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Sayı  : 98547999-010-E.3950253                                                   19/07/2016                               

Konu  : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında 

            Gelir/Aylık Alanların 2016/Temmuz Artışları  

           

 

GENEL YAZI 

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 

inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 

sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, geçici 4 

üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan 

çocuklara yapılan fark ödemeleri 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemi için aşağıdaki usul ve 

esaslar doğrultusunda yapılacaktır. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların 

her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık 

döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici 

fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 

2016/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı % 3,63 olarak belirlenmiştir.  

  
 Buna göre, 2016 yılı Temmuz ödeme döneminde; 

 

 1) 4/1-(a) Kapsamında 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanan 

ölüm gelir ve aylıklarının alt sınır aylıkları; 

 

  a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, 

Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi 

Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların 

hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.  

 

 

AYLIĞIN 

ORANI 

2016/OCAK 

AYLIĞI 

(TL) 

2016/TEMMUZ 

ARTIŞ ORANI 

(%) 

2016/TEMMUZ 

AYLIĞI 

(TL) 

Sigortalı alt sınır 

aylığı 
1.242,46 1,0363 1.287,56 

%80 1.038,15 1,0363 1.075,83 

%60 760,22 1,0363 787,82 

%30 380,12 1,0363 393,92 

%45 570,17 1,0363 590,87 

  

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak 

sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış 

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen 

miktarlardan az olamayacaktır.  

 



2/5 

AYLIĞIN 

ORANI 

2016/OCAK 

AYLIĞI 

(TL) 

2016/TEMMUZ 

ARTIŞ ORANI 

(%) 

2016/TEMMUZ 

AYLIĞI 

(TL) 

Sigortalı alt 

sınır aylığı 
1.242,46 1,0363 1.287,56 

%80 1.036,62 1,0363 1.074,25 

%60 759,69 1,0363 787,27 

%30 379,88 1,0363 393,67 

%45 569,80 1,0363 590,48 

 

 c) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 

yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 

5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm 

aylığı aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.  

 

AYLIĞIN 

ORANI 

2016/OCAK 

AYLIĞI 

(TL) 

2016/TEMMUZ 

ARTIŞ ORANI 

(%) 

2016/TEMMUZ 

AYLIĞI 

(TL) 

Sigortalı alt 

sınır aylığı 
766,02 1,0363 793,83 

%80 612,82 1,0363 635,07 

%60 459,60 1,0363 476,28 

%30 229,82 1,0363 238,16 

%45 344,73 1,0363 357,24 

  

 d) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 

4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az 

olamayacaktır.  

01/07/2016 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 54,90 TL olduğundan alt sınır 

geliri: 54,90 x 30 x % 35 = 576,45 TL’dır. 

 

 

GELİRİN 

ORANI 

01/07/2016 GELİRİ 

(TL) 

2016/TEMMUZ 

ARTIŞ ORANI 

(%) 

2016/TEMMUZ 

ÖDEME DÖNEMİ  

GELİRİ 

(TL) 

Sigortalı alt 

sınır geliri 
576,45 1,0363 597,38 

%80 461,16 1,0363 477,90 

%60 345,87 1,0363 358,43 

%30 172,94 1,0363 179,22 

%45 259,40 1,0363 268,82 

 

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı; 

- 2016/Temmuz-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması 

durumunda, bağlanacak gelir 54,90 x 30 x % 85 =  1.399,95.TL’den,   

az olmayacaktır. 
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2) 01/07/2016-31/12/2016 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile 

ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,093259 

olarak belirlenmiştir. 

5510 sayılı Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve 

gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,  

 - 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her 

bir aylık veya geliri; 

 - 874,62 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i, 

 - 874,62 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü, 

üzerinden hesaplanacaktır. 

 

 3) 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark 

ödemeleri 

5510 sayılı Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve 

gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık 

ödemelerinde aylıklarının, 01/07/2016-31/12/2016 tarihleri arasında özürlülük dereceleri; 

 

- %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde; 

- 01/07/2016-31/12/2016 süresi için, 5253 x 0,093259 = 489,89 TL’nin, 

 

 - % 40 ile % 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi 

% 40 ve üzeri olanlara ise, 

- 01/07/2016-31/12/2016 süresi için, 3502 x 0,093259 = 326,59  TL’nin, 

 altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılması 

gerekmektedir. 

 

 4) Geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar, 

 Memur maaş katsayısının 01/07/2016-31/12/2016 süresi için 0,093259 olarak 

belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla 

birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

- 01/07/2016-31/12/2016 süresi için,  

 

SEÇİMLE 

GELEN 

BAŞKANLAR 

MAKAM 

TAZMİNATI 

TEMSİL 

TAZMİNATI 

GÖREV 

TAZMİNATI 

Büyükşehir 

Belediye 

Başkanları 

7000 x 0,093259 = 

652,81 

17000 x 0,093259 = 

1.585,40 
 

İl Belediye 

Başkanları 

6000 x 0,093259 = 

559,55 
 

15000 x 0,093259 = 

1.398,89 

İlçe ve İlk Kademe 

Belediye Bşk. 

3000 x 0,093259 = 

279,78 
 

9000 x 0,093259 = 

839,33 

Diğerleri (belde, 

kasaba bld.bşk) 

 

1500 x 0,093259 =   

139,89 

 
7500 x 0,093259 = 

699,44 
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5) 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun 

hükümlerine göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulaması 

 6495 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan 

değişiklik ile bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre 

aylık bağlanan malullere aylık bağlama tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kurumlarınca kendi 

sigortalılığı nedeniyle ödenmekte olan gelir ve/veya aylıkların toplamının 14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince öğrenim durumuna göre 

belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 yıl fiili hizmet süresi esas alınarak mülga hükümleri 

de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 

artırımlı tutarından az olamayacağı ve bu şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıkların ilgili 

sigortalılık halindeki aylık artışları dikkate alınarak artırılacağı öngörülmüştür.  

  Diğer taraftan, 28/11/2013 tarihli ve 2013-40 sayılı Genelge ile de 4/1-(a) veya 4/1-(b) 

kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık bağlama işlemleri yapılırken öncelikle aylıkların 

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacağı ve % 25 oranında artırılarak bulunan aylığın, 

sigortalının olay tarihindeki öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 

yıl fiili hizmet süresi esas alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacağı ve %25 

artırımlı olarak belirlenen miktarla mukayese edileceği talimatlandırılmıştır. 

  Buna göre, olay tarihi 01/07/2016 tarihinden sonra olan 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki 

sigortalı veya hak sahipleri için 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 

(b) bentleri kapsamında aylık bağlama işlemi yapılırken ekli tablodaki tutarlar esas alınarak 

mukayese işlemi yapılacaktır. 

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

        

 

 

Ek: 1-Tablo 

 

 

 

 

DAĞITIM: 

Gereği:            

Merkez ve Taşra Teşkilatına 
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GEÇİCİ KÖY KORUCUSU AYLIK LİSTESİ (01/07/2016 tarih 0,093259 Katsayı) 
 

 ÖĞRENİM 

DURUMU 

MEMURİYET 

DERECESİ 

MALULİYET DERECELERİ 

1 2 3 4 5 6 

 

2330/6495 

%25 

Artırımlı 

İLKOKUL 

 

15/1 
3.189,94 2.990,57 2.791,20 2.591,83 2.392,45 2.292,77 

ORTAOKUL 

 

14/2 
3.192,92 2.993,36 2.793,81 2.594,25 2.364,69 2.294,91 

LİSE 

 

13/3 
3.195,91 2.996,16 2.796,42 2.596,67 2.396,93 2.297,06 

MESLEK 

LİSESİ 

12/2 
3.197,40 2.997,56 2.797,72 2.597,89 2.398,05 2.298,13 

YÜKSEKOKUL 

(2 YILLIK) 

10/2 
3.204,86 3.004,56 2.804,25 2.603,95 2.403,65 2.303,49 

YÜKSEKOKUL 

(4 YILLIK) 

9/1 
3.207,84 3.007,35 2.806,86 2.606,37 2.405,88 2.305,64 

5434 SAYILI KANUNUN EK 79. MADDESİ UYARINCA 0,088817 KATSAYISINA GÖRE ÖDENEN EK ÖDEME 

(2015 YILI TÜTÜN İKRAMİYESİ)  

MALULİYET 

DERECESİ  
1 

40000 

2 

36000 

3 

31000 

4 

28000 

5 

25000 

6 

22000 

EK ÖDEME  3.552,68 3.197,41 2.753,33 2.486,88 2.220,43 1.953,97 


