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• BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK 
TESPİTİNİN OLANAKLI OLMADIĞI 

•  20.04.1982-04.10.2000 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERGİ 
KAYITLARINI BELGELEMEK VE BELGELENEN BU 
SÜRELERE İLİŞKİN OLAN HESAPLANACAK PRİM 
BORÇLARININ TAMAMINI TEBLİĞDEN İTİBAREN BİR YIL 
İÇİNDE ÖDEMEDE BULUNDUKLARI TAKDİRDE BU 
SÜRELERİN SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK 
DEĞERLENDİRİLECEĞİ 

  

ÖZETİ   24.07.2003 tarihli 4956 sayılı Yasa'nın 47. 
maddesi ile 1479 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 18. 
maddede, "bu Kanuna göre sigortalılık nitelikleri 
taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve 
tescilini yaptırmamış olan sigortalıların hak ve 
mükellefiyetlerinin 04.10.2000 tarihinden itibaren 
başlayacağı ancak bu kanuna göre zorunlu sigortalı 
olarak tescil edilmiş olan sigortalıların 
sigortalılıklarının bu kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren altı ay içinde kuruma yazılı olarak 
başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri 
arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve 
belgelenen bu sürelere ilişkin olan hesaplanacak 
prim borçlarının tamamını tebliğden itibaren bir yıl 
içinde ödemede bulundukları takdirde bu sürelerin 
sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği 
bildirilmiştir. 



1479 sayılı Yasa'nın Geçici 18.madde hükmü 
Kanunun yayım tarihi olan 02.08.2003 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Tüm bu düzenlemelerde ortak nokta, tescilin 
belirtilen tarihlerden sonra yapılmasına karşın, 
Kanunda tanınan süreler içinde borçlanma hakkının 
kullanılabilecek olmasıdır. Kanunda, sigortalılık hak 
ve yükümlülüklerinin başlaması için öngörülen 
tarihlerden itibaren, borçlanma hakkı belirtilen bu 
süreler dahilinde kullanılmalıdır. Bu süreler içinde 
borçlanma hakkının kullanılmaması halinde ise, 
sonrasında Bağ-Kur sigortalılığının tespitine olanak 
bulunmamaktadır.  
 

  

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 
 
Davacı, Kurum işleminin iptali ile sigortalılık başlangıcının 15/04/1988 olarak 
tespitine,15/04/1988- 10/04/2000 tarihleri arasında 1479 sayılı yasa kapsamında 
sigortalı sayılmasına karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. 
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde 
olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.  
 
K A R A R 
 
Dava, davacının sigortalılığının 15.04.1988 tarihinden başlatılması, 15.04.1988-
10.04.2000 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığının tescili ile 6552 
sayılı Yasa'dan faydalandırılması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davanın kabulü ile kararda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. 
Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; davacının 15/04/1988-16/02/2005 
tarihleri arasında biçer-döver işletmeciliğinden dolayı,16/08/1989-24/11/1992 tarihleri 
arasında ve 14/10/1997 tarihinden itibaren devam eden nakliyecilik faaliyetinden dolayı 
ve 01.10.2001-11.10.2001 tarihleri arasında hurdacılık faaliyetinden dolayı vergi kaydının 
bulunduğu, 04/09/1989-11/11/1997 tarihleri arasında oda kaydı, 04/09/1989 tarihinden 
itibaren devam eden esnaf sicil kaydının bulunduğu, 04/10/2000 tescil tarihli 1479 sayılı 
Yasa kapsamında sigortalılığına ilişkin bildirgenin Kurum kayıtlarına 09/05/2001 tarihinde 
intikal ettiği, davacının 6111 sayılı Yasa kapsamında sigortalılık prim ödemesinde 
bulunduğu, bu tarih öncesinde herhangi bir sigortalılık prim ödemesinde bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. 
01.04.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1479 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde zorunlu Bağ-
Kur sigortalılığı için esnaf sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşu kaydı aranırken 
04.05.1979 tarihinde yürürlüğe giren 2229 sayılı Yasa ile 1479 sayılı Yasa'nın 24. 
maddesinin öngördüğü meslek kuruluşlarına kayıtlı olma koşulu kaldırılmış sadece 
yasanın temel ilkesi olan kendi ad ve hesabına çalışma koşulu getirilmiş, 20.04.1982 
tarihinde yürürlüğe giren 2654 sayılı Yasa ile 1479 sayılı Yasa'nın 24. maddesi 
değiştirilecek zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı için gelir vergisi mükellefi olması şartı getirilmiş 
ancak gelir vergisinden muaf olanlar için meslek kuruluşuna kayıtlı olma yeterli görülmüş, 
22.03.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Yasa ile 24. madde değiştirilerek zorunlu 
Bağ-Kur sigortalılığı için vergi kaydı veya esnaf sicil kaydı veya oda kaydının bulunması 
yeterli görülmüş, 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Yasa ile 24. madde 



değiştirilerek zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı için gelir vergisi mükellefi olma şartı getirilmiş 
ancak gelir vergisinden muaf olanlar için esnaf sicil kaydı ve oda kaydının bir arada 
bulunması yeterli görülmüştür.  
Bilindiği gibi, 1479 sayılı Kanunda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hizmet 
tespitine ilişkin 79/10. maddesine koşut bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 
sigortalılık niteliğini taşıdıkları halde Bağ-Kur’a kayıt ve tescil yaptırmamış olanlar 
hakkında Bağ-Kur Kanununda çeşitli düzenlemeler öngörülmüştür. 
1479 sayılı Kanunda sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin belirli tarihlerden başlatılmasını 
zorunlu kılan düzenlemelerden ilki, “Tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler” 
başlıklı Ek-Geçici 13. maddedir. Buna göre, tescilleri yapılmamış ancak sigortalılık 
niteliğini taşıyanlar yönünden Yasanın tanıdığı hak ve mükellefiyetlerin 2654 sayılı 
Kanunun yürürlük tarihi olan 20.04.1982 tarihinden başlatılacağı öngörülmüştür. 
619 sayılı KHK’nin Geçici 1. maddesi hükmünde ise; “Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği 
taşıdıkları halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt 
ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak, 1479 sayılı 
Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olmak kaydıyla, 20.4.1982 tarihinden 
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine kayıtlı 
olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarını belgeleyen sigortalıların, vergiye 
kayıtlı bulundukları süreler, bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir 
basamağı prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla sigortalılık süresi olarak 
değerlendirilir.”denilmekte olup, 4.10.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, Anayasa 
Mahkemesi’nin 8.8.2001 tarihinde yürürlüğe giren 26.10.2000 günlü kararı uyarınca 619 
sayılı KHK tüm hükümleriyle iptal edilmiştir. 
24.07.2003 tarihli 4956 sayılı Yasa'nın 47. maddesi ile 1479 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 
18. maddede, "bu Kanuna göre sigortalılık nitelikleri taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine 
kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların hak ve mükellefiyetlerinin 
04.10.2000 tarihinden itibaren başlayacağı ancak bu kanuna göre zorunlu sigortalı olarak 
tescil edilmiş olan sigortalıların sigortalılıklarının bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
altı ay içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri 
arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olan 
hesaplanacak prim borçlarının tamamını tebliğden itibaren bir yıl içinde ödemede 
bulundukları takdirde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği bildirilmiştir. 
1479 sayılı Yasa'nın Geçici 18.madde hükmü Kanunun yayım tarihi olan 02.08.2003 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Tüm bu düzenlemelerde ortak nokta, tescilin belirtilen tarihlerden sonra yapılmasına 
karşın, Kanunda tanınan süreler içinde borçlanma hakkının kullanılabilecek olmasıdır. 
Kanunda, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başlaması için öngörülen tarihlerden 
itibaren, borçlanma hakkı belirtilen bu süreler dahilinde kullanılmalıdır. Bu süreler içinde 
borçlanma hakkının kullanılmaması halinde ise, sonrasında Bağ-Kur sigortalılığının 
tespitine olanak bulunmamaktadır.  
Somut olayda; davacının zorunlu sigortalılık koşullarına sahip olduğu dönemde ve 1479 
sayılı Kanun'un Geçici 18. maddesi hükümlerinde belirtilen sürelerde zorunlu Bağ-Kur 
sigortalısı olarak tescili yönünde herhangi bir talebi bulunmadığından davanın reddi 
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.  
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm 
kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.  
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 21.09.2017 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 
 

 


