz konusu , işyerlerinde geçen ve
Kanunun Gecici 1. maddesi · gereğince itibari hizmet borçlanması
yapılan çalışmaları toplamının 3600 günden az olmaması şartı ile,
kendilerine tahsis sırasında itibari hizmet süresi verilmekte, 1.9.1977
tarihinden önceki hizmetleri için itibari hizmet süresi borçlanması
yapmamış sigortalıların bu hizmetleri ise 3·600 günün hesabında dikkate alınmadığından, bu sigortalılara tahsis sırasında 1.9.1977 tarihinden itibaren arttırılmış prim oranı üzerinden prim ödenerek ge. cen hizmetleri için de itibari hizmet süresi verilmesi mümkün . ol mamaktaydı. Ancak, ilgili sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumu'na
15) Mustafa CENBERCİ. Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Yeni baskı, Ankara 1985, 774.

693 .

yaptıkları

başvurular üzerine , konu Kurum 'ca yeniden
incelenmiş
ve Kanunun 2. madde sinde ·getiril en 3600 günün hesabında,
1:9.1977
tarihin den önceki hizmet lerin borçlanılmış olmasını zorunl
u kılan
bir hüküm mevcu t olmadığı, mevc-~t uygulamanın ilgililer
in mağdu. riyetin e sebep olduğu sonucu na varılmıştır. Bu. itibarla ,
1.9.1977 tarihinden . önce, Ek 1. madde de belirtil en işlerde norma l
prim · oranı
üzerinden prim ödene rek geçen çalışmalarla, 1.9.19 l7
tarihin den
itibare n arttırılmış prim ödene rek geçen çalışmalar toplam
ının 3600
günü doldurması halinde, ilgililer in 1.9: 19:77 tarihin den itibare
n arttırılmış malullü k, yaşlılık ve ölüm sigortası
primi ödene rek geçen
çalışmaları için tahsis sırasında · 1/4 oranında
itibari hizmet süresi
hesap lanara k sigortalılık süresin e eklenmesi, 1.9'.1.977
tarihin den
önceki hizmet ler için _itibari hizmet borçlanması yapılmış
olması halinde ise, hizmet lerin tamamı için hesap lanaca k itibari hizmet
süresinin · sigortalılık süresin e eklenm esi .gerek mekte dir (16 ).

2098

sayılr

Kanuna göre borçla nmada aranan

şartlar

1912 sa-

yılı Kanunda olduğu gibi düzenienmiştir. Yalnız, borçla
nılacak hiz-

met süresi

sınırlanmamıştır

(17 ).

Borçla nma isteği, 2098 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.9.197
7
tafihin den itibare n, örneği Kurum 'ca· hazırlanmış belge ile
en çok 1
yıl içinde Kurum 'a yapılmalıydı. Bu süre 1.9.197
8'de dolmuş bulunduğu iÇin, bugün bu Kanun a göre borçla nma
imkônı kalmamıştır.
5. 2147

Sayılı

Kan.una Göre :

3201 sayılı Kanunla, kazanılmış haklar saklı tutular ak
yürür.;
lükten kaldırılan ?147 sayılı Kanunun sağladığı hizmet borçla
nması
imkônından yararla nanlar üç grup olarqk düzenlenmişt
ir . . Bunlar ;
2147 sayılı Kanunun ,yürürlüğe girdiği . 7.6.1978'den sonra
yurda kesin dönüş yapanl ar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt
dışında
çalışmakta olanla r. ve Kanun un yürürlüğe girdiği
tarihte n önce yurda dönmüş olanlardır.
16) SSK., İhtiyarlık Sigortası Daire Başkanlığı, 24.6.198
0, Genelge no. 1980/
2657, İş
Hukuk, Kasım-Aralık 1_980, Genelge ler Bölümü, 68-69.
17) 2098 sayılı Kanuna gö~e .borçlanılan itibari hizmetle
re iİişkin primler,
1.4.1950 tarihind en sonraki sürelere ait borçlan malarda
, cari asgari günlük kazanç; 1.4.1950'den- önceki sürelere ait borçlan malarda
, talep tarihinde-ki son 3
aylık kazanç ortalaması esas alınmak suretiyle
hesaplanmış ve · toptan veya 5
yıl içinde taksitle ödenmiştir (Geçici mdb.1/ p).

ve
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2147 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılıncaya, yani 3201 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği 8.5.1985'e kadar borçlanma hakkına . sahip olanlar; 2147 sayılı Kanundan sonra yurda kesin dönüş yapanlar ile Kanunun · yürürlüğe girdiği 7.6.1978'de yurt dışında çalışmak
ta olanlar idi. Bu tarihten sonra yurt dışında çalışmaya başlayan
ların böyle bir hakkı mevcut olmadığı gibi, Kanunun yürürlüğe girdiği tariht~n önce yurda dönmü .şolanların t)izmet borçl.anması yapabilmeleri için öngörülen 1 yıllık süre · 7.6.1979'da ve daha sonra
Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılarqk 7.6.1980'de· dolmuş bulunmaktaydı.

a. 2147 Sayılı Kanunun Yürürlüğe
Kesin Dönüş Yapanların Borçlanması:

Girdiği

Tarihten

Soma

7.6.1978'den sonra yurda kesin dönüş yapmış Türk işçileri, dönüş tarihinden itibaren 6 ay içinde, yurt dışına çıkmadan önce çalıştığı veya halen bağlı bulunduğu · sosyal güvenlik kurumuna; herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi yoksa, Sosyal Sigortalar
Kurumu'na yazılı olarak başvurup istekte bulunmaları şartıyla, yurt
dışında çalıştıkları ve belgeledikle ri· sürelerin tamamı için sosyal güvenlik kurumları kanunları gereğince ve tavan sınırları gözönünde
tutularak hesaplanac ak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işçi
ve işveren payı toplam prim tutarını döviz olarak, borcun tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde yatırmış olmaları halinde, bu sürelerini değerlendir'miş ve bu süreler, varsa, eski hizmetleri ·il.e birleşti
rilir hale gelmiştir (mc;J. 3/2).

b. 2147 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yurt Dışinda
Calışmakta Olanla!rm Borçlanması :
7.6.1978'de yurt dışında çalışmakta olanlar, yurt dişında daha
önce calıştıkları ve belge·ıedikleri sürelerin tan:ıomını, primlerini döviz olarak ödemek kaydıyla borçlanabilmişlerdir. Bu takdirde, borç-.
lanılan süreye ait primler, istekte bulunanın yurt dışında almakta
olduğu son aylık kazanç üzerinden sosyal . güvenlik kurumları ka :.
nunları .gereğince ve tavan sınırları gözönünde tutularak hesaplanmıştır.

· Prim tutarı, borcun tebliği tarihinden itibaren bir defada veya
3 yıl içinde eşit taksitlerle ödenmiştir. Bu şekilde borçlanma talebinde bulunanlar hakkında, önced~n 506 sayılı Kanuna göre tescil
edilmiş olmak şartı aranmamıştır (md. 4).
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: •

sayılı Kanun, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dı
şında çalışmakta olanların borçlana bilmeler i için sınırlayıcı
bir süre
öngörmediği gibi, bu kişilerin· 506 sayılı Kanunun 85. maddes

2147

isteğe

bağlı

meleri

imkônını vermiştir

sigortalılık

hakkından

qa

özel

şartlarla

indeki
yararlan abil-

(md. 5).

Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında
çalış
makta olanların, Türkiye' de geçmiş hizmetle rini, yürürlük tarihinde n
itibaren t yıllık süre içinde başvurmak kaydıyla, 1912 sayılı Kanunun Geçici 5. ve 6. maddele ri (ve 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun hizmet borçlanması ile ilgili) hükümle rinden yararlan arak
değerlendirebilmeleri imkônı da verilmiştir (md. 8). Öngörülen süre,
Bakanla r Kurulu Kararı ile 1 yıl uzatılmış ve 7.6.1980 günü sona er-

miştir.

2147 sayılı Kanuna göre hizmet borçlanmasında hizmetle rin
belgelen.dirilmes i, istek sahibi tarafından yurt dışında çalıştığı ülkenin sosyal güvenlik kuruluşu veya ilgiH diğer resmi kuruluşlarından,
hizmet süresini ve en son aylık kazancını belirten bir belge alıp,
ilgili- Türk sosyal güvenlik kurumun a vermek suretiyle olmuştur · (2147
Sayıl~ Kanunun Uygulam a Esasları Hakkında Yönetme
lik md. 7).
Yurt dışında turist pasapor tu ile çalışanların, bu sürelerin in belgelenmesi için Türk Dış Temsilc iliklerinc e hazırlanmış ve· onaylanmış,
çalışma sürelerin i ve son aylık kazançları gösteren belgeler
in de,
2147 sayılı Kanuna göre yapılması istenilen hizmet borçlanmasın. da geçerli sayılması Sosyal Sigortal ar Kurumu 'nca ~abu! edilmiş
tir (18 ).
2147 sayılı Kanunun Uygulama Esa.sları Hakkında Yönetme lik
hükmün e göre, eski hizmet sürelerin in bir kısmının borçlanıması istenemez, bunların ancak tamamı değerlendirilir (Yönetmelik md. 6).
Fakat, Yargıtay kararlarında -aksi görüşe yer verilmiş ve bu Yönetmelik hükmün ün Kanuna aykırı olduğu sonucun a varılmıştır (19 ).
Ancak, bu bir zorlamadır. 2147 sayılı Kanunun öngörmediği «kısmi
borlanma» imkônı daha sonra 3201 sayılı Kanunla tanınmıştır. ·
2147 sayılı Kanun, bu Kanunun yayımı tarihinde n önce yurda
dönenlerle, sonradan yurda kesin dönüş yapacak olanlard an yurt
18) SSK.
no. 1979/ 2558,
19) Yarg.
Dergisi (YKD).
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İhtiyarlık Sigortası Daire Başkanlığı (iSDB). 13.9.1979, Genelge
İş ve Hukuk, Mayıs-Haziran 1980, Genelgele r Bölümü, 44.
10. HD., 29.12.1983, E. 1983/6·127, K. 1983/ 6970, Yargıtay Kararları ·
Nisan 1984, 590-59'2 .

1

sosyal güvenli k kurumları ile ilişkisini kesmemiş olanla' saklı tutmuştur
rın, o ülke mevzuatına göre kazandıkları hakları
k kurumu n-·
güvenli
·
sosyal
i
{md. 6/1). Yani, bu kişiler, yurt dışındak
sosyal
'deki
dan da aylığa hak kazana bilirler. Bu takdird e, Türkiye
ayçift
güvenli k · kurumlarından da kendile rine aylık bağlandığında
ülkelerd elık alab.ilec eklerdir . Bu yolu tercih etmeye nlerin yabancı
i, ülprimler
tüm
butunan
ış
yatırılm
ki sosyal güvenli k kurumlarına
bunnde,
edildiği
r
transfe
kelerarası andlaşmalara göre Türkiye 'ye
ödeine
varisler
ların Türk Lirası karşılığı kendile rine veya kanuni
çan
necekt ir (md. 6111). Bu şekilde prim iadesi, Türk vatandaşlarını
k
lıştıkları ülkelerd en sadece F. Almany a ve İsviçre sosyal gqvenli
2
yurt
ki,
im
belirtel
da
Şunu
-0).
(
kurumları tarafından yapılmaktadır
hissele rine düşen
dışında çalışmış olan Türk vatandaşları, kendi
ğı
primler ini geri almış olsalar dahi, 2147 sayılı Kanunu n sağladı
borçlan ma imkônınd9n yararlanmışlardır {Yönetm elik md. 81c).

dışındaki

c. 2147 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Yurda Kesin Dönüş Yapanların Borçlanması :
Kanunu n yürürlüğe girdiği 7.6.1978'den önce yurda
itibaren 1 yıl içindönmüş olanların, Kanunu n yürürlü k tarihind en
halen bağlı oldukveya
arı
çalıştıkl
de, · yurt dışına çıkmadan önce
güvenli k kusosyal
bir
gi
ları sosyal güvenli k kurumu ndan; herhan
borçhizmet
rumu ile ilgileri yoksa, Sosyal Sigorta lar Kurumu ndan,
(md. 3/1 ). Bu 1
lanması için yazılı istekte bulunm.aları gerekiy ordu
3. maddes inin ver:
yıllık başvuru süresi, 2147 sayılı Kanunu n Geçici
uzatılmış ve bu
daha
yıl
1
dan
yetkiyle Bakanl ar Kurulu tarafın
2147

sayılı

diği

süre de 7.6.1980 günü sona

ermiştir.

Süresin de başvuran ilgililer, çalıştıkları ülkelerd eki hizmetl erietnin tamamını, çalıştıkları süreler i b.elgelemek, dış ülkede elde
taridönüş
arının
kazançl
aylık
·
son
tikleri dönüş tarihind en önceki
J
hindeki Türk Lirası karşılığı tutarı veya istekler i halinde başvurL;
kurumk
güvenli
tarihind eki tavan sınırı üzerind en ve ilgili sosyal
primi
· ıarı kanunları gereğince hesapla nacak işçi ve işveren sigorta
en geç 3
tutailarının tamamını, borcun tebliği tarihind en itibaren
ve bu
ler
ndirmiş
değerle
ile
şartı
eri
yıl içinde eşit taksitle rle ödemel
(md.
r
gelmişti
hale
ilebilir
süreler , varsa,. eski hizmetl eri ile birleştir
kanunla
rı
kurumla
311,a-b). Primler in · hesabında, sosyal güvenli k
Genelge
20) Bkz. SSK .. Yurtdışı Tahsis Dairesi Başkanlığı (YTDB), 6.7.1984,
56.
Bolümü,
er
no. 3288, iş ve Hukuk, Kasım-Aralık 1984, Genel·gel

rının, istek tarihi ndek i malu llük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları priml eri
oranı ile tavan sını.rları esas alınır
. Yürü rlykte ki asga ri ücret in altında bir ücret le değ_erlendirme yapılamaz
(md. 311, son). ·
2147 sayılı Kanun, yürür lük tarihi nden önce
yurda dönmüş olup,
kend ilerin e sosyal güve nlik sözleşmeleri gereğ
ince kısmi aylık bağ
lanmış olanl ar için de hizm et borçl
anması imkônını kabul etmiş,
anca k bu durum da olanl ar için · başvuru süres
ini kısa tutmuştur. Bu
kişiler, Kanu nun yürür lük tarihi nden
itibar en 6 ay içind e ilgili sosyal güve nlik kurum una başvurarak, Kanunda
belirt ilen şartları yerine getirm ek suret iyle, 2147 sayılı Kanun hükü
mleri nden yararlandı
rılmışlardır (Geçici md.1). Anca k
başvuru süres i 7.12.1978 tarihi nde
sona ermiştir. 2147 sayılı, Kanunun Geçi ci
1. maddesinde, sade ce
· kısm'i aylık bağlananlara bôrçl anma imkôn
ı verilmiş ol.up, tam ·aylık alanl ardan bahsedilmemiş olmas
ı, bu kişilerin Kanu ndan yarar lanamayacakları anlamına germ
emelidir. Aksi bir düşünce, kanu nların eşit olar~k uygulanması kuralına ters
düşer. Öte yandan, kendileri ne Türk mevzuatına göre tam aylık
bağlananların 2147 sayılı
Kanundan ya~arlanamayacaklarını belirt en
2147 sayılı Kanunun. Uygulam a Esasları Hakkında . Yöne tmeli k'in 12.
maddesi Kanuna aykırıdır (21 ).
6. 2167 Sayılı Kanuna Göre :

Sosyal sigor ta uygulamasına geniş kapsa
mlı ·hizm et borçl anmüessesesini ilk defa getire n 1186 sayılı Konu
n ·ve bu Kanunun iptali ni takib en, bu iptal kararının ışığı
nda hazırlanan 1912 sayılı Kanun.dan sonra, sade ce bazı çalışan
grupları ilgile ndire n 2098_
ve 2147 sayılı Kanu nlar ile, sınırlı bir hizm
et borçlanması uygula".'
ması yapılmıştır . . Niha yet, 506 sayılı
Kanunda değişiklik yapan, bazı
ek ve geçic i ·mad deler getire n 29 .6.1978 tarihl
i ve 2167 sayılı Kanunla, aşağı yukarı 1912 sayılı Kanu ndak i
şartlarla, yeni.d en gene l
bir hizm et borçlanması hükm ü sosyal sigor
ta uygulamasına soku lması

1

muştur.

2167 sayılı Kanu nla 506 sayılı Kanuna eklen
en Geçi ci 1. maddeye göre, borçl anma isteği, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği 11.7.1978
tarih·inden itibar en 1 yıl içind e yapılmak gerek
irdi. Bu süre, 11.7.1979
da . sona erdiğinden, bugü n için sözk onus
u Kanun hükm üne göre
hizm et borçlanması yapm a imkônı kalmamıştı
r.
21) Yarg. 10. HD., 1.3.1983, E.1982 / 5652,
-i.012-1015.

698

K.1983 / 984, YKD, Temmuz

19·83,

· sayılı Kanu n2167 sayılı Kanuna göre borçl anma şartları, 1912
gerek siz buluy oruz.
.daki gibidi r. Bu bakımdan bunların tekrarını
olara k, 506 sayılı
2167 sdyılı Kanun, 1912. sayİlı . kanu ndan farklı
, ist~ğe bağlı sibaşka
rdan
Kanuna tabi bir işte çalışmakta olanla
bulun an kimse ekte
ödem
gorta ya · veya toplu luk sigortasına prim
hizme tlerin i
ıkları
lerin de hizme t sözleşmesine dayan arak çalışt
(Geçici md. 1I A-b).
borçl anab ilecek lerini açıklığa kavuşturmuştur
göre kurula n ve
Anca k, 506 s.ayılı Kanunun Geçic i 20. madd esine
sandıkları, . htzme t borçlanması
vakıf niteliğini taşıyan özel emek li
22
Öte yandan, ekleye.:.
hükm ünü uygul amak zorun da değillerdir ( ).
ı yapab ilmek için,
lim ki, 2167 sayılı Kanuna göre hizme t borçlanmas
Çalışmakta bulun mak
"Kurum'a başvurulan günd e sigortalı ·olara k
şarttır (23 ): ·
i 2. mad2167 sayıl·ı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçic
1. ve 1512 sayılı Nodede; 1136 sayılı Avukatlık Kanu nu'nu n Geçic i
ener:ı ve toplu luk
düzenl
de
terlik Kanu nu'nu n Geçic i 14. madd elerin
yaşta bulunmaları sebeb iyle, .
sigortasına tabi oldukları tariht e ileri
esasl ara paral el
506 sayıiı Kanunun Geçic i 8. madd esind eki
an avuka t ve nohüküm lerle, kolaylastırılmıs emek lilik · hakkı tanın
hükm ünden -yara r- ·.
terler e, 216? sayılı Kanunı'a getiri len borçl anma
Kanunlarının; yukalanma imkônı verilmiştir. Avukatlık ve Noter lik
avukatlık veya noter lik . sürıda andığımız madd elerin de öngö rülen
en itibar en en geç 2
resi belgesini, sigortalılıklarının başladığı tariht
bu belge leri 2167 sayılı Kanuyıl içinde Kurum 'a verme yenle rden,
en en geç 6 ay içirinun yürürlüğe girdiği 11.7.1978 tarihi nden . itibar
i 1. madd esind eki ·
Geçic
de Kurum 'a verenler, 2167 sayılı Kanunun
rülen süre dolmuş
borçla nma hü~münden yararlanmışlardır. Öngö
ü kaybetmiştir.
olduğu için, bugün ·bu hüküm de yürürlüğün

sayılı KanunSon dara k belirt elim ki; 1186, 1912, 991 ve 2167
yılı geçemeyeceği de
lara göre borçlanılmış hizme tler toplamının 10
Kanunda belirtilmiştir (Geçi ci md. 1/B-b) .

7. 2959

Sayılı

Kanun.a Göre :

en 506 sayılı
2167 sayılı Kanun ile, 11.7.1978 tarihi nden itibar
/546, İş ve Hukuk , Kasım 22) Yarg . .·10. HD., 31.1.1980, E.1979/8445, K.1980
Aralık 1980, 31-32.
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Kanuna tabi kılınan sanatçı ve yazarl ara, 11.7.1983
tarihli ve 2959

sayılı Kanun la hizme t borçlanması yapma imkônı
tanınmıştır.

Belirti len kişilerden ileri yaşta bulun anlar, 11.7.1978
tarihin den
2959 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.11.1983
tarihin e· kadar ki
hizme tlerini borclanabilmişlerdir. Borçla nma talep etme
süresi 19.2.
1984'de sona ermiştir (24 ).

111. HALEN YAPILMASI MÜMKÜN HİZMET BORCLANM
ALARI:
1. · Asker lik

Borçlanması

:

Asker lik borçlanmas_ı; asker lik yükümlülüğü dolayısıyla,
sigartalılık süres inin başlangıcından önce veya
sigortalılık süresi içinde
geçen günle rin, prim ödem ek sureti yle sosya l sigort
a hakları acısından değerlendirilmesidir (25 ) . •
Asker lik borçlanması müessesesi, Türk Sosyal Güven
lik Sistemin de ilk defa,_ 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı
Kanununun 31.
madd esine bir fıkra ekleyen 23.2.1965 tarihli ve 545
sayılı Kanun ile,
TC. Çmekli Sandığı iştirakçileri için kabul edilmiştir.
Sosyal Sigortalar Kurum una tabi olan sigortalılar için bu imkôn
, 6.2.1973 tarihli
ve 1655 sayılı Kanun ile, 506 sayılı Kanunun 60. madd
esine bir fık
ra ~klenmesi ile. sağlanmıştır. 1655 sayılı Kanuna ait
Millet Meclis i
Geçic i Komisyon Raporu Gerek çesind e, 506 sayılı
Kanun kapsamı
na girenl erin asker lik borçlanmasından yararlanamam
aları, Anaya sa'nın eşitlik ilkesin e acık bir çelişki olarak değerl
endirilmiş ve bu nun gideri lmesi gerektiği görüşüne yer verilmiştir {26
).
·
Asker lik borçlanmasına i_liş'kin hükm ün ilk şeklinde
sadece «er
olarak silah altında geçen süreler» dikkat e alınmaktaydı
. 29.6:1978
tarihli ve 2167 sayılı Kanun la yapılan değişiklikle Yedek
Subcıy Oku- ·
!unda geçen sürele rin de borçlanılabilmesi mümk ün
kılınmıştır. Ancak fıkranın ilk şeklinde de, değişiklikten · sonra ·da,
bOrclanılan günler sigortalılık süres inin başlangıç tarihin i değiştirmiyo
r, sadec e prim
23) Yarg. 10. D., 24.11 .1981, E.1981 / 5458, K.1981
/ 6156, İş ve Hukuk, Ocak Şubat 1983.' 34 - 35; Yarg . 10. HD .. 24.12.1980, E.
1980/6705, K. 1980/7566, VKD,
Ağustos 1981, 1002-1003.
24) Fazla bilgi için bkz. TUNCAY, 260.
25) Bkz. Necdet UL, «Sosyal Sigorta da Askerli k
Borçlanması» (Birinci Bölüm). İş ve Hukuk, Ocak-Şubat 1982, 4.
26) Bkz. Mille·t Meclisi Tutana k Dergisi , C. 20, S.
Sayısı 422, 1-2:
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'

açıkça, eklenen
ödeme gun sayısına ekleniyordu. Niteki m fıkrada
lanan sigortalı
süren in başlangıcının, 6. ve .108. maddele.rde tanım
i belirtilmiş
eyeceğ
edilem
.kabul
lık süres inin başlangıç tarihi olarak
madde yeni60.
la
Kanun
ti. Nihayet, .6.3.1981 tarihli ve 2422 sayılı
ne ekıe·n
süresi
.
den düzenlenirken, borçlanılan süren in sigortalılık
yararl anam amesi ve 0 zamana kadar . asker lik borçlanmasından
pri~ ödem ekte
yan isteğe bağlı sigort aya- ve toplul uk sigortasına ·
ri · kabul edililmele
yapab
ı
anmas
olan sigortalıların da asker lik borçl
esinin (D)
madd
60.
un
di. Bu değişiklikle, daha önce 506 sayılı Kanun
(F) fık
ede
madd
imkônı,
fıkrasında yer alan asker lik borçlanması
rası

olarak

düzenlenmiştir.

nd~r:
Asker lik borcfanması yapab ilmek şu şartlarla mümkü
Kanun'a gö1) Asker lik borçlanması yapac ak kişinin, 506 sayılı
bağlı sigorre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunması veya isteğe
taya ya da toplul uk sigortasına tabi olması gerek ir.

olarak fii- ·
ütlere yol açlen çalışmanın gerek ip gerekmediği uygula mada teredd
bir süadığı
çalışm
alının
sigort
mıştır. Yargıtay bir çok kararında,
sa1655
eği,
abilec
rede dahi asker lik borçlanması isteğinde b!Jlun
siında
anlam
e
. yılı Kanundaki «sig~rtalı» sözcüğünün 108. madd
kapmayan sigortalıları da
gortalılık süresi ni anlattığı ve halen çalış
n değişiklikle, -geçm iyapıla
ile
2422 sayılı Kanun
Asker lik

borçlanması

talep

· edildiği

sadığı belirtilmiş;

sırada sigortalı

ın

bulunmasın
ve hali kapsayan «Çalışan» sözcüğünün getirilmiş
lik borçasker
.
da
-Oa, eskiden çalışmış olup halen çalışmayanlara 27
). Buna karşılık,
lanması hakkı sağladığı görüşü savunulmuştur (
olarak çalışmayan kişinin
Yargıtay Hukuk Gen-el Kurulu, sigortalı
cağına karar vermiş . ve
amaya
asker lik _borçlanması isteğinde · bulun
Genel Kuböylec e Yargıtay ta. Hukuk aDires inin kararlarıyla Hukuk
28
Bu uyuş
).
(
rulu kararı orasında bir içtiha t uyuşmazlığı doğmuştur
Kurulu tarafından,
mazlık Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel
şi

nda çözülmüş

Hukuk Genel Kurulu kararındaki görüşler doğrultusu
29"4.1986 tarihli
tür (29 ). Ancak, 506 sayılı Kanunda değisiklik yapan
anmasına ilişborçl
kerlik
s
ve 3279 sayılı Kanunun 2. maddesi ile,' a'
.

.

24.11.1983, E.1983/999,
27) Bu kararla ra iki örnek olarak: Yarg. 10. HD.,
1848.
K.1984/
1748,
E.1984/
,
2.4.1984
HD.,
10.
Yarg.
K. '1983/5991;
YKD Mart ·1984, 356vd.
28) Yarg. HGK., 9.11.1983, E.1983/10-232, K.1983/1152,
5 -18782.
12.6.198
.
.
RG
1985/3,
K.
29) Yarg. iBK, 15.4.1985, E. 19H4/4,
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kin 506 sayılı Kanunun 60/F maddesi değiştirilerek, . «Bu kanuna
tabi olarak çalışan» ibaresi yerine, «Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanlar» ibaresi getirilmiş ve Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin benimsediği yorum, artık açık bir kanun hQkmü haline gelmiştir. Dolayısıyla, bugün askerlik obrçlanması talep edebilmek için, fiilen çalışıyor olmak aranmayacaktır .
Kanunun 60/F maddes.inin 3279 sa\iılı Kanunla değiştirilmesi ile,
bağlı sigortay a yahut topluluk sigortasına prim ödemek
te
olan sigortalılar» ibaresi fıkradan çıkartılmıştır . . Ancak, kammızca,
bu değiŞiklikle, bu kişilerin askerlik _borçlanması haklarının geri alın
dığı söylenemez. Çünkü, isteğe bağlı sigortalılar ve topluluk
sigortasına tabi" olanlar da, 506 sayılı Kanun hükümle rine göre sigortalı
olarak tescil edilen kişilerdir. Bu sigortalılar bakımından da, askerlik borçlanması talep edilirken fiilen çalışmakta olmak gerekli de«isteğe

ğildir.

3279

sayılı Kanun ile, askerlik borçlanması talep edebilm ek için
bulunma k şartı, 108. madde a·nıamında sigortalılık süresi-:
ni devam ettirmek -olarak açıklığa kavuşturulmuştur. Ancak, yine
bu Kanunla fıkraya eklenen hükme göre, kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar için 506 sayılı Kanunun 60/F maddesi uygulan -

sigortalı

mayaqaktır.
Şunu

da belirtelim ki, Sos_
yal Sigortal ar Kurumunun uygulam a-

sında, ülkemizl e sosyal güvenlik sözleŞmesi yapmış ülkelerd e sigdr-

talı

olarak çalışmakta olan Türk vatandaşlarının, bu ülkelerde ça-:·belgelemeleri Şartıyla askerlik borçlanması isteyebileqekleri kabul edilmekt eydi (30 }. 3279 _sayılı KanUnla yapılan değişik_likten
sonra, artık bu kişiler için de fiilen çalışmakta olmak şartı aranmamalıdır.
·
·
lıştıklarını

2} Askerlik

borçlanması

_yapabilm ek için, sigortalının askerlik .
olmadan önce veya. sigortalı olduktan sonolması veya yerine getirmiş sayılması gerekir.

yükümlülüğüne sigortalı

.ra yerine

getirmiş

30) :Bkz. SSK, iSDB, 5.3.1973, Genelge no. 1580, İş ve Hukuk, Haziran
1973,
24; Yargıtay, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmayan · ülkelerde çalışan
Türk işçi
lerine de askerlik borçlanması hakkr tanınmasına karar vermiştir. Bkz.
Yarg. 10.
HD., 7.5.1985, E. 1984/2060, K.1985/2899, - YKD, Kasım 198S, 1648.
702

l sü .. ·
Askerl ik hizmet inin muvazzaf veya ihtiyat, kısa veya norma
Bu
.
yoktur
reli olarak yapılmasının, borçla nma açısından . önemi
yaolarak
hizmet in er 'olarak veya Yedek Subay Okulun da öğrenci
ünün
sözcüğ
«Er»
olur.
konu
a
nmasın
pıldığı sürele r askerl ik borçla
rı
çavuşla
kıta
ve
·
onbaşı
değil,
kapsamına, sadece rütbes iz asker
da girmek tedir.
Yedek SuAskerliğini yedek subay _olarak ycipanların sadece
, esasen
bay Okulun da geçen sürele rini borçla nabilm elerini n sebebi
tabi
ı'na
Sandığ
i
Emekl.
TG.
·
sonra
n
bu kişilerin okul dönem lerinde
olmalarıdır.

askerl ik
Bazı kanunların tqnıdığı imkônd an yararla n.anlar i.çin

görevi yapılmış sayılmaktadır:
sebe- 21 Mayıs 1963 tarihin deki· ihtilôl girişimine katıı"maları
çıkar
da
biyle Harp Okulundan· _i lişkileri kesilen öğrenciler hakkın
bu öğrencileri muvazzaf
tılan 5.2.1968 tarihli ve 1000 sayılı Kanun,
olan bu
askerl ik görevi ni ya.pmış saymıştır (md. 1). ·Halen sigortalı
en as.:
österil
g
.
rında
kayıtla
i
durum daki kişiler, Askerl ik Şubelerindek
,borç:
ik
askerl
için
r
kere alınma · ve terhis tarih~eri arasındaki sürele
lanması talebin de buluna bilirler .
Nede__:_ 15.5.1974 tarihli ve 1803 sayıı'ı Cumhu riyetin · 50. Yılı
«Her de.;
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanuna göre;
SavunMilll
arında
kuruml
m
öğreni
. recedeki askeri . okullar la, diğer
ler
öğrenci
askeri
ma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yaP.an
başka
e
gereks
den, 7.2.1974 tarihin e kadar gerek disiplin sizlik ·ve
(kendi isnedenlerle Türk Si.lahlı Kuvve tlerind en ilişiği kesilen lerin
ri askerl iklerin e sayılır
teği ile ayrılanlar hariç) okulda geçen sürele
Şu · kadar ki, disipirler.
ve mu"'azzaf askerl ik hizmetinden affedil
taklinsizli k nedenleri dışında ilişiği kesilenler, istemd e bulundukları
.
(md
ilirler»
. dirde ·muvazzaf askerl ik hizmetini y·apma k ü.zere sevked
rini borc15/ Br Bu af-hük münde n yararla nanlar , okulda geçen sürele
·
lanabi lecekle rdir.
vatanAyrıca belirte lim ki, Yargıtay; göçme n olarak gelip Türk
in kaiklerin
askerl
arı
daşlığına ·alınanların, geldikl eri ü1kede yaptıkl
gözbul edilerek, yeniden askerl ik yaptırılmaması ~ygulamasını
i borçla önünd e tutarak , . bu kişilerin yabanc ·ı ülkedeki askerl iklerin
31
nabile cekler i sonucu na varmıştır ( ) •
Cİ. Sosyal Sigortal ar
. 31) Yarg. 10. HD .. 28.12.1982, E. 5371, K.6099, CENBER
85, E. 1985/6086,
19.11.19
Kanunu Şerhi, Yeni Baskı, 384 no. 37; Yarg. 10. HD.,
K.1985/ 6359, YKD, Şubat 1986, 230-231.
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3) Aske rlik borçlanması için; yazılı talep te bulun
mak ve ta İ ep
. tarihi ndek i prime esas kazanç alt sınırı üz~ri
nden, aske rlik süresi .
kada r hesa plana cak malu llük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi nin
işçi ve işveren payının tamamını 2 yıl
içinde ödemek gerekir. Prime
esas kazancın · aıt sınırı değişirse, borçl anma
primleri yeni mikta r
üzerinden ödenmeye devam edile cekti r (32).
Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerinin, ölüm aylığı açısından
değerlendirilmek üzere,
aske rlik borçlanması talep etmesi mümkünd
ür.
Aske rlik ' borçlanması için ödenecek _priml erin
gerek sigortalı
gerekse işyeren payının, borçl anma talep eden
kişi tarafından ödenecek olması, UCÖ'nün 43 ve 68 sayılı Tavs
iye Kararlarındak.i ilkeye uymamaktadır. Bu Tavsiye Kararlarında,
sigortalının aske rlik dönemine ilişkin primlerini Devletin üstlenmesi
önerilmiştir. Kammızca;
vatan hizmeti olan aske rlik yükümlülüğünü
yerine getire n kişinin,
bu . süre içind e kazancından fedakôrlık etme
si yeterlidir. Öte yandan, sigortalının kendi payına duşen priml eri
de borçl anma da kendisin in ödemesi kabul edilebilir. Ancak, priml
erdek i işveren payı
nın da sigortalıya ödeti lmes i, kcmım
ızca, , uygu n değildir. Bu priml e'"
· rin Devletçe , daha somu t olara k Milll Savu
nma Bakanlığınca, ödenmesi doğru olacaktır. Böylece UÇÖ Tavsiye
kararlarına tam olara k
uyulmasa da, daha adil bir uygulamaya geçil
miş olacaktır.
3279

sayılı

Kanunla yapılan değişikUkteh önce, aske rlik
süreborçl anma priml erinin tamamı ödenmedikçe
borçl anma
işleminin geçe rli olmayacağı kabu
l edilmekteydi. 3279 sayılı Kanun, .
iki yıl içinde ödenmeyen borçl anma sürelerinin
hizmetten sayılma
yacağını belirtmiştir (506 s.K.md.
60/F, 1, c. son). Bunun karşıt anlamından, borcu n tamamının iki yıl
içind e ödenmemesi halinde, askerlik hizmetinin, süre·si içinde ödenen mikta
rla orantılı bölümünün .
geçe rli sayılacağı, yani Kanunun kısmi borçl
anma ya imkôn tanıdı
ğı ortay a çıkmaktadır (33 ). Diğer taraf
tan, 2422 sayılı Kanun hükü m- '
lerine göre · borçl anma taleb inde bulunmuş
ve borç tutarını taksi tle ödeyenlerden, iki yılık borç ödeme süres
ini 6.5.1986 tarihi nden
sonra doldu ranla r hakkında da, krsmi borçl
anma hükmü uygu lanabilec ektir (34 ). 3279 sayılı Kanunun yürür lük
tarih i olan 6.5.1986 tasine

ilişkin

32) Bkz. SSK, iSDB, 2.3.1983, Genelge no.
3089, İş ve Hukuk, Temmuz-Ağustos 1983, Genel geler Bölümü, 40. .
·
33) Bkz. SSK, TDB, 27.5.1986, Genel ge
no. 3259, İş ve Hukuk, Temmuz Ağustos 1986, Genel geler Bölüm
ü, 44.
34) Bki. dipno t 33'de anılan Genelge,- 44.
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rihinden önce, borcun tamamını süresi içinde ödemedikleri için borclanma işlemi iptal edilmiş bulunanların borçlanmalarının geçerli sayılabilmesi için, borçlanmak icin yeniden başvurmaları ve başvuru
tarihindeki prime esas kazancın . alt sınırı üzerinden tahakkuk edecek borc tutarını ödemeleri gerekmektedir. Ancak, borçlanma işle
mi iptal edilerek primleri iade edilenlerden, .primlerini geri almamış
olanların bu primleri, yeniden hesaplanacak borç tutarından mahsup
edilebilecektir (35 ).
Borçlanma ·primlerinin tamamı iki · yıllık süre dolmadan da ödenebilir. Bu durumda sürenin dolması beklenmeksizin tahsis talebin-·
de. bulunmak mümkündür., Sigortalının tebliğ edilen borç tutarının
tamamını veya bir kısmını ödemeden tahsis talebinde bulunması
halinde, hizme~leri aylık bağlamaya yeterli ise, tahsis talep tarihini izleyen aybaşı'ndan itibaren aylık bağlanacak ve geriye kalan prim
borcu tahsil e'd ilmeyecektir (36 ). Ancak, aylık hakkının doğması, geriye kalan borcun ödenmesine bağlı ise, aylık, bakiye borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlatılacak ve . sigortalılardan yeniden tahsis talep dilekçesi istenmeyecektir (37 }.
Yukarıda

belirttiğimiz şartlara

göre borçlanılan askerlik suresinin, her ayı 30 gün, her yılı da 360 gün sayılarak, sigortaıının prim
ödeme gün sayısına eklenecektir. Eğer borçlanılan süre, sigortalı
lığın başlangıcından önce ise, sigortalılığın başlangıç tarihİ, borçlanılan süre kadar geriye götürülecektir (md. 60/F, 111).
Sigortalı, askerlik borçlanmasından önce de, çeşitli kanunlara görff hizmet borçlanması yapmış ve sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan hizmet süresi kadar geriye götürülmüş olabilir. Bu
durumda yapılan askerlik borçlanmasında; askerlik görevi, hizmet
borçlanması yapılmadan önceki sigortalılığın başlangıç tarihinden
önce yapılmış ise, hizmet borçlanması d.ikkate alınÔrak belirlenen
sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, borçlanılan askerlik süresi kadar geriye götürülmelidir (38 ). Askerlik görevi, hizmet borçlanmc;ısın
dcin önceki sigortalılık · süresinin başlang'ıç tarihinden sonra yerine
getirilmişse, yapılan askerlik borçlanması, sadece prim ödeme gün
sayısını arttıracaktır.
·

35)
36)
37)
38)

Bkz.
B'kz.
Bkz.
UL,

dipnot 33'de anılan Genelge, 45.
dipnot 33'de anılan Genelge, 45.
dipnot 33'de anılan Genelge, 45.
«Sosyal Sigortada Askerlik Borçlanması»

(Birinci Bölüm), 7.
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Bazen, eski hizmet borçlanmasından sonraki sigortalılık baş
tarihi_. fiil-I askerlik süresi ile görünürde çakışabilir. Bu durumda, borçlanılan askerlik süresinin, sigortalılık süresinin başlan
gıcından geriye doğru eklenmesi konusunda yukarıda açıklanan
esaslara göre hareket edilmelidir (39 ).
langıç

Askerlik borçlanması talep . eden sigortalının, daha önce başka
bir ·güvenlik kurumuna, sözgelimi TC. Emekli Sandığı'na tabi hizmeti bulunabilir. Bu durumda hizmet birleştirmesi, ancak aylık bağ
lanması halinde sözkonusu olacak ve böyle bir halde yapılan askerlik borçlanmasında, askerlik hizmeti ilk kuruluşa giriş tarihinden
önce de olsa, borçlanma süresi, sigortaya giriş tarihinden geriye
götürülecektir. İleride hizmet 'birleştirmesi gerçekleştirildiği takdirde, borçlanılan askerlik süresi, TC. Emekli Sandığı'na giriş tarihinden geriye doğru ilave edilebilecektir (40 ).
Askerlik

· borçlanması

yapmak için Kanunda bir süre sınırla
diledikleri zaman borçlanma tale, binde bulunabilirler. Bu borclanmanın, emekli aylığı talep edilmeden önce, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı durumunun .
gözden geçirilmesinden sonra yapılması uygun olur. Sigortalı, askerlik borçlanması yapmadan emekli olabiliyor ve alabileceği en
yüksek aylığı elde ediyorsa, askerlik borçlanması yapmanın bir faydası yoktur.
ması

olmadığından,

2. Yurt

Dışmda

sigortalılar

Geçen Hizmetlerin

Borçlamlması:

Yurt dışında önemli sayıda Türk vatandaşının çalıştığı ve bunlardan yurda kesin dönüş yapanların son yıllarda artmakta· olduğu
bilinmektedir. Resmi açıklamalara göre, yurt dışından kesin dönüş
yapanların sayısı 130.000 kişi civarındadır.
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışmış oldukları ülkelerin bazılarıyla sosyal .g üvenlik sözleşmesi yapılmış ve yurt dı
şında gecen hizmetlerin Türkiye'deki hizmetlerle birleştirilmesi esa-·
sı bu Sözleşmelerde yer almıştır. Yurt dışında çalışan bazı vatandaşlarımız ise, çalıştıkları ülkeyle yapılmış herhangi bir sosyal gü39) Necdet UL, «Sosyal Sigortada Askerlik Borçlanması» (İkinci Bölüm),
İş ve Hukuk, Mart-Nisan 19'82, 4.
40) Bkz. SSK Genel Müdürlüğünün İstanbul Bankası Personeli S6syal Sigorta Sandığına yazdığı 16.9.1981 tarihli . yazısı, İş ve Hukuk, Mayıs-Haziran

1982, 4.
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venlik sözleşmesi bulunmadıgından, yurt dışında geçen hizmetlerini sosyal güvenlik hakları bakımından değerlendirememişlerd,ir. Özellikle bu durumda olan vatanqaşlarımızın sosyal güv~nlik haklarını
sağlamak amacıyla önce, 30.5,.19'78 tarihli ve 2147 sayılı Yurt Dışın
da Çalışan Türk .Vatandaşlarının Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
çıkartılmış ve . ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi ya- . .
pılmış olup olmadığına bakılmaksızın, bütün yabancı ülkelerde çalışmış ve çalışmakta olan Türk vatandaşlarına, yurt dışında geçen
hizmet sürelerinin tamamını borçlanabilme imkanı verilmiştir . .
Bugün yürürlükte olmayan ve yerini 3201 · sayılı Kanuna pırak
2147 sayılı Kanun, kısmi borçlanma imkônı tanımamış
haklı şikayetlerine sebep olm_uştur. Özellikl.e
ilgililerin
olduğundan,
yurt dışı çalışması fazla olan vatandaşlar birkaç milyon lirayı bulan
prim borcunu ödemek suretiyle bu borçlanma imkônından yararlanabilmek durumunda bırakılmışlardır (41 ). Gerçekten 2147 sayılı Ka- ·
nunun 3. ve 4. maddeleri ve bu Kanunun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin «Hizmetlerin Bölünmezliği» başlığını taşıyan 6.
maddesi· kısmi borçlanmayı engellemiştir. Bu açık hükümlere rağ
men Yargıtay, 2147 sayılı Kanunun 4. maddesinin kısmi borçlanmayı önlediği şeklinde bir yorum yapılamayacağını, çalışanların sosyal
güvenlikten yararlanmalarına ilişkin asgari şartların sigortalılar aleyhine yorum yoluyla ağırlaştırılmasının · imkônsız olduğunu belirtmiş
v_e kısmi borçlanmayı daha açık bir şekilde önleyen Yönetmeliğin
6. maddesinin, 2147 sayılı Kanunun 4. maddesine aykırı olduğu gö42
rüşüne varmıştır ( ). Bu karar sigortalıların lehine olmasına karşı
43
lık, Kanuna aykırı . düşmüştür ( ).
mış buıunan

8.5.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Ba-

Kanun, 22.5.1985 tarihinde yüKanunun yerini almıştır (3201 s. K. md .

kımından Değerlendirilmesi Hakkında

. rürlüğe girerek, 2147

sayılı

. 41) A. Can TUNCAY, «Türk Vatandaşlarının ·Yurt Dışında Gecen Hizmet
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi» Yeni İş Dünyası,
Ekim 1985, 17.
42) Yarg. 10. HD., 29.12.1983, E. 1983/ 6127, K. 1983/ 6970, YKO, Nisan 1984,

590. '
43) TUNCAY, «Türk

Vatandaşlarının

Yurt

Dışında

Gecen .. », 17-18.
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13). Bu Kanunun uygulama esasları da 15.9.1985'te yayınlanan bir
Vöne~melikte gösterilmiştir { 44 ~.

3201 sayılı Kanun, 2147. sayılı Kanundan farklı olarak, yurt dı
şında gecen sürelerin mutlaka tamamını değil, istenildiği k.adarını
borçlanabil me imkanını getirmiş (md. 3/11); yurt dışında sadece çalışılarak geçirilen süreleri değil, bir yıla kadar işsizlik süreleri ve
ev kadını olarak gecen süreleri de borclanabil meyi mümkün kılmış
tır (md. 1). Kanunun getfrdiği diğer bir yenilik, borçlanmanın her
günfr için 1 ABD Dolan veya karşılığı döviz ödenmesini öngörmüş
olmasıdır (md. 4/1 ve V).
3201 sayılı Kanunun yürürlüğe girdjği 22:5.1985 tarihinden önce veya sonra, 2147 sayılı Kanun ve sosyal güvenlik kanunlarına,
· yani; 506, 1479, 5434, 2925, 2926 ve 2829 sayılı Kanunlara (md. 2/o)·
göre aylık bağlanmış olanlar He, aylık bağlanması için başvurup da
aylığa hak kazanmış durumda bulunanlar, 3201 sayılı aKnundan yarrlanamayacaklardır (md. 8). Ancak, 2147 sayılı Kanuna göre borçlanma işlemleri tamamlanmış olanlardan, aylık bağlanması talebi,nde bulunmaya nlar veya aylık bağlanması talebinde bulunup da aylığa
hak kazanamay anlar ile borçlanma işlemi henüz .tamamlanmamış
olanlar, istekleri halinde 3201 sayılı Kanun hükümlerin den yararla- .
nabjlirler (Geçici md. 3/111). Ayrıca belirtelim ki, 2147 sayılı Kanuna
göre :kazanılmış haklar saklıdır (md. 3/1). 2147 sa.yılı Kanuna göre
borçlanma işlemleri tamamlanmamış olanların, bu işlemleri sonuçıandırılıncayü k.adar, haklarında 2147 sayılı Kanün ryükümlerinin uygulanmasına devam olunur (Geçici md. 3111). ·
· 3201

sayılı

Kanunun. yürürlüğe

girdiği

tarihten önce yurda dön-

müş olmakla birlikte, 2147 sayılı Kanuna göre hizmet süreJerini değerlendirmemiş olanlar da, 22.5.1987 yılına kadar yazılı olarak baş
vurmak ve borçlanmak istedikleri sürelere ilişkin prim borcunu ödeme tarihindeki ABD Dolarının Türk Lirası karşılığı üzerinde'n ödemek şartıyla, yurt dışındaki hizmetlerin i değerlendirebilirler (Geçici
md.1).

3201

sayılı

Kanun hükümlerin e göre; _18

yaşını doldurmuş

Türk .

vatandaşlarının yurt dışında gecen ve belgelendir ilen çalışma sü-

releri, bu
.

44)

çalışma

süreleri

orasında

veya sonunda herbirihde 1

Ayrıca bkz. SSK. YİHDB, 18.10.1985, Genelge

yıs-Haziran .1986, Genelgeler. Bölümü, 25. vd.
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no.

3439,

yıla

İş ve Hukuk Ma-

kadar olan işsizlik süreleri ve yurt ·dışında ev kadını olarak geçen
süreleri; TC. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve 506· sayılı Kanunun
Geçici 20. maddesine tabi Özel Emekli Sandıklarına prim, kesenek
_ve karşılık · ödenmemiş olması v~ istekleri halinde, sosyal güvenlik. leii bakımından değerlendirilecektir (md. 1).
3·201 . sayılı Kanuna göre degerlendirilen sürelere dayqnılarak
tahsisi sağlayabilmek için üç şartın yerine getirilmesi gerekmektedir:
·
aylık

--· Birinci şart, yurda kesin dönülmüş olmasıdır (md. 611, A-a).
Oysa ·2 147 sayılı Kanun, sadece Kanunun yürürlüğe . girdiği tarihten sonra yurda keŞin dönüş yapmış olanlara değil, yürürlükten önce yurda kesin dönüş yapanlara ve Kanunun yürQrlüğü sırasında
yurt dışında çalışmakta olanlara da borçlanma hakkı tanımıştı.
-- İkinci' şaırt. , yurda kesin dönüş .tarihinden itibaren; . prim, ke_senek · ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kurulüşuna, daha önce
hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna ~abi olmamışlarsa Sosyal 'Sigortalar Kurumuna, ev kadını 'iseler Bağ-Kur'a, 2 yıl içinde başvuru!. muş olması (md. 3/1 ve il), . döviz borcunun tamamının ödenmesinden sonra aylık bağlanması için yazılı istekte bulunulmasıdır (md.
~il, A-c).
-- Üçüncü Şart, tahakkuk ettirilen döviz borcunun · tamamının ·
(md. 6/1, A-b). 3201 sayılı Kanunda, 2147 sayılı
Kanundan farklı olarak, prim borçlarının ödenmesi için bir süre

ödenmiş olmasıdır

sınırlaması getirilmemiştir.

Borçlanılacak -s ürenin her gün için 1 AB_D Doları· prim borcu
tahakkuk ettirilir. Dövizin cinsi ve miktarının Bakanlar Kurulu kararı
ile değiştir'ilebilmesi mümkündür. Bu takdirde değişen miktar, ta- ·
hakkuk ettirilmiş borçların tamamını ödememiş olanların geriye kalan borç sürel~rine de uygulanır (md. 4/1). İstek sahipleri, döviz
borçlarını TG. Merkez Bankasına veya yetkili. kılınacak bankalara
satmak, karşılığı "Türk parasıntn borçlanma iş.lemini yürüten sosyal
güvenlik kuruluşuna intikali. hususunda bankaya talimat vermek,
döviz alım bordrosunun bir nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna
ibraz .etmek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmiş olurlar {md.
4/IV).

ru

Belirtelim ki, ülkemizde her banka farklı döviz alış ve satış kusosyal güvenlik kuruluşları, aynı durumdaki ki-

uyguladığından,
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şiler

için farklı . tutarlarda prim tahsil etmiş olacaklardır. Bu konuda
tek bir bankaya yetki verilmesi veya döviz alımlarında sadece Merkez Bankasının belirlediği kurların uygulanması, bu farklılığı giderecektir (45 ) .
3201

sayılı

Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanlar, borçhizmetlerini belgelemek zorundadırlar (md. 5, Yön. md.
8/1). Belgeleme, yurt dışında çalışılan . ülke sosyal güvenlik kuruluşları veya ilgili diğer resmi kuruluşlardan alınan ve hizmet sürelerini belirten belgeleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna vermek suretiyle yerine getiril!r (Yön. md. 8111) (46 ). Sosyal güvenlik kuruluşları
gerektiğinde hizmetin tespiti için idari yardımda .bulunurlar (Yön.
md. 81111). Hizmet belgelerinin neler olabileceği Yönetmeliğin .9. maddesinde gösterilmiştir.
lanacakları

Borçlanma isteğinde bulunanın sunacağı ispatlayıcı belgelerde,
ev kadını ise pasaportunda, kayıtlı bulunan tarihler arasındaki . son
tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas alınarak borçlanılacak gün sayısı belirlenir. Bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay ise
30 gün üzerinden hesaplanır (md. 5/1). Sosyal güvenlik kanunla,.
rına tabi hizmeti bulunanların borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayısına katılır. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki
süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borcun tamamen . ödendigi tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir (md. 5/11.).
Yurda kesin dönüş yapmış ve bu tarihten itibaren 2 yıl içinde
borçlanma talebindebulunarak borçlanma primlerini tamamen öde. miş bulunan ilgililere aylıkları, yazılİ istek tarihini izleyen aybaşın
dan başlatılmak üzere bağlanır (md. 6/A, il). · Bu şekilde aylık bağ~
lananlar, tekra~ yurt dışında çalışmaya başlarlarsa, çalışmaya baş
ladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren aylıkları kesilir (md. 6/B, 1).
Yeniden kesin d~nüş . yapanların, bu .h izmetlerini döviz ·olarak borç- ·
lanmaları şartıyla, aylıkları, bu süreler de dikkate alınarak yeniden hesaplanır.· Bu borçlanmayı yapmayanların eski aylıkları·. yur45) TUNCAY, «Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Gecen ..>>, 19.
46) Hizmet tespiti ve borç tahakkuk işlemleri SSK. Yurtdışı İşçi Hizmetleri
Daire Başkanlığınca, borcun tebliği ve tahsil işlemleri ise Bföge veya Sigorta
Müdürlüklerince yapıldığından, bu durum işlemlerin uzamasına ve şikayetlere
sebep olmuş, 1.7.1986'dan itibaren işlemlerin de Bölge veya Sigorta Müdürlüklerince yapılması kararlaşıtırılmıştır. Bkz. SSK. Y.iHDB, 27.5.1986 Genel·ge no. 8-1.
Ek, İş ve Hukuk, Eylül-Ekim 1.986, Genelgeler Böl_ümü, 51 vd.
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başvuruları
da kesin dönüş tarihin i izleyen aybaşından başlanarak,
üzerin e tekrar ödenmeye başlanır (md. 6/B, il).
kısmi aySosyal güven lik sözleşmeleri uygul anma k sureti yle,
oladöviz
de,
takdir
ukları
bulund
lık bağlanmış olanla r, yazılı istekte
şartıy
eleri
ödem
en
ra~ tahak kuk ettirile cek prim borçlarını tamam
n aybaşından
la, kısmi aylıklarını, borçlarını ödedi kleri tarihi izleye
borç miktarının
itibare n tam aylığa çevirt ebilirl er. Bu uygul amad a
sigort a kurum belirle nmesi nde, sözleşme yapılan .ülken in sosya l
aylığa . yeterl i olan gün
larınca gönderilmiş hizme t cetvel indeki , tam
ri halinde, sigortalı
istekle
sayıları dikkat e alınır (md. 9/1). Ancak ,
rının tamalar (veya hak· sahipl eri), hizme t cetvel indeki gün sayıla
de, yabancı ülke· sosya l
mını da borçla nabili rler (md. 9111). Bu takdir
eri · sciğlan
güven lik kuruluşuna ödenmiş primle rin Türkiy e'ye transf
nıp, döviz bordığında, bu primle re ilişkin sürele rin \ tamamını borçla
tamamı iade
rin
primle
cunu da ödemiş olanla ra, transf er oluna n
sürele rin bir
edilir (md. · 1011, a). Trans fer oluna n primle re ifişkin
döviz borcu nu .da ödekısmını 3201 sayılı Kanun a göre borçlanıp,
borçlandıkları süreye isabet
miş olanla ra, transf er oluna n primle rin,
). Prim iadesi, transf er
10/1,b
(md.
eden orand aki miktarı geri verilir
, ilgili sosyal güolarak
tarihin deki cari kur üzerinden Türk .Lirası
venlik kuruluşunca yapılır (md. 10/11).
borçla nBorçla narak , borcu nun bir kısmını ödeyen · sigortalılar,
iş olan
öd~nm
madan vazge çebilm e imkanına sahipt irler. Bu takdir de,
tutarı, talepl eri üzerin e
meblağın ödem e tarihle rindek i Türk Lirası
Borcu n öden- .
geri verilir ve borçla nma i_ptal edilir (Yön: md. 10/1).
sayılması istenir se, borç~
diği süreye karşılık gelen kısmın hizme tten
10/11). Borçla nlanma bu yeni sürey le sonuçlanmış sayılır (Yön. md.
an vazgeçema primle rinin _ tamamını ödemiş olanla r, borçla nmad

mezle r

(rrıd.

10/11) .

.

SONU Ç:
çerçe Sosyal Sigort alar Kurumu bünye sinde 506 sayılı Kanun
ve
2167
2147,
2098,
1912,
1186,
. vesind e sigortaı.ı oıa.nlar için; 991,
la
kanun
bu
,
imkônı
ı
2959' sayılı Kanun lara göre hizme t borçlanmas
için,
u
olduğ
da
ş durum
rın aradıkları başvuru sürele ri bugün dolmu
e asker lik sürele rini ve
sadec
lılar
sigorta
Bu
r.
artık mevcu t değildi
ler.
varsa yurt dışındaki çalışma sürele rini borçla nabilir
Çalışma ÖrAsker lik borçlanmasında, bu konud aki Uluslararası
71.1

gütü Tavsiye Kararlarındaki ilkele r doğrultusu
nda, borçl anma primlerinin h.ic olmazsa işveren payı Milll Savunma
Bakanlığınca öden melidir.
·
3201

sayılı

Kanuna göre, yurt dışında geçmiş hizmetleri
n borç.da, döviz alımlarının sadece Merk ez Bankasının
belir'kurlara göre yapılması doğru olacaktır :

lanılmasında_
lediği

Yazımızın başında da belirttiğimiz .
_ gi~!. hizm et borçlanması müessesi, Qncak zorunlu duru mlard a sigortalıl
ara tanınmalıdır. Bu yolun sık sık kullanılması .' sosyal sigortaların aktua
ryal de:ngesini bozmakta, -bu durum ise, uzun dönemde sigort
arııarın aleyhine olma k-

tadır.
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