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Peşin Sermaye Değeri (PSD) EK RAPORU 

 

Kişinin kaza tarihinde çalıştığı ve iş kazasına uğradığı kabul edilmiş olduğundan iş 

kazası için hesaplanan 79.655, 71 TL.- tazminat tutarına ilave olarak öngörüler 

neticesinde SGK tarafından bağlanacak peşin sermaye değeri hesaplaması da 

yapılmıştır. 
 

SGK Başkanlık Makamının 29.12.2010 tarihli Olur’una istinaden, 2008/Ekim ayından 

itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri birleştirilerek 

“Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri” adlı, 

22.07.2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelgede yayımlanmıştır. 

 

2011/58 Sayılı Genelgenin eklerinin incelenmesinde;  

 

Maddi veya mevzuat içerikli hatalar ile bazı tabloların yeniden güncellenmesi gerektiği tespit 

edilmiştir.  Ayrıca CSO 1980 Yaşam Tablosu esaslı Peşin Sermaye Değeri tabloları Türkiye 

için Hayat ve Hayat Annüité (İrat) Tablolarına göre yeniden güncellendiğinden, hem söz 

konusu hataların giderilmesi, hem de 2011/58 sayılı Genelge ekinde güncellenmesi gereken 

tablolar ve TRH-2010 yaşam tablosuna göre yeniden güncellenen peşin sermaye tabloları,  
(T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2011/58 Sayılı 

Genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin), 2012/32 Sayılı Genelge ile açıklanmıştır. 
 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Peşin Sermaye Değeri Tabloları” başlıklı 46 ncı 

maddesinde;  

 

Kurumca, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin, yaş, kesilme veya yeniden 

bağlanma ya da hak sahipliği nedeniyle sonradan gelir veya aylık bağlanma ihtimalleri ve 

yüzde beş ıskonto oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarı tespit etmek amacıyla, peşin 

sermaye değeri tablolarının hazırlanması gerektiği, bu tabloların demografik ve ekonomik 

değişiklikler nedeniyle, Kurumca gerekli görülen hâllerde güncelleneceği öngörülmüştür.  

 

Diğer taraftan, ilk peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasında hangi peşin değer tablolarının 

kullanılacağı, gelir ve aylığın başlangıç tarihine göre belirlendiğinden, 2011/58 sayılı 

Genelgede bu konuya geniş ölçüde yer verilmiştir.  

 

B.13.2 SGK.0.10.01.00/1006 Sayı ile 25.09.2012 tarihinde düzenlenen 2012/32 Sayılı 

Genelgede, 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik yapılmasına ilişkin karar ile, son mevzuat 

oluşturulmuştur. 

 

 

2012/32 Sayılı Genelge ile, İş kazası geçiren Kadın ya da Erkek Mağdur için, Mağdura 

bağlanacak gelirin Peşin Sermaye Değeri (PSD) hesabında kullanılacak tablonun, TRH 2010 

Yaşam Tablosuna göre olması gerektiği kabul edilmiştir.  

 

İlgili dosyada PSD hesabı, 2012/32 Sayılı Genelge kapsamında, Destek Alacaklar için, PSD 

hesabında kullanılması öngörülen tablolar esas alınarak hesaplanmıştır. 
 

Mevzuat gereği, Kişinin gelirinin % 70’i dağıtıma esas tutularak;  
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Kusur oranının tamamı İşverenden kaynaklıysa; 

 

 
 

Kusur oranının tamamı 3. Kişilerden kaynaklıysa; 
 

5510 Sayılı Kanuna göre; “İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru 

nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken 

ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan 

üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.” Maddesi gereği, bağlanan 

peşin sermaye değerinin %50’si toplam tazminat tutarından tenzil edilmektedir. 

 

 
 

olarak hesaplanmış olup, sigorta limitleri dahilinde ödenmesi uygundur. 

 

Söz konusu hesaplama önceki sayfada açıklanan kabuller doğrultusunda yapılmış olup,  hesaplama 

SGK dan bağlanacak maaşa müteakip tekrar yapılmalı ve rapor bu yönde revize edilmelidir. 

 

Bilgi ve görüşlerinize sunarım. 

 

Saygılarımla, 

Aktüer Dr. Esra Denizci 

(Hazine Sicil No:31) 

 
 

 

DESTEK ALACAKLAR
BİLİNEN DÖNEM AKTİF DÖNEM TOPLAM PSD FARK TUTAR

ANNE 3.877,37                          39.315,82        43.193,19  18.764,85                 24.428,34  

BABA 3.877,37                          32.585,15        36.462,52  17.470,05                 18.992,47  

TOPLAM 7.754,74                       71.900,97      79.655,71  36.234,90                 43.420,81     

DESTEK ALACAKLAR
BİLİNEN DÖNEM AKTİF DÖNEM TOPLAM PSD FARK TUTAR

ANNE 3.877,37                          39.315,82        43.193,19  9.382,43                   33.810,76  

BABA 3.877,37                          32.585,15        36.462,52  8.735,02                   27.727,50  

TOPLAM 7.754,74                       71.900,97      79.655,71  18.117,45                 61.538,26     


