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Sayı : E-82200845-045.99-49754602 03.08.2022
Konu : Avukatların Sigorta Primleri hk.  

 T.C.
 GAZİANTEP BARO BAŞKANLIĞINA

                                                                 ( Yazı İşleri Müdürlüğü)                                                                 

İlgi      : 22.07.2022  tarihli ve E-77488557-659-3382 sayılı yazınız.

 İlgide kayıtlı yazınızda istenilen istatistikler ile ilgili, Kurumumuz Kurumsal Raporlama ve 
İstatistik Sisteminde 29.07.2022 tarihinde, 2022/05 dönem için  yapılan sorgu da  Türkiye genelinde 
4/1-a ve 4/1-b kapsamında avukat olarak çalışan sigortalı sayısı, görüntülenen sonuçlar ve 
açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. 

1.-Türkiye Genelinde 4/1-a(Mülga SSK) uzun vadeli sigortalılardan meslek kodu 2611.02 avukat 
olarak bildirilenler sorgulanmıştır. Yapılan sorgu da Kurumumuzda 4/1-a(Mülga SSK) kapsamında 
34.229 sigortalının primleri işveren tarafından yatırıldığı görüntülenmiştir.

2.-Türkiye Genelinde sigortalılardan avukat ve noter olarak, 4/1-b(Mülga BAĞ-KUR) 
kapsamında 13.681 sigortalı  kaydı görüntülenmiştir.

3.-Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 79 uncu 
maddesine göre; kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, 5510 sayılı Kanunda 
öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu prim 
almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır. Bu itibarla 5510 sayılı Kanunla belirlenmiş olan sigorta 
primlerinin takip ve tahsil edilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yasal bir zorunluluktur. Bu 
zorunluluğun idari işlemle 1/3 üne indirmesi veya ortadan kaldırılması, mümkün bulunmamaktadır. 
Kanunun 80, 81 ve 82 nci maddelerine göre belirlenmiş olan sigorta primleri ise 87 nci maddede 
belirtilen prim ödeme yükümlüleri tarafından Kurumca belirlenen sürelerde ödenmektedir. Kendi 
sigortalılıklarından kaynaklı 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında ya da yanlarında çalıştırdıkları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılar bakımından işveren statüsünde prim ödeme yükümlüsü olmaktadırlar.

Diğer taraftan bu kanuni zorunluluklar yanında sigortalı ve işverenlerimize yönelik prim ödeme 
kolaylığı sağlayan uygulamalar da çeşitli tarihlerde yapılan yasal düzenlemelerle hayata geçirilmiştir.  
4/1-b kapsamındaki sigortalılıklarından dolayı şartları taşımaları halinde “5 Puanlık Teşvik” ve “Genç 
Girişimci Teşviki” uygulamalarından yararlanabilmekteyken, 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştırmaları 
halinde bu kişilerin sigorta primleri ile ilgili de yine şartları taşımaları halinde yararlanabilecekleri 
istihdam teşvikleri bulunmaktadır.

Sigorta primlerinden indirim şeklinde uygulanan prim teşvikleri yanı sıra olağanüstü durumlar 
için sigortalı ve işverenlerimize yönelik prim ertelemesi uygulaması da 5510 sayılı Kanunun 91 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi 
afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara 
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uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar 
ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın 
veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine 
düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet 
tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği 
tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin 
meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.”.

91 inci maddenin yukarıdaki fıkrası olağanüstü durumlarda sigortalı ve işverenlerimizin bireysel 
olarak Kurumumuza başvuruları ile ilgili olup aynı maddenin üçüncü fıkrası da; “Yetkili makamlarca 
genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın 
etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve 
hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması 
gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu 
Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve 
gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.” hükmünü amirdir. Diğer bir 
deyişle yetkili makamlarca genel hayatın etkilendiğine dair karar alındığı durumlarda Sosyal Güvenlik 
Kurumu prim ertelemesi yetkisini herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kullanabilmektedir. Nitekim 
pandemi döneminde de Kurumumuz bu yetkisini kullanarak kendi nam ve hesabına faaliyette bulunan 
gerçek kişi 4/b sigortalıları (mülga BAĞ-KUR sigortalıları) ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir 
sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 4/a sigortalısı (mülga SSK) 
çalıştıran özel sektör işverenleri ile 4/b (mülga BAĞ-KUR) sigortalılarının; 2020 yılı mart, nisan ve 
mayıs ayı primlerinin son ödeme sürelerini 6 şar ay ertelenmiştir.

65 yaşını doldurmuş olma ya da kronik hastalık sebebi ile sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 
sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerini, sokağa çıkma yasağının 
sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ödeyebilmelerine imkan sağlanmıştır.

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı ve 30.04.2020 tarih ve 
31114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına istinaden yürütülmekte 
olan icra takipleri durdurulmuş ve zamanaşımına uğramış alacaklar dışında yeni icra takibi yapılmaması 
kararlaştırılmıştır.

Bunların yanı sıra 2020 yılından itibaren iki adet yapılandırma kanunu çıkarılmıştır. Bunlardan 
ilki olan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçların yapılandırılarak, talebe göre peşin 
ya da taksitle ödenebilmesine imkan sağlayan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma kapsamına giren alacaklar, gecikme cezası ve 
gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenmiş, peşin 
ödemede prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, ilk taksitin ödenmiş olması şartıyla iki taksit 
ödeme süresi içinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %50’sinin ödenmesi halinde 
ise kalan %50’lik Yİ-ÜFE tutarı da silinmiştir. Peşin ödeme yolunu tercih etmeyen işveren ve 
sigortalılarımıza ise yapılandırılan borçlarını 18 eşit taksite ve 36 aya kadar vade seçenekleriyle 
ödeyebilme imkanı tanınmıştır.

7256 sayılı Kanunla ayrıca; 4/1-b (mülga BAĞ-KUR) sigortalılarımıza daha önceki kanunlara 
göre durdurulmuş sigortalılık sürelerini de yapılandırarak ihya edebilme imkânı tanınmış, 4/1-b (mülga 
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BAĞ-KUR) sigortalılarımızdan 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların bu borçlarını 
ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde prim borçları silinerek borçlu hizmet süreleri 
durdurulmuştur. Dolayısı ile 4/1-b (mülga BAĞ-KUR) sigortalılarımızın 01.11.2020 tarihi öncesine ait 
tüm prim borçlarının terkini sağlanmıştır.

Ülkemizde ve dünyada pandemi sürecinin halen daha devam ediyor olması nedeniyle işveren ve 
sigortalılarımızın devam eden ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak adına Kamuya 
olan borçlar; 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla 
bir kez daha yapılandırılmıştır. 7326 sayılı Kanun ile işveren ve sigortalılarımızın Kurumumuza olan 
2021 yılı Nisan ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçları yapılandırılarak peşin ya da taksitler halinde 
ödenebilmesine imkan sağlanmıştır. Yapılandırma kapsamına giren alacaklar, gecikme cezası ve gecikme 
zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenmiş, peşin ödemede 
prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, ilk taksitin ödenmiş olması şartıyla iki taksit ödeme 
süresi içinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %50’sinin ödenmesi halinde ise 
kalan %50’lik Yİ-ÜFE tutarı da silinmiştir. Peşin ödeme yolunu tercih etmeyen işveren ve 
sigortalılarımız ise yapılandırılan borçlarını 18 eşit taksite ve 36 aya kadar vade seçenekleriyle 
ödeyebilmektedirler.

7326 sayılı Kanunla ayrıca 7256 sayılı Kanundaki uygulamaya benzer şekilde; 4/1-b (mülga 
BAĞ-KUR) sigortalılarımıza daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık sürelerini 
yapılandırarak ihya edebilme imkânı da tanınmıştır. Bununla birlikte 4/1-b (mülga BAĞ-KUR) 
sigortalılarımızdan 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların bu borçlarını ödememeleri ya da 
yapılandırmamaları halinde prim borçları silinerek borçlu hizmet süreleri durdurulmuştur. Bu sayede 
4/1-b (mülga BAĞ-KUR) sigortalılarımızın 01.05.2021 tarihi öncesine ait tüm prim borçlarının terkini 
sağlanmıştır. Sigortalılarımız ya da hak sahipleri daha sonraki dönemlerde talep etmeleri halinde 
durdurulan bu sigortalılık sürelerini ihya ederek tekrar kazanabileceklerinden sigortalılık süreleri 
açısından herhangi bir hak kaybına da uğramamaktadırlar.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Sağlık 
Hizmetlerinden Yararlanma Şartları" başlıklı 67 nci maddesinde; 

"18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası 
halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, madde 
bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 
gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç 
olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için;

a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile aynı maddenin onikinci, onüçüncü ve 
ondördüncü fıkraları hariç genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim 
ödeme gün sayısının olması,

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi 
olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla 
birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve 
taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun 



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
 Belge Doğrulama Kodu: 9caf-dea7-33ee-8ff6-87d4                                              Belge Doğrulama Adresi: https://uyg.sgk.gov.tr/DYSEvrakDogrulamaWEB
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara                 Bilgi için: Mustafa KORKMAZ
Telefon No: 4588011 Faks No: 4330998                                   Sosyal Güv. Uzmanı
e-Posta: bcprim@sgk.gov.tr  İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adres: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 4588011
1      

bulunmaması,
            (...)
            şarttır."

hükümlerine yer verilmiş olup, Kurumumuz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için belirtilen 
şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 01.01.2015 tarihinden bu yana değişik tarihlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı 
Kararı veya Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde prim borcu bulunan sigortalılarımızın sağlık 
hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmış olup, hali hazırda da 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 5089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanlardan borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden 
faydalanamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler; 01.01.2022 tarihinden 
geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama 
ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2022 tarihine 
kadar ücret ödemeden ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alabileceklerdir.

Konu ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve 
uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak pandemi döneminde işveren ve sigortalılarımızın yaşadığı 
ekonomik sıkıntıların bir nebze olsun hafifletilebilmesi adına kanunların Kurumumuza tanıdığı yetki ve 
sorumluluklar dahilinde yukarıda açıklanan uygulamaları hayata geçirdik. Bunların dışında, avukatların 
sigorta prim ödemesinden muaf tutulması veya primlerin azaltılması, borç ödenmese bile hastane 
girişlerinin yapılması gibi talepler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
hükümlerine göre mümkün bulunmamakta olup yasal düzenleme gerektirmektedir.     

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yakup SÜNGÜ
Daire Başkanı


