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6764 SA YILI KANUN lLE lLGiLi SIKt::A SORULAN SORULAR 

1. 6764 sayIlI kanundaki "alan egitimine ba~lamak" ne ifade etmektedir? Sigortah i~e 


giri~ bildirgesi SGK'ya nc zaman vcrilecek'? 

a) Mesleki egitim merkezleri ve mesIeki egitim merkezi programian uygulayan kurumlann 


ogrencileri i~ietmeyle sozle~me imzaladlklan tarihten itibaren, 

b) Mesleki ve teknik Anadohl liseleri, mesleki ve teknik egitim merkezleri ogrencileri ile yok 


pro gram 11 Anadolu JiseJerinin mesieki ve teknik alanIannda ogrenim goren ogl'enciler alan 


seyimi yapal'ak 10. Sll1lfta egitim ogretime ba~ladlklan tarihten itibaren, 


c) Diger ortaogretim kUfUmlanndan del's YIlI ba~ladlktan soma mesleki ve teknik Anadolu 


liselerine nakii ve ge9i~ yapan ogl'encilel' ise naklen ge9i~ yaptlklan tarihten itibaren, 


y) Mesleki Aylk Ogretim Lisesi ogrencileri yuz yuze egitime ba~ladIklan tarihten itibaren, 


alan egitimine ba~laml~ sayIllr. Alan egitiminin ba~lal11aslyla SGK'ya i~e ba:,;lama tal'ihinden 

en az 1 glin once i~e giri~ bildirgesi vel'ilel'ek i~ kazasl ve meslek hastahgl ve hastallk 

sigOliasllllll ba~latIlmasl gel'ekir. 

2. Ogrenci nakil oldugunda ne gibi bir yol izlcnecck? 

SGK mevzuatll1a gore, i~e giri~ bildirgesi ige ba~lama tarihinden en az 1 gUn once yapJlmasl 


gerektiginden; 


a) Elektronik otomasyon sistemi (e-Okul, Mesel11 l11odUlli) lizerinden ogrencinin naklinin 


gel'yekle~tigi glin, ogl'encinin aynldlgl okul mUdUrlUgUnce SGK 91kl~ i~lel11i yaplhr. 


b) Ogrencinin naklinin geryekIe~tigi gUn, okul mlidUrlUgtince SGK giri~ bildirgesi i~lel11i 


yap1lIr. Bir sonraki gun egitim ogretime ba~latIhr. 


3. Okullanmlz/kurumlanmlz SGK i~lcmlerinde 1-30 ya da 15-14 .,:ah~ma 

arahklarmdan hangisini kullanmahdlr? 

Okullarnmz/kufUmlanmlz, ogrencilel'in sigol'ta i~lemleri 19in 1-30 yah~ma arailg1l11 

kullanacaklardlr. Bu nedenle SGK'ya bildirimierin (aYIl1 l'i ila 30'u arasmdaki yah~malan 

kar~lhgl Ucret alan sigol'taldar gibi) en ge9 belgenin ili~kin oldugu ayl izleyen aym 23 'line 

kadar yapllmasl gerekl11ektedir. 

Not: Kamu sektOrU olarak tescil ediJmi~ okulun (i~yeri mahiyet kodu "1" ise) i~yeri 

dosyasmm oldugu SGK Unitesine mtiracaat ederek ters i~yeri olarak dtizeltme yapl11aSl 
gel'ekmektedir. 

4. 	 Meslcki A":lk Ogretim Lisesinde yilz yilze egitime devam eden ogrcncilerin 
e-bildirgesi nasIl doldurulacak? 

Ogl'encinin yUz yUze egitim alacagl ayhk gUn saYlsl belirlenerek eksik gUn bildil'imi ~eklinde 
yapiiacaktir. (Ornegin haftada 3 gUn yUz ylize egitime devam eden bil' ogrencinin bir ayda en 

fazla 5 hafta egitim aJabilecegi goz onUnde bulunduruldugunda, 3x5=15 gUn bildirim 

yapdacaktlf. Ogrencinin yliz yUze egitilnde devamslzhk yaptlgl gUnlerin topIaJUl ile egitil11 
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stires! bir ayda 4 hafta veya daha az olmaSI durumunda, egitim yapl1mayan gtin saYlsl 


devamslzlrk olarak bildirilecektir.) 


A~agldaki ekran gorunttisUnde de gortildLigti Uzere eksik gUn bildirimi yapllrrken, eksik gUn 


nedeni 13 -Diger Nedenler seyilecektir. 
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5. Mesleki A~lk Ogretim Lisesinde yiiz yiize egitime devam eden ogrenciler 
devamslzhktan kaldlklarmda, ikinci donem yiiz yiize egitime devam 
edemeyeceklerinden sigorta ~Ikl§l yapdacak ml? 

Devamslzl1ktan kalan mesIeki aylk ogretim lisesi ogrencilerinin devamSlzhktan kaldIgI 

kesinle~tigi tarih itibariyJe, sigorta ylkl~Ian yaplIacaktlr. Aynca ikinci donem yUz yUze egitim 

imkam bulunmadlgmdan sigorta giri~leri yapllmayacaktlr. 

6. Yogunla§tlnlml§ egitim goren ogrenciler (Otelcilik) yd boyunca sigortah ml olacak? 

Yogunla~tmlml~ egitim goren 6grenciler del's Ylh ba~IanglCl!1dan itibaren yrl boyunca 

sigortah oIacaktlr. 
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7, YanYIl tatilinde ogrencilerin sigorta ~lkl~1 yapiiacak ml'? 

Yanyll tatilinde hiybir~ekilde ogrencinin sigorta ylkl~ i:;;lemi yapllmayacaktlr. Yanyll 

tatilinde i:;;letmede mesieki egitim veya staj yah~masma gitmeyip tatH yapan ogrenciler izinli 

sayddlklanndan SGK'ya eksik gUn bildirimi yapIlacaktlr. 

8. Yaz tatilinde ogrencilerin sigorta ~lkl~l yapllacak ml? 

Yaz tatilinde de SGK ylkl9 i9Iemleri kesinlikle yaplimayacaktu, eksik gUn bildirimi 

yapJlacaktlr. Yaz tatilinde Haziran ve EyWl aylannda alan egitimi yaplldlgmdan bu aylarda 

nedeni belirtilerek eksik gUn bildiriminde bulunulacaktIr. Temmuz ve Agustos aylannda eger 

alan egitimi ya da staj yah9maSl yoksa 0 gun 0 kazany olarak bildirim yapllacaktlr. 

(Ornegin, ogrencinin yaz tatilinin 18 H.aziran' da ba91aYlp 16 EylUl'de bittigi ve yaz tatilinde 

herhangi bir alan egitimi ve staj uygulamasl olmadlgl du~uni1ldugunde; 

Haziran ayl iyin 12 gun, Eylul aymda ise 16 gUn eksik gun bildiriminde bulunulacaktlr. 

Temmuz ve Agustos aylannda ise 0 gun 0 kazany olarak bildirim yapllacaktlL) 
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9. KaYlth oldugu halde okula/kuruma hi~ ba§lamayan ogrencilerin sigorta durumu 
nasll olacak? 


Okullkurum SGK i:;;e giri~ bildirgesi verdigi halde ogrenci egitime hi9 ba~lamaml~sa ilgili 


donem sonunda, okullkurum illerdeki SGK unitesine muracaat ederek i~e giri~in silinmesi 

sagiamalldl r. 
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10. Yanm gUn devamslzhk yapan ogrencilerin SGK i~lemi nasII yapdacak? 

Yanm gun devamslzhk yapan ogrenciler SGK'ya devamslz olarak bildirilmeyecektir. 

11. Mesleki egitim merkezi ile birlikte Mesleki Apk Ogretim Lisesine kaYlth 
ogrencilerin SGK i~lemleri nasll yapllacak'? 

Mesleki Aylk Ogretim Lisesine kaYlt yaptlran ogrenciler, mesleki egitim merkezinde kar~lllgi 

alan derslerden ytiz yuze egitim programma devam ettirilemeyeceginden SGK i~lemleri 

mesieki egitim merkezleri taraflI1dan yapdacak olup ikinci bir SGK giri~ i~lemi 

yapllmayacaktJr. 

12. Ba~ka bir i~te ~ah~makta olup Mesleki A~lk Ogretim Lisesinde ytiz yiize egitim 
goren ogrencilerin SGK i~lemleri nasIl olacak? 

Bu durumda olanlara SGK'ya i~e gjri~ bildirimi yapllacaktIr. Ogrencinin ytiz yuze egitim 

alacagl ayhk gun saYIsI belirlenerek eksik gun bildirimi ~el<dinde yapdacaktlr. (Ornegin 

baftada 3 gun ytiz yuze egitime devam eden bir ogrencinin bir ayda en fazla 5 hafta egitim 

alabilecegi goz onunde bulunduruldugllnda, 3x5=15 gun bildirim yapllacaktlr. Ogrencinin yUz 

yUze egitimde devamslzhk yaptlgJ gunlerin toplarm ile egitim stiresi bir ayda 4 hafta veya 

daha az olmasl dllrumunda, egitim yapllmayan gUn saylSl devamslzhk olarak bildirilecektir.) 

Eger ogrenci, 657 sayJll Kanunun 41A kapsammda deviet memurll ise bildirim 

yapllmayacaktlr. 

Ogrencilerden emekli olanlar varsa bu durumda bildirim yapdacaktu; fakat SGK tarafmdan 
emekli ayhgl kesilmeyecektir. 

13. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik egitim merkezleri ogrencileri 
He ~ok programh Anadolu liselerinin mesleki ve teknik alanlarmda ogrenim goren 
ogrenciler deVam1:HZhktan kalml~ olsa bile egitim ogretime engel olmadlktan sonra okula 
gelip derslere girebilir. Bu durumda SGK i~lemleri yapilacak ml? 

Bu durumda olan ogrenciler okula devam ettikleri surece SGK i~lemleri devam ettirilecektir. 

14. Ortaogretim seviyesinde ogrenci o]up hi~bir sosyal giivencesi olmayanlara yonelik 
SGK i~lemleri nasIl olacaktIr? 
Qgrenci, kendisi e-Devlet uygulama sistemine girecektir. BakIlmakla yukUmli.l olup 

0lmadlg1111 sorgulayacaktlr. Sorguya bakan ogrenci e-Devlet sorgulama belgesinin «lk11s1111 

okul idaresine teslim edecektir. Bu belgeye gore, okul idaresi ogrencinin bakIlmakla yukUmlU 

01mas1 durumunda %1, bakdmakla yUkumlU olmamasl durumunda ise % 6 SGK primi 
Memesi yapacaktlL 
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Ogrenciler tarafmdan yapllacak olan e- Devlet sorgulamaS1l1111 i~lem basamaklan a~agldaki 
gibidir: 

1. 	 PTT'den e-Devlet ~jfresi a11l1aeaktlL (e-Devlet ~ifresi olmayanlar i9in) 

2. 	 www. turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine TC kimlik numaraSJ ve PTT'den 

alll1an ~ifre ile giri~ yapllacaktlr. 

3. 	 A~agldaki ekran goruntusunde oldugu gibi, e-Hizmetler baglantlsll1a giri~ yapllacaktlL 
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4. 	 "Sosyal Guvenlik Kurumu" se<;:ilerek, a~agldaki ekran gorunttisUnde de oldugu gibi 

"SPAS MUstehakhk Sorgulama (Saghk Provizyon Aktivasyon Sistemi)" se<;:ilecektir. 
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5. 	 Ayl1an SPAS MUstehakhk Sorgulama (Saghk Provizyon Aktivasyon Ekram)'da 

a$agldaki ekran gorUntUsiinde de goriildugu gibi "Yazd1r" butonu t1klanarak belgenin 

ylktlSI almacaktlr. 
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6. 	 Ogrenci tarafmdan y1ktiSI alman bu beIge, okul idaresine teslil11 edilecektir. 

15. 	 Okulda i~ kazasl oldugunda i~lem basamakJan nasll olacaktIr? 

5510 saYllI Kanunun 4. maddesine gore; 

i$veren tarafmdan, 0 yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK'ya da en gey Uy i$gUnu 

iyinde bildirim yapllmasl gerekmektedir. 6331 saYlh i$ Saghgl ve Giivenligi Kanunun i$ 

kazasI bakIl11lndan yaptll11aSl gereken i$ ve i$lemleri ile llgili n i$yeri Sagllk ve GLivenlik 

Birimleri ve llye tSG Burolanndan gerekli destek all11arak, i$veren ve i$veren vekili 

tarafll1dan gerekli uygulamalar aksatIll11adan yaplltr. 

16. Oku} dl~mda okul tarafmdan dtizenlenen bir ~ah§ma esnasmda kaza oldugunda 
i§lem basamaklan nasI} olacak? 

5510 sayI!l Kanunun 12 nei maddesinde i$yed tanU11l yapllml$tlr. i$yerinin bo1Lil11 ve 

eklentileri de i$yeri say1ll11aktac:iJr. 

5510 saYlh Kanunun 5 inci l11addesinin (b) bendi kapsamll1da ogrenci, faaliyeti nedeniyle 

gorevlendirildigi yerde i$ kazasl geyirmesi halinde i$ kazasl saYl1l11akta olup diger hallerde ise 

saYllmamaktadlr. i$ kazasl oldugunda SGK'mn miifetti~lerince dUzenlenecek raporun 

sonucuna gore i$lem yaplhr. 
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6331 saYlh kanunun ilgili maddeleri hukmU geregince il i$yeri Saghk ve Guvenlik Birimleri 

ve ilye iSG Burolanndan gerekli destek almarak, i$veren ve i$veren vekili tarafindan gerekli 
uygulamalar aksattlmadan yapJllr, 
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