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SGK’DAN TOPTAN ÖDEME ŞEKLİNDE ALINAN SİGORTA PRİMLERİ  
İHYA EDİLEBİLİR 

 
ÖZET: 
 
⎯ 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanamadığı için toptan 
ödeme yapılarak sigortalılık süreleri tasfiye edilen kişilerin,  
 
⎯ Sigortalı olmaları sebebiyle haklarında yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin 
bildirilmiş olması, toptan ödeme ile tasfiye edilen sigortalılık süreleri haricinde yeni bir 
sigortalılık süresinin tespit edilmesi veya herhangi bir kapsamda borçlanılacak süresinin 
bulunması, Hallerinde yaşlılık toptan ödemesinin ihyası yapılabilecektir.  
 
⎯ Yaşlılık veya ölüm toptan ödemesi yapılarak tasfiye edilen sigortalılık sürelerine, ölen 
sigortalıya ait borçlanma sürelerinin, yurt dışı hizmetleri birleştirilerek veya sonradan hizmet 
tespiti nedeniyle yeni sürelerin eklenmesiyle, hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanmaları için 
gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması durumunda, tasfiye edilen süreler, hak 
sahiplerince ihya edilebilecektir. 
 
DETAYLAR: 
 
TOPTAN ÖDEME ŞEKLİNDE ALINAN SİGORTA PRİMLERİNİN İHYA İŞLEMLERİ  
 
İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıda açıklandığı üzere, 5510 sayılı Kanunun 31 inci ve 
36 ıncı maddeleri ile geçici 5 inci maddesinde toptan ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı 
açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yaşlılık toptan ödemesinin ihyası 
ile Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında ölüme bağlı toptan ödemenin ihyası hakkında aşağıda 
açıklanan işlemler yapılmaktadır.  
 
5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yapılacak yaşlılık toptan ödemesinin ihyası 
işlemleri;  
 
5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında toptan ödeme yapılarak sigortalılık süreleri 
tasfiye edilen kişilerin,  
 
⎯ Sigortalı olmaları sebebiyle haklarında yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin 
bildirilmiş olması veya 
⎯ Toptan ödeme ile tasfiye edilen sigortalılık süreleri haricinde yeni bir sigortalılık süresinin 
tespit edilmesi veya  
⎯ Herhangi bir kapsamda borçlanılacak süresinin bulunması, hallerinde yaşlılık toptan 
ödemesinin ihyası yapılabilecektir.  
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Ancak, yeni prim ödeme gün sayısının borçlanma ile kazanılacağı durumda ihya talebinin geçerli 
olabilmesi için ihya ve borçlanma taleplerinin birlikte verilmiş gerekmektedir.  
 
İhya talebinden önce yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmeyenler ile 
toptan ödemeyle tasfiye edilen sigortalılık süreleri dışında yeni bir sigortalılık süresi tespit 
edilemeyen veya borçlanacak herhangi bir süresi bulunmayanların yaşlılık toptan ödemesi ihya 
talepleri kabul edilmemektedir.  
 
5510 sayılı Kanuna göre yapılan toptan ödemenin Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında ihyası 
işlemleri Yaşlılık veya ölüm toptan ödemesi yapılarak tasfiye edilen sigortalılık sürelerine, ölen 
sigortalıya ait borçlanma sürelerinin, yurt dışı hizmetleri birleştirilerek veya sonradan hizmet 
tespiti nedeniyle yeni sürelerin eklenmesiyle, hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanmaları için 
gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması durumunda, tasfiye edilen süreler, hak 
sahiplerince ihya edilebilecektir.  
 
Yeni prim ödeme gün sayısının borçlanma ile kazanılacağı durumda ihya talebinin geçerli 
olabilmesi için toplam sürenin ölüm aylığına hak kazanmaya yeterli olması ile birlikte ihya ve 
borçlanma taleplerinin beraber verilmiş olması gerekmektedir.  
 
Yaşlılık veya ölüm toptan ödemesi ile tasfiye edilen sigortalılık sürelerine eklenecek yeni bir 
sigortalılık veya borçlanma süresi ile ölüm aylığına hak kazanılamaması durumunda hak 
sahiplerinin ölüme bağlı toptan ödeme ihya talepleri kabul edilmemektedir.  
 
Ancak, müteveffa sigortalı tarafından 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre tasfiye edilmiş 
sigortalılık süreleri, hak sahipleri için ölüm aylığına hak kazanmaya yeterliyse, ölen sigortalıya ait 
borçlanılacak sürenin bulunması, yurtdışı hizmetlerinin birleştirilmesi veya sonradan hizmet 
tespiti şartları aranmadan, hak sahiplerinin, tasfiye edilmiş bu sürelere ilişkin ihya talepleri kabul 
edilmektedir. 
 
 
Ekler: 
SGK Genel Yazısı: Toptan Ödemenin İhyası İşlemleri 
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