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SUNUŞ 
 

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Genel 
Yazı, Tebliğ ve sair mevzuatın karmaşıklığı ve hukukçu olmayanlar açısından 
anlaşılması zor madde düzenlemeleri işyerleri açısından sorun yaratmaktadır. 

Sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere yönelik düzenlemeleri bir araya 
getiren, el altında bulundurulup, gerektiğinde başvuru kaynağı olarak kullanılacak 
bir çalışmaya duyulan ihtiyacı dikkate alan Konfederasyonumuz bu yayını 
işyerlerimizin hizmetine sunmaktadır. 

Yayını hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü 
Cüneyt Olgaç’a ve İşverenler Prim Daire Başkanı Dr.Mehmet Bulut’a kendi 
mesleki alanlarında sahip oldukları bilgi birikimi ve uzmanlıklarını son derece titiz 
şekilde bu kitaba yansıttıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Sosyal güvenlik 
mevzuatının sık değişmesi nedeniyle yayınımızın içeriği zaman içinde 
güncellenerek devamlılığı sağlanacaktır. 

Yayınımızın başta işverenler, işyerlerindeki uygulayıcılar ve konuya ilgi 
duyan herkes bakımından yararlı olmasını dileriz. 

 

Saygılarımızla, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
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ÖNSÖZ 

 

 

Sosyal güvenlik, sosyal politika uygulamaları ve kişilerin karşı karşıya 
kalmış oldukları sosyal riskler nedeniyle ortaya çıkan bir olgudur. Bireyler 
yaşamları boyunca gelir kayıplarına uğramalarına yol açabilecek sosyal risklerle 
sık sık karşılaşabilmekte hatta bazen de vücut ve ruh sağlığı için çok büyük 
harcamalar yapmaktadırlar. Tarih boyunca aile içi yardımlaşma, bireysel tasarruf, 
dinsel yardımlar ve çevresel dayanışma gibi geleneksel koruma teknikleri ile sosyal 
güvenlik sağlanmaya çalışılmıştır. Zamanla toplumsal yapıda meydana gelen 
değişiklikler, aile içi dayanışmanın azalması gibi sebeplerden dolayı ülkemizde 
oldukça yaygın olan geleneksel koruma sistemi etkinliğini yitirmiştir. Bunun 
sonucunda, bireylerin kendilerinin ve ailelerinin karşılaşacakları sosyal tehlikeleri 
önlemek için bir güvence aramaları sosyal güvenlik kavramını doğurmuştur. 

Sosyal güvenlik, devletin vatandaşlarına sunmak yükümlülüğünde olduğu, 
asli kamu hizmetleri arasında sayılan ve sosyal politika ile sosyal risk olguları 
doğrultusunda ortaya çıkmış bir ihtiyaçtır. Söz konusu ihtiyacın karşılanmasında, 
gerek tarihsel gerekse de ideolojik yaklaşımlar doğrultusunda, farklı yöntemler 
uygulanmış ve uygulanmaya da devam edilmektedir. Sosyal güvenliğe yönelik 
yapılan harcamaların yıllar geçtikçe önemli boyutlara ulaşması, beraberinde 
finansman problemlerini de getirmektedir. Söz konusu finansman problemlerinin 
temelinde ise nüfusun yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan aktif-pasif dengesinin 
yanı sıra kayıt dışı istihdam, denetimde etkinsizlik ve tahsilat/tahakkuk oranındaki 
düşüklük bulunmaktadır. 

Ülkemizde de olduğu gibi, sosyal güvenliğin finansmanı noktasında birçok 
ülkede sosyal parafiskal kuruluşlar tarafından toplanan sosyal parafiskal gelirler 
birincil finansman kaynağı niteliğine sahip bulunmaktadır. Sosyal parafiskal 
gelirler, vergi benzeri bir niteliğe sahip olmakla birlikte devlet bütçesinde yer 
almaması ve karşılığın söz konusu olması sebebiyle vergiden ayrışmaktadır. Her ne 
kadar bu denli bir ayrışma söz konusu olsa da her iki kamu gelirinin kaynağında da 
mali hukukun yer alması sebebiyle birçok açıdan benzerlikler de göstermektedirler. 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışma sosyal güvenlik mevzuatı ile ilişkili olarak 
hem işverenlerin, hem hukukçuların hem de muhasebecilerin temel başvuru 
kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Çalışmamızda sosyal güvenliğin temel 
kavramlarına ilişkin açıklamalardan, ayrıntılı işveren yükümlülüklerine ilişkin 
uygulamalara kadar işveren işlemlerini ilgilendiren tüm sosyal güvenlik konularına 
değinilmeye çalışılmıştır. 
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Çalışmamızın her aşamasındaki destek ve teşvikleri için ailelerimize, SGK 
Başkanımız Sayın Fatih ACAR’a ve TİSK Genel Sekreteri Sayın Bülent 
PİRLER’e, ayrıca kitabın baskıya hazırlanmasında ilgisini esirgemeyen TİSK’in 
bütün kıymetli çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunarız. 

Kitabın ilgililere yararlı olması ümidiyle. 

Saygılarımızla. 

 

 Cüneyt OLGAÇ  Dr. Mehmet BULUT 
  Ankara-2012 
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Sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik olarak temel mevzuat hüviyetinde 
bulunan 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılanlar genel olarak dörtlü bir ayrıma 
tabi tutulmuştur. Bunlar; 

a) Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar (Kısaca 4/a’lılar), 

b) Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar (Kısaca 4/b’liler), 

c) Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar (Kısaca 4/c’liler), 

d) Bazı sigorta kolları açısından sigortalı sayılanlar. 
Bu bölümde yukarıda sıralamış olduğumuz başlıklar altında sigortalı sayılma 

halleri açıklanacak ve söz konusu sigortalılık durumlarına ilişkin tescil işlemleri 
üzerinde durularak işverenin yükümlülükleri belirtilecektir. 

 

1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE 
TESCİL İŞLEMLERİ 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı 
sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında hizmet akdine tabi olmamakla beraber ilgili 
kanunlarında yaptıkları iş bakımından hizmet akdi olarak tarif edilen işleri yapanlar 
ile kamu idarelerinde çalışıp 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi 
olması öngörülmemiş olanlar da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılmıştır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalılar uzun vadeli, kısa vadeli ve genel sağlık sigortaları bakımından bu 
sigorta kollarının tamamına ya da bir kısmına tabi tutulacaklardan, alınacak 
primlerin sigortalı hissesi sigortalıların ücretlerinden kesilerek kendi hisseleri ile 
birlikte işverenler tarafından Kuruma ödenecek, hizmetlerin bildirimi ise aylık prim 
ve hizmet belgesiyle işverenler tarafından yapılacaktır. 

 
1.1.1. Genel Olarak (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 

sigortalı sayılabilmek için, sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren 
tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması veya işe başlatılması gerekir. 

Aşağıda belirtilenlere 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanır. 

1) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin 
başkanlıklarına ve yönetim kurullarına seçilenler. 

2) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından belirlenen ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer 
alan tabloda sayılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, 
resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat 
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kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar. 
3) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış 

ülkelerin uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve 
sığınmacı kişiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke 
sigortalılarından, sözleşmede belirlenen istisna halleri dışında çalışmalarını hizmet 
akdine tabi sürdürenler. 

4) Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde 
çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını 
belgeleyemeyenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çalıştırılan Türk 
vatandaşları. 

5) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 
Kanuna göre, çiftçi malları koruma başkanlıkları veya meclisleri tarafından 
çalıştırılan koruma bekçileri. 

6) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen 
umumi kadınlar. 

7) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici 
olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(C) bendi kapsamında çalıştırılanlar. 

 
1.1.2. Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 

sigortalı sayılabilmek için sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren 
tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması gerekmektedir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı 
olanların çalışmalarının hizmet akdi olarak değerlendirilmesinde, 6098 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun hizmet akdine ilişkin hükümleri ile 4857 sayılı İş 
Kanunundaki iş sözleşmesine ilişkin hükümlere göre işlem yapılacak olup, bir 
kimsenin hizmet akdine tabi sigortalı sayılması için işverenle arasında hizmet akdi 
bağının bulunması, yani kişinin işveren, işveren vekili veya alt işveren tarafından 
işe alınarak ona ait işyerinde çalıştırılması gerekmekte olup, bu şartların 
bulunmadığı hallerde sigortalı sayılması mümkün bulunmamaktadır. 

Hizmet sözleşmesi ve unsurlarına ilişkin açıklamalar 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu1 ile 2011 yılında yeniden düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 393. 
maddesine göre; hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya 
belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre 
ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli 
olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet 
sözleşmesidir2. 
                                                            
1 04.02.2011 Tarih ve 27836 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır 
2 Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; 
özel kanun hükümleri saklıdır. (6098 SK-md.393/3) 
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Yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere hizmet akdinin unsurları aşağıdaki 
gibidir; 

a) Hizmet 
İşçi, işverene emeğini verme taahhüdünde bulunur. İşçi, eseri değil, hizmet 

verme sorumluluğunu taşır. Hizmet, işverenin işyerinde veya belirleyeceği yerde 
yapılır. 

b) Bağımlılık 
Hizmet akdi iki taraflı akidlerden olup, karşılıklı borç doğurur. İşçi emeğini, 

işveren emrine verir ve işin yapıldığı sürede ona tabi olur. İşveren ise emeğin 
karşılığı olarak ücret ödemeyi kabul eder. 

Bağımlılık unsuru hizmet akdini, konusu iş görme olan diğer akidlerden 
(istisna, vekalet vb.) ayıran en önemli unsurdur. 

c) Ücret 
Emeğin kirası niteliğindedir. İşverenin sorumluluğudur. Saat, günlük, 

haftalık, aylık çalışmalar karşılığı ödenebiyeceği gibi işin miktarına göre ve kardan 
hisse şeklinde de verilebilir. 

Ücretin ödenme şekli akdin niteliğini değiştirmez. Nakit veya sair şekilde 
ödenebilir. 

d) Süre 
İş (hizmet) sözleşmesi belirli bir süre için yapılabileceği gibi süresiz de 

yapılabilir. Hizmetin, sözleşme süresi içinde günün belirli saatlerinde, haftanın 
veya ayın belirlenen günlerinde yerine getirilmesi de mümkündür. 

Borçlar Kanunu’nun 394. maddesine göre; hizmet sözleşmesi, kanunda 
aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir. 

Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek 
bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, 
aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan 
kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını 
doğurur. 

 

1.1.3. Diğer (4/a) Kapsamında Sigorta Sayılanlar 
a) İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları ile Sendika Şubelerinin 

Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenler 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 2821 

sayılı Sendikalar Kanununun 29 uncu maddesine göre işçi sendikaları ve 
konfederasyonları ile sendika şube başkanlığına ve yönetim kurullarına 
seçilenlerden kendi istekleri ile çalıştıkları işyerlerinden ayrılarak bu görevlerini 
sürdürenler 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle sigortalı sayılmıştır. 

2821 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince sendika şube başkanlığı ve 
yönetim kurulu üyeliğine seçilip işyerlerinden ayrılmadan bu görevlerini 
sürdürenler işyerlerindeki çalışmalarından dolayı sigortalı sayılacaklarından 
bunların bildirimleri işverenleri tarafından yapılmaya devam edilecektir. 
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2008 yılı Ekim ayı başından sonra sendika şube başkanı veya yönetim 
kuruluna seçilenlerden görevlerinden ayrılanların sigortalılıkları, seçildikleri tarih 
itibariyle başlatılacaktır. 2008 yılı Ekim ayı başından önce bu görevi yapmakta 
olanlardan sendikalar tarafından bildirilenlerin sigortalılıkları devam ettirilecek, 
bildirilmemiş olanların ise sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle 
başlatılacaktır. 

Sendika şube başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilmeleri nedeniyle 
sigortalı sayılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunda işverenlere verilen 
yükümlülükler, Kanunun 12 nci maddesi gereğince işçi sendikaları ve 
konfederasyonları tarafından yerine getirilecektir. 

b) Sanatçı, Düşünür ve Yazarlar 
5510 sayılı Kanunla bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, 

tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve 
benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünür 
ve yazarlardan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği ekinde yer alan tabloda belirtilen işleri yapanlar sigortalı 
sayılmışlardır. 

c) Yabancı Uyruklular 
Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke 

uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve 
sığınmacı kişilerden çalışmalarını hizmet akdine tabi sürdürenler sigortalı 
sayılmışlardır. 

d) Büyükelçilik, Konsolosluklarda Çalışanlar 
1/10/2008 tarihinden önce yabancı devletleri ülkemizde temsil eden 

elçiliklerde çalışan sigortalıların sosyal güvenlikleri topluluk sigortası sözleşmeleri 
ile sağlanmakta iken geçici 6 ncı madde ile söz konusu düzenleme yürürlükten 
kalkmıştır. 5510 sayılı Kanun gereğince elçilikler işveren sayıldıklarından, burada 
çalıştırılan sigortalılar da 1/10/2008 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi gereğince topluluk sigortası 
kapsamında bulunan elçilik, konsolosluk ve ataşeliklerde çalışan sigortalılar 
hakkında 1/10/2008 tarihinden önce topluluk sigortası kapsamında bildirimi 
yapılanlardan ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir. 

Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılanlardan 
gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile 
Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çalıştırılan Türk vatandaşlarının 
çalışmaları da hizmet akdine tabi çalışma sayılacak, ancak, Kanunun 6 ncı 
maddesinin (e) bendi gereği yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu 
belgeleyen kişiler sigortalı sayılmayacaklardır. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

24 ___________________________________________________________________________________________________    

e) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna Göre 
Çalıştırılanlar 

5510 sayılı Kanunla, 4081 sayılı Kanun gereğince köy sınırları içinde ya da 
şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde veya dışında, zirai üretim 
yapılan yerlerde, köylerde ihtiyar meclisi, diğer yerlerde koruma meclisi tarafından 
seçilerek valilik veya kaymakamlık onayına sunulmak suretiyle çalıştırılan koruma 
bekçilerinin sigortalılıkları 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında devam ettirilmiştir. Bu sigortalılar hakkında, işverenler tarafından 
yerine getirilmesi gereken yükümlülük bunları çalıştırmaya yetkili makam 
tarafından yerine getirilecektir. 

f) Usta Öğretici Ve Kamu İdarelerinde Ders Ücreti Karşılığı Görev 
Verilenler 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak 
çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler sigortalı 
sayılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta 
öğretici olarak çalıştırılanlar ile 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre her 
derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri 
akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri 
kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde ücret ile ek ders 
görevi verilenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendine tabi olmayanlar (a) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır. 

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 
30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders 
ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu 
bulunacaktır. Bir aylık süredeki gün sayısı (Brüt Aylık Kazanç / Asgari Günlük 
Kazanç = Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacak, bulunacak miktar 30 günden 
fazla ise 30 gün olarak alınacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan 
sonraki küsuratlar dikkate alınmayacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uzman 
ve usta öğretici olarak çalışanlar dışında kalan diğer sigortalıların aylık prim ve 
hizmet belgesi (EK-9) ile bildirilecek gün sayısı ise kısmi süreli çalışanlar için (Ay 
içinde toplam çalışma saati / 7,5 = Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacak 7,5 
saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır. 

g) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi Kapsamında 
Çalıştırılanlar 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında geçici olarak 
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sözleşme ile çalıştırılan personel, (C) bendi kapsamında bir yıldan az süreli veya 
mevsimlik olarak çalıştırılan geçici personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

h) 506 Sayılı Kanunun Mülga 86 ncı Maddesine Tabi Olanlar 
506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi gereğince 1/10/2008 tarihinden 

önce topluluk sigortası yönünden sigortalılıkları sağlanan avukatlar/noterler, 
elçilik, dernek ve birliklerde çalışan sigortalılar ile sosyal güvenlik sözleşmesi 
olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında iş kazası, 
meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri 
genel sağlık sigortası dahil 5510 sayılı Kanuna göre ödenmiş sayılacak, 1/10/2008 
tarihinden önceki süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilecektir. 

i) Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı 
Avukat ve noterlerden herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi 

olmayanların 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı madde kapsamındaki 
sigortalılıklarının düzenlendiği 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 ila 188 inci 
ve 191 inci, 1512 sayılı Noterlik Kanununun ise 201 ila 203 üncü maddeleri 2008 
yılı Ekim ayı başı itibari ile yürürlükten kalkmış bulunmaktadır. 

1/10/2008 tarihinden önce ticari kazanç veya serbest meslek kazancı 
nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayıldıklarından 1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı 
maddesi kapsamında prim ödeyen avukat ve noterlerden gelir vergisi mükellefi 
olanların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihi itibariyle devam ettirilmiştir. Bu 
sigortalılardan sigortalılıklarının devamında ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi 
alınmayacaktır. 

Avukatlardan gelir vergisi mükellefi olmayanların sigortalılıkları 1/10/2008 
tarihi itibariyle isteğe bağlı sigorta kapsamında devam ettirilmiş olup isteğe bağlı 
sigortaya devam etmek istemeyenlerin olması halinde alınacak dilekçeye istinaden 
sigortalılıkları 30/9/2008 tarihi itibari ile sona erdirilecektir. 

1/10/2008 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamına alınan avukat ve noterler hakkında 1/10/2008 
tarihinden sonra ilgili baro başkanlıklarınca/noter odalarınca herhangi bir bildirim 
yapılmayacak, ancak bu sigortalıların 1/10/2008 öncesi sürelerine ilişkin 
bildirimleri önceden olduğu gibi topluluk sigortası uygulaması çerçevesince 
sürdürülmeye devam edilecektir. 

 
1.1.4. (4/a) Kapsamındaki Sigortalıların Tescili 
a) Genel Kural: İşe Başlamadan Önce Bildirilmesi Gereken Sigortalılar 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar için sigortalılık, çalışmaya, 
mesleki eğitime veya staja, başladıkları tarihten itibaren başlar. 
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5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitime 
veya zorunlu staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri 
tarafından Kuruma bildirilecektir. 

b) İnşaat, Balıkçılık ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar 
İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş 

bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün 
Kuruma verilmesi gerekmektedir. 

Belgenin yasal sürede Kuruma verilip verilmediğinin tespitinde, inşaat 
işyerleri için (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık işyerleri için (03XX), tarım işyerleri 
için (01XX), hayvancılık işyerleri için (011X) numaralı işyeri tescil numarasında 
yer alan iş kolu kodlarına bakılacaktır. 

Örnek- 15/1/2009 tarihinde balıkçılık işyerinde işe başlatılacak kişinin 
sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 15/1/2009 tarihinde Kuruma verilmesi 
gerekmektedir. 

c) Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Ulaştırma Araçlarında Sefer Esnasında 
İşe Başlatılan Sigortalıların Bildirimi 

Yabancı ülkelere sefer yapan kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına sefer 
esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık 
süre içerisinde işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından Kuruma verilmesi 
halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde Kuruma verilmiş sayılacaktır. 

Örnek- İstanbul’dan İtalya’ya 23/1/2009 ile 7/2/2009 tarihleri arasında sefer 
yapan araçta çalışmak üzere 28/1/2009 tarihinde Yunanistan’da sefer esnasında işe 
alınan sigortalının işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi gereken son tarih 
28/2/2009 tarihidir. 

d) İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerlerinde İşe Başlatılacak 
Sigortalıların Bildirimi 

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya 
başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş 
bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi 
halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacaktır. 

Örnek- 27/2/2009 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 1 sigortalının 
çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı 
çalışmaya başladığı tarih olacağından, 2/3/2009 tarihinde 8, 18/3/2009 tarihinde 3 
ve 27/3/2009 tarihinde çalışmaya başlayan 3 sigortalının bildirimi bir aylık süre 
içinde yapılmış olduğundan sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş 
olacaktır. 

e) Kamu İdarelerince İstihdam Edilen 4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik 
Sigortasına Tabi Olmayan Sözleşmeli Personel 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma 
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Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun 
hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu 
kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli 
personel statüsünde çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine tabi olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
gereğince geçici personel statüsünde çalıştırılan personelin bildirimi çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacaktır. 

f) Kamu İdarelerince Yurtdışı Görevde Çalıştırılacaklar 
5510 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak 

üzere gönderilen ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi 
olan personelin, yurtdışında çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde 
Kuruma bildirimi yapılacaktır. 

Örnek 1- 18/2/2009 tarihinde kamu kurumunun yurtdışı teşkilatında 
görevlendirilmek üzere işe alınan sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 
18/3/2009 tarihine kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir. 

Ancak, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanunun mülga 9 uncu 
maddesi gereğince Dışişleri Bakanlığının yurtdışı görevine atanan personelinin 
sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesinde üç aylık süre dikkate alınacaktır. 

Örnek 2- 14/8/2008 tarihinde Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında 
çalıştırılmak üzere işe alınan sigortalının işe giriş bildirgesinin 14/11/2008 tarihine 
kadar Kuruma verilmiş olması gerekmektedir. 

g) Maliye Bakanlığı Vizesine Bağlı Olarak Kamu İdarelerinde 
Çalışacaklar 

Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olup, Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışacak sigortalıların vize işleminin 
gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen 
ikinci iş günü sonuna kadar Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Örnek- 4/2/2009 tarihinde kamu kurumunda çalışmaya başlayan sigortalının 
Maliye Bakanlığının vize yazısı ilgili kamu kurumuna 11/2/2009 tarihinde intikal 
etmiştir. Bu sigortalının işe giriş bildirgesinin en geç 13/2/2009 tarihine kadar 
(13/2/2009 tarihi dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir. 

h) 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu Uyarınca Özelleştirilen 
İşyerlerinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Atanan 
Sözleşmeli Veya Kapsam Dışı Personel 

4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel 
nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü 
sonuna kadar Kuruma bildirilecektir. 

Örnek- 17/6/1997 tarihinde özelleştirilen işyerinden 22/11/2008 tarihinde 
naklen bir kamu kurumuna atanan sigortalı, 25/11/2008 tarihinde işe başlamıştır. 
Bu sigortalının işe giriş bildirgesinin en geç 27/11/2008 tarihine kadar Kuruma 
verilmesi gerekmektedir. 
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i) 4447 Sayılı Kanun Gereğince İşsizlik Ödeneği Veya Kısa Çalışma 
Ödeneği Alanların Bildirimi 

4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği veya ilgili kanunları gereğince 
kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan sigortalılar Türkiye İş Kurumu ile 
Kurumumuz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kuruma bildirilecektir. 

j) Diğer Bildirimler 
- İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, 

tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı 
işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya 
başlaması halinde, yasal süresi dışında Kuruma yapılan bildirimler de süresinde 
yapılmış sayılacaktır. 

- 2008 yılı Ekim ayından sonra sigortalı işe giriş bildirgesi yerine bu tarihten 
önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belge verilmesi halinde 
bildirim yasal olarak yapılmış kabul edilecektir. Ancak, yeni sigortalı işe giriş 
bildirgesinin düzenletilmesi sağlanarak sicil dosyasında muhafaza edilmesi 
sağlanacaktır. 

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesi gereğince aynı 
ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren 
işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları 
farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri 
dosyalarında işlem görmesine ünitece izin verildiğine ilişkin yazının tebliğ 
edilmesinin ardından, işverenlerce, hizmetleri ve kazançları daha önce farklı 
dosyadan bildirilmekte iken, ünitece izin verilen dosyadan bildirilmeye 
başlanılacak sigortalılar için, işyeri dosyalarının birleştirildiğine ilişkin yazının 
tebliğ edildiği, ayın son günü itibariyle, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan 
işyeri dosyasından sigortalı işten ayrılış bildirgesi, takip eden ayın ilk günü 
itibariyle de birleştirilen işyeri dosyasından sigortalı işe giriş bildirgesi 
düzenlenerek Kuruma verilecektir. 

- Alt işverenler asıl işyeri üzerinden bildirim yaptıklarından bunların 
çalıştırdığı sigortalıların bildirimi asıl işverenin bildirim süresi dikkate alınarak 
Kuruma verilecektir. 

Örnek 1- (D) işyeri 2/2/2009 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış 
olup 8 sigortalıyı 20/2/2009 tarihinde işe başlatmıştır. Bu işyerinden 16/2/2009 
tarihinde iş alan (D-1) alt işvereni çalıştırdığı sigortalıları 2/3/2009 tarihine kadar 
Kuruma bildirecektir. 

Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki işverenden 24/3/2009 tarihinde iş alan (D-2) 
alt işvereni çalıştırdığı 11 sigortalıyı 23/3/2009 tarihinde Kuruma bildirecektir. 

- Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün 
resmi tatile rastlaması halinde, bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde 
Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

Örnek 1- 16/4/2009 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış 
işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan 
sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi 
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gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde 
söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

Örnek 2- 21/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin 
sigortalı işe giriş bildirgesinin 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması 
nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi 
içinde verilmiş sayılacaktır. 

 
1.1.5. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilme ve Düzenlenme 

Usulü 
a) e-Sigorta Yoluyla Verilmesi 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi 

sigortalıları çalıştıran işverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta 
kanalıyla göndermekle yükümlü tutulanlar, 

- Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini 1/11/2008 tarihinden itibaren, 
- Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise 1/12/2008 tarihinden itibaren, 
e-Sigorta yoluyla da göndermekle yükümlü tutulmuşlardır. 
10/7/2009 tarihli ve 2009-92 sayılı Genelge ile 2009/Ekim ayına ilişkin 

düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve 
özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, 
çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, 

- Özel nitelikteki işyerlerinde 1/10/2009 ve sonraki tarihlerde, 
- Resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15/10/2009 ve sonraki tarihlerde, 

işe alınan sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, 
çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın e-Sigorta kanalıyla Kuruma 
gönderilmesi zorunlu tutulmuştur. 

Bu süreler esas alınarak düzenlen sigortalı işe giriş bildirgeleri belgeler yasal 
süresinde kağıt ortamında verilse dahi 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası 
uygulanacaktır. 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta yoluyla verilmesi halinde işverenler 
bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir 
nüshasını sigortalıya verecek, diğer nüshası da sigortalının dosyasında 
saklanacaktır. Kurumca e-Sigorta yoluyla gelen sigortalı işe giriş bildirgeleri için 
herhangi bir dosya açılmayacak, ancak sigortalının Kuruma yazılı başvurması ya da 
diğer kurum ve kuruluşlarla sigortalı hakkında yazışma yapılması halinde barkod 
numaralı sigortalı işe giriş bildirgesi alınarak sicil dosyası açılıp tüm bilgi ve 
belgeler bu dosyada muhafaza edilecektir. 

5510 sayılı Kanuna tabi işverenler sigortalı işe giriş bildirgesinin meslek adı 
ve kodu, 2821 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu, ÇSGB iş kolu, ÇSGB 
bölge müdürlüğü dosya numarası ile sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 
üncü maddelerine göre çalışıp çalışmadığı, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesine göre özürlü ve eski hükümlü olup olmadığı alanı ile sigortalının adresini 
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ise her zaman, sigortalının işe başladığı tarih ve sigortalılık kodu alanı ya da söz 
konusu bildirgenin iptali işverenler tarafından aynı gün içinde yapılması kaydıyla 
e-Sigorta yoluyla değiştirebilir. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış tarihinden itibaren on günlük 
süre dışındaki düzeltmeler Kurumca yapılabilecektir. Ancak, işverenler İŞKUR’un 
talep etmesi halinde değişikliğe esas belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. 

b) Kağıt ortamında verilmesi 
Sigortalı işe giriş bildirgesinin kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde 

bildirge üç nüsha düzenlenir, Kurum evrak kaydından geçen bildirgenin bir nüshası 
sigortalıya verilmek diğer nüshası sigortalı dosyasında saklanmak üzere işverene 
verilir. Kurumda kalan nüshasına göre tescil işlemi tamamlandıktan sonra sicil 
dosyası açılarak arşivde muhafaza edilecektir. Sigortalının daha önce açılmış bir 
dosyası varsa tescil işlemi sonuçlandırılan tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri bu 
dosyalara konulacaktır. 

Yabancı uyruklu sigortalılar ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 
uncu maddesine tabi olanların Kuruma bildirimi kağıt ortamında yapılacaktır. 
Yabancı uyruklu sigortalılar için yapılacak bildirimlerde 4817 sayılı Kanuna uygun 
çalışma izin belgesi olmayanların tescili yapıldıktan sonra durum bir yazı ile 
Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 403 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesine tabi sigortalılardan “Mavi Kart”lı olanlar ile vukuatlı nüfus kayıt 
örneğinde 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine tabi olduğuna ilişkin şerh 
düşülenler sosyal güvenlik bakımından Türk vatandaşlarına tanınan haklara tabi 
olduklarından bunlardan çalışma belgesi istenmeyecektir. 

İkamet izni ve çalışma izni olduğu halde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce henüz yabancı uyruk numarası verilmemiş 
sigortalılar için yabancı kimlik numarası temin edilinceye kadar sosyal güvenlik 
sicil numarası olarak sigorta sicil numarası kullanılacaktır. 

c) Mali Tatil Durumu 
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereğince her yıl 

temmuz ayının biri ile yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil olup son 
günü mali tatile rastlayan işler için son günü izleyen tarihten itibaren mali tatil yedi 
gün uzamış sayılmaktadır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin mali tatile rastlayan 
sürede geç verilmesi halinde bildirge yasal süresinde verilmiş sayılmaktadır. 

d) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Düzenlenmesine İlişkin Hususlar 
5510 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince, Kanunun 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar yönünden sigortalı işe giriş 
bildirgesinin; 

a) “18” numaralı “meslek adı ve kodu” alanına 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen 
yapılacak mesleğin adı ve kodu işaretlenecektir. Türkiye İş Kurumu tarafından 
belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri www.sgk.gov.tr internet adresindeki 
“İşveren” menüsünden görüntülenecektir. 
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Örnek- 8/8/2009 tarihinde süpermarket işyerinde kasiyer olarak işe 
başlayacak elektrik tesisatçısının işveren tarafından 7/8/2009 tarihinde Kuruma 
gönderilecek sigortalı işe giriş bildirgesinde meslek adı alanına “kasiyer” meslek 
kodu alanına ise “4211.04” yazılacaktır. 

b) “20” numaralı “2821 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu” alanı 
ile işverenin işe aldığı sigortalılardan 4857 sayılı Kanuna göre işçi sayılanların 
tespiti yapılacak olup, ilgili alana “1-İşveren vekili”, “2- İşçi”, “3- 657 SK (4/b) 
kapsamında çalışanlar”, “4- 657 SK (4/c) kapsamında çalışanlar”, “5- Çıraklar ve 
stajer öğrenciler” ve “6- Diğerleri” seçeneklerinden uygun olanı işaretlenecektir. 

5510 sayılı Kanunda hizmet akdine tabi olarak bir veya birkaç işveren 
tarafından çalıştırılanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre 
sigortalı sayılmakla birlikte sigortalıların bir kısmı 4857 sayılı Kanuna göre işçi 
sayılmadıklarından bu alanın doldurulmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. 

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi 
olup 4857 sayılı Kanuna göre işçi sayılmayanlar; 

4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan; deniz ve hava taşıma 
işlerinde, 50 den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı 
işyerlerinde veya işletmelerde, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili 
her çeşit yapı işlerinde, bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece 
dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının 
yapıldığı işlerde, ev hizmetlerinde, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı 
işyerlerinde çalışanlar ve sporcular işçi sayılmadıklarından bunlar için “6- 
Diğerleri” alanı işaretlenecektir. 

2- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine tabi olanlar; 
- Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendine tabi ceza infaz kurumları ile 

tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan 
hükümlü ve tutuklular, (g) bendine tabi Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi 
olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 
üzere götürülen Türk işçileri için “6- Diğerleri” alanı işaretlenecektir. 

- Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören 
öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında 
zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 
ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas 
kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime 
esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar için “5- Çıraklar ve stajer 
öğrenciler” alanı işaretlenecektir. 

- Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendine tabi harp malulleri ile 3713 ve 2330 
sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası primi kesiliyorsa “6- Diğerleri”, bu prim yanında ayrıca 
uzun vade sigorta primi de kesiliyorsa “2- İşçi” işaretlenecektir. 
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- Kanunun 5 inci maddesinin (e) bendine tabi sigortalıların bildirimi İŞKUR 
ve Kurumumuz arasında imzalanan protokol hükümlerine göre yürütüldüğünden 
bildirimler elektronik ortamda alınacaktır. 

3- İşveren vekilleri; 
5510 sayılı Kanun gereğince işveren adına ve hesabına, işin veya görülen 

hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir. İşveren vekili 
5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı olup 2821 sayılı Kanuna göre işveren 
sayıldığından aynı zamanda sigortalı olan işveren vekilleri için “1-İşveren vekili” 
alanı işaretlenecektir. 

4- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bendine tabi olanlar; 
Kamu idarelerinin kuruluş ve personel kanunlarında 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan ancak, 4857, 
854, 5953 ve 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile 2821 
sayılı Kanuna tabi olmayanlar için “3- 657 SK (4/b) kapsamında çalışanlar”, “4- 
657 SK (4/c) kapsamında çalışanlar” ya da “6- Diğerleri” seçeneğinden biri 
işaretlenecektir. 

5- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar; 
Sosyal güvenlik kanunlarına göre emekli olup aylıkları kesilmeden 5510 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar için 
“2- İşçi” işaretlenecektir. 

Örnek- 1/9/2009 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerinde 
işveren söz konusu tarih itibariyle 35 sigortalı çalıştıracağını beyan etmiş olup, 
bunların 25 tanesi işçi, 4 tanesi çırak 1 tanesi de işveren adına işleri yürütmek üzere 
alınan kişidir. Buna göre, düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde “20” numaralı 
alana 25 sigortalı için “İşçi”, 4 sigortalı için “Çıraklar ve stajyer öğrenciler”, 1 
sigortalı için ise “İşveren vekili” alanı işaretlenecektir. İşyerinin 5510 sayılı Kanun 
kapsamına yeni alınması sebebiyle bu sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgeleri 
işyeri tescil tarihinden itibaren bir ay içinde (1/10/2009 tarihine kadar) Kuruma 
bildirilmesi gerekmektedir. 

c) “22” numaralı “ÇSGB işkolu” alanına Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bölge çalışma müdürlükleri tarafından belirlenen 2821 sayılı Kanunun 60 
ncı maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen 28 adet iş kolundan biri 
işaretlenecektir. 

“ÇSGB Bölge Müdürlüğü Dosya Numarası” alanına ise Çalışma Bölge 
Müdürlüğünce verilen 1 haneli sektör (28/09/2009 tarihli ve 27011 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde 
belirtilen mahiyet kodu), 4 haneli meslek kodu (29/09/2008 tarihli ve 27012 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde 
belirlenen iş kolu kodu), bölge çalışma müdürlüğünce verilen 7 haneli dosya 
numarası ile işyerinin bulunduğu ilin 2 haneli trafik kodundan oluşan numara 
yazılacaktır. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    33 

ÇSGB İŞ KOLU KODLARI 
1 Tarım ve ormancılık, avcılık ve 

balıkçılık 
15 İnşaat 

2 Madencilik 16 Enerji 
3 Petrol, kimya ve lastik 17 Ticaret, büro, eğitim ve güzel 

sanatlar 
4 Gıda sanayi 18 Kara taşımacılığı 
5 Şeker 19 Demiryolu taşımacılığı 
6 Dokuma 20 Deniz taşımacılığı 
7 Deri 21 Hava taşımacılığı 
8 Ağaç 22 Ardiye ve antrepoculuk 
9 Kağıt 23 Haberleşme 

10 Basın ve yayın 24 Sağlık 
11 Banka ve sigorta 25 Konaklama ve eğlence yerleri 
12 Çimento, toprak ve cam 26 Milli savunma 
13 Metal 27 Gazetecilik 
14 Gemi 28 Genel işler 

 
1.1.6. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi 
a) Genel Olarak 
5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalıları 
hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermekte olup sigortalılığı bu 
şekilde sona erenlerin işverenleri tarafından on gün içinde Kuruma sigortalı işten 
ayrılış bildirgesi ile bildirilmesi gerekmektedir. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediğinin 
tespiti sigortalının işten ayrılış tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

Örnek- 24/7/2009 tarihinde çalıştığı işten ayrılan sigortalının sigortalı işten 
ayrılış bildirgesinin 3/8/2009 tarihi saat 23.59’a kadar Kuruma verilmesi 
gerekmekte olup bu süre geçtikten sonra bildirgenin verilmesi halinde işverene 
idari para cezası uygulanmayacak, aynı sigortalının 3/8/2009 tarihinde işten 
ayrıldığı varsayıldığında bildirgenin 13/8/2009 tarihi saat 23.59’a kadar 
verilmemesi halinde bu defa bildirgenin geç verilmesinden dolayı idari para cezası 
uygulanacaktır. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesine kaydedilen bilgiler ile ayrıca ilgili aylık 
prim ve hizmet belgelerinde yer alan bilgiler arasında mutabakatsızlık olması 
halinde aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler esas alınır. 

2008 yılı Ekim ayı ile 1/8/2009 tarihleri arasında Kuruma verilen sigortalı 
işten ayrılış bildirgesinin on günlük süre içinde verilmemesi halinde bildirgenin geç 
verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacak, 1/8/2009 tarihinden 
itibaren on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgelerine idari 
para cezası uygulanacaktır. 1/8/2009 tarihine kadar on günlük süre dolmadan aylık 
prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 
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düzenlenmesi istenmeyecektir. 
Örnek- Sigortalı, 26/1/2009 tarihinde işten ayrılmış olup bu sigortalının işten 

ayrılış bildirgesinin işten ayrıldığı tarihi takip eden 27/1/2009 tarihinden itibaren 
5/2/2009 tarihine kadar e-Sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Ay içinde işten ayrılan sigortalılar hakkında yapılacak işlemlerde sigortalı 
işten ayrılış bildirgesindeki bilgiler esas alınır. 

b) Kamu İdarelerinde Çalışanlar 
Kamu idarelerince; 
- 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli 

personel, 
- Yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan personel, 
- Dış temsilciliklerde istihdam edilmekte olup temsilciliğin bulunduğu ülkede 

sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu 
sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı 
olduğunu belgeleyenler, 

- Dış temsilciliklerde istihdam edilen sözleşmeli personelden uluslararası 
sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili 
mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında 
sigortalı yapılanlar, hakkında işten ayrılış bildirgesi sigortalılığının sona 
ermesinden itibaren üç aylık süre içinde işverenler tarafından Kuruma bildirilir. 

c) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı olanların sigortalı işten ayrılış bildirgesi sigortalı işe giriş 
bildirgesindeki zorunluluk esasına göre e-Sigorta yoluyla sigortalılığın sona 
ermesini takip eden on gün içinde Kuruma bildirilir. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin meslek adı ve kodu, sigortalının işten 
ayrılış tarihi ve nedeni ile sigortalının işten ayrıldığı aydaki ve bir önceki aydaki 
kazancını işten ayrılış tarihi esas alınarak on günlük süre içerisinde, ÇSGB iş kolu, 
ÇSGB bölge müdürlüğü dosya numarası ve sigortalının adresini ise her zaman e-
Sigorta yoluyla işverenler tarafından değiştirebilir. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde sigortalının işten ayrılış tarihi ya da söz 
konusu bildirgenin iptali işverenler tarafından on gün içinde yapılması kaydıyla e-
Sigorta yoluyla değiştirilebilir. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış tarihinden itibaren on günlük 
süre dışındaki düzeltmeler Kurumca yapılabilecektir. Ancak, işverenler İŞKUR’un 
talep etmesi halinde değişikliğe esas belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. 

d) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenmesine İlişkin Hususlar 
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kurumumuzca sigortalının işten ayrılışının 

tespiti ve aylığının, İŞKUR’ca ise işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında doğrudan 
kullanıldığından prime esas kazanç ve gün sayısı bilgilerinin yanlış veya noksan 
doldurularak sigortalıya hak etmediği halde aylık ve işsizlik ödeneği ödemesi 
yapılması halinde yersiz ödemeye sebep olan işveren bu durumdan sorumlu 
tutulacaktır. 
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5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi 
sigortalıların naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka 
ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılan sigortalılar 
için sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecek ancak söz konusu bildirgenin geç 
verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. 

5510 sayılı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri gereğince aynı işverenin 
başka bir işyerinde çalışmak üzere işyerinden ayrılan ve yine aynı işverenin başka 
bir işyerinde çalışmak üzere işe giren sigortalıların takibi işyeri numarası ile 
yapılmakta olup işyeri numarası değişmediği ÇSGB bölge müdürlüğü dosya 
numarasının değiştiği durumlarda nakil olarak değerlendirilecek, ancak bu 
durumda sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerine sadece değişen ÇSGB 
bölge müdürlüğü dosya numarası yazılması yeterli olacaktır. 

Ay içinde işten ayrılan sigortalıların on günlük süre geçmeden tekrar aynı 
işyerinde çalışmaya başlaması halinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi alınacaktır. 

1/8/2009 tarihinden itibaren işten ayrılan sigortalılar için sigortalı işten ayrılış 
bildirgesinin doldurulmasında; 

a) “14” numaralı “meslek adı ve kodu” alanı bu bölümünde belirtildiği 
şekilde doldurulacaktır. 

b) “16” numaralı “Sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu)” alanına hizmet 
akti sona eren sigortalının 5510 ve 4857 sayılı kanunlar ile 4447 sayılı Kanunun 51 
inci maddesine uygun işten ayrılış nedeni işaretlenecektir. 

 
İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ 

Sıra 
No Ayrılış Nedeni Kanun Maddesi 
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 4857 SK. Md. 15 

2 
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından 
feshi 

4857 SK. Md. 15 

3 
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından 
feshi (istifa) 

4857 SK. Md. 17 

4 
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren 
tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 

4857 SK. Md. 17, 
854 SK. Md.16, 5953 
SK. Md. 6/4. Fıkra 

5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4857 SK. Md.11 

8 
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme 
nedeniyle 

1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 

9 Malulen emeklilik nedeniyle 
1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 

10 Ölüm  
1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 

11 İş kazası sonucu ölüm 
1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 
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12 Askerlik 1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 

13 Kadın işçinin evlenmesi 1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 

14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların 
tamamlanması 

1475 SK. Md.14 
(4857 SK. Md.120) 

15 Toplu işçi çıkarma 4857 SK Md.29 

16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı 
işverene ait diğer işyerine nakli - 

17 İşyerinin kapanması 4857 SK. Md.3 
18 İşin sona ermesi - 

19 
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması 
halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” 
nolu kod kullanılır) 

- 

20 
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması 
halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” 
nolu kod kullanılır) 

- 

21 Statü değişikliği - 
22 Diğer nedenler - 
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4857 SK. Md. 24-III 
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4857 SK. 24-I 

25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet 
kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 

4857 SK. Md. 24-II, 
5953 SK. Md.11-I 

26 Disiplin kurulu kararı ile fesih 4857 SK. Md. 25-II 

27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve 
tutukluluk nedeniyle fesih 

4857 SK. Md.25-III-
IV 

28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4857 SK. Md. 25-I, 
5953 SK. Md.12/I 

29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet 
kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih  4857 SK. Md.25-II 

30 
Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya 
alınması halinde kullanılır. Tekrar 
başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 

- 

31 
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve 
Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve 
kusuru dışında fesih 

- 

32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre 
özelleştirme nedeni ile fesih - 

33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 5953 SK. Md.7 

34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin 
değişmesi nedeniyle fesih 4857 SK. Md.6 

1/8/2009 tarihinden önce sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve 
hizmet belgesinde yer alan “6” numaralı “İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi 
tarafından feshi” ve “7” numaralı “İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren 
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600,tarafından feshi” nedenleri kaldırılmış, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci 
madde hükümleri göz önüne alınarak 23 ila 29 numaralı seçenekler ilave edilmiştir. 

Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılan sigortalıların 
sigortalı işten ayrılış bildirgeleri on günlük süre beklenmeden verilecektir. 

c) “17” numaralı alana işten ayrılan sigortalının sigortalı işten ayrılış 
bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya 
ait bilgiler ile eksik gün nedeni yazılacak, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 
doldurulmasında ve gün sayısının hesaplanmasında ilgili Tebliğ gereğince işlem 
yapılacaktır. 

 
EKSİK GÜN NEDENİ 

1 İstirahat  11 Doğal afet 
3 Disiplin cezası  12 Birden fazla 
4 Gözaltına alınma  13 Diğer 
5 Tutukluluk  15 Devamsızlık 
6 Kısmi istihdam  16 Fesih tarihinde çalışmamış 
7 Puantaj kayıtları  17 Ev hizmetlerinde 30 günden az 

çalışma 
8 Grev  18 Kısa çalışma ödeneği 
9 Lokavt 19 Ücretsiz doğum izni 
10 Genel hayatı etkileyen olaylar 20 Ücretsiz yol izni 
  21 Diğer ücretsiz izin 

 
d) “18” numaralı “ücret (yüzde usulü)” alanına ücreti 4857 sayılı Kanunun 

51 inci maddesi gereğince ödenenlerin gerçek ücretlerinin ay sonunda tahakkuk 
etmesi nedeniyle ay içinde işten ayrılanların gerçek kazancının tespit edilemediği 
durumlarda bu alan işaretlenecektir. Bu şekilde ücret alan sigortalılara aylık 
bağlandıktan sonra işten ayrıldıkları tarihteki aylık prim ve hizmet belgesine 
bakılarak kazançlarının değişip değişmediği hususu kontrol edilecektir. 

Örnek 1- Sigortalı, 6/7/2009 tarihinde işe başlamış, 17/8/2009 tarihinde 
belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi nedeniyle işten 
ayrılmıştır. Bu sürede asgari ücret ödenen sigortalının işten ayrılış bildirgesi 
aşağıdaki şekilde doldurulacaktır. 

 
Sigortalının işten ayrıldığı 

tarih 
17/08/2009 Sigortalının işten ayrılış nedeni 

(kodu) 
4 

Ay içinde 
İşe giriş tarihi İşten çıkış 

tarihi 
Yıl Ay 

Belge 
Türü 

Gün 
sayısı 

Prime esas 
kazanç 
tutarı 

Gün Ay Gün Ay 

Eksik 
gün 

nedeni 
(kodu) 

2009 7 1 26 600, 60 6 7    
2009 8 1 17 392,70   17 18  
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Sigortalının çalıştığı gün sayısı, işe giriş ve çıkış tarihleri ile eşit olduğundan 
eksik gün nedeni işaretlenmeyecektir. 

Örnek 2- Aynı işverenin (B) işyerinde çalışmakta iken sigortalı (D)’yi 
sözleşmesi sona ermeden 30/7/2009 tarihinde (C) işyerine nakledilmesi nedeniyle 
(B) işyerinden işten ayrılış bildirgesi verilmiştir. Bu defa (C) işyerinde çalışmakta 
iken 24/9/2009 tarihinde işten çıkarılmıştır. Ağustos ayında 20 gün ücretsiz izin 
alan, Eylül ayında da primleri asgari ücret üzerinden bildirilen sigortalı (C)’nin 
işten ayrılış bildirgesi aşağıdaki şekilde doldurulacaktır. 

 
Sigortalının işten ayrıldığı 

tarih 
24/9/2009 Sigortalının işten ayrılış 

nedeni (kodu) 
16 

Ay içinde 
İşe giriş tarihi İşten çıkış 

tarihi 
Yıl Ay 

Belge 
Türü 

Gün 
sayısı 

Prime esas 
kazanç tutarı 

Gün Ay Gün Ay 

Eksik 
gün 

nedeni 
(kodu) 

2009 8 1 10 231,00 1 8   2 
2009 9 1 24 554,40   24 9  

 
Aynı ünite bölgesinde ve aynı işverene ait olan işyerlerinden Sosyal Güvenlik 

Kurumu işyeri numarası değişmeyenlere her bir işyeri için ÇSGB bölge müdürlüğü 
dosya numarası verileceğinden, bu şekilde işyeri sicil numarası değişikliği olmadan 
bir işverenin başka bir işyerinde çalışmaya başlayan sigortalılar için de işten ayrılış 
bildirgesi düzenlenecek, işten ayrılış bildirgesinde diğer bilgiler yanında değişen 
ÇSGB bölge müdürlüğü dosya numarası yazılacak, işten ayrılış nedeni “16” olarak 
işaretlenecek, ancak prime esas kazanç tutarı bilgisi yazılmayacaktır. 

 
Örnek 3- (E) işyeri 6 ay ücretsiz izin aldıktan sonra 19/11/2009 tarihinde işe 

başlamayan sigortalı (F)’nin iş sözleşmesini ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı 
davranışı nedeni ile feshetmiş aynı tarihte işten çıkarmıştır. (F)’nin işten ayrılış 
bildirgesi aşağıdaki şekilde doldurulacaktır. 

 
Sigortalının işten ayrıldığı 

tarih 
19/11/2009 Sigortalının işten ayrılış nedeni 

(kodu) 
29 

Ay içinde 
İşe giriş tarihi İşten çıkış 

tarihi 
Yıl Ay 

Belge 
Türü 

Gün 
sayısı 

Prime esas 
kazanç 
tutarı 

Gün Ay Gün Ay 

Eksik 
gün 

nedeni 
(kodu) 

2009 10 1 0 0     2 
2009 11 1 0 0   19 11 2 

 
1.1.7. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi 
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar çalışmaya 
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başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya 
başladıklarını örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 
“Sigortalı Bildirim Belgesi” ile Kuruma bildireceklerdir. Sigortalının kendini 
bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecektir. 

 
1.2. (4/b) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE 

TESCİL İŞLEMLERİ 

1.2.1. Genel Olarak Kapsam 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, 
1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler, 
2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlardan; 
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit 

usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 
b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, 
c) Kollektif şirketlerin ortakları, 
ç) Limited şirketlerin ortakları, 
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
f) Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 
ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
sigortalı sayılırlar. 
10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve 

antrenörler hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanır. 

 
1.2.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Sigortalılıkları ve Bildirimi 
6111 sayılı Kanun öncesinde ticari kazanç veya serbest meslek kazancı 

nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları 
bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibariyle başlamakta ve bu tarih vergi 
dairelerince Kuruma onbeş gün içinde bildirilmekteydi. 

6111 sayılı Kanun uyarınca 25.02.2011 tarihinden itibaren; ticari kazanç veya 
serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi 
olanların sigortalılıkları bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibariyle 
başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma vergi mükellefiyeti işleminin 
tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi 
mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bildirilecektir. 

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde 
gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetlerini gerektiren 
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faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erer ve bu tarih ilgili vergi dairelerince ve 
sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; vergi dairelerince vergi 
mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi 
mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi 
mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği 
tarihten başlar. 

 

1.2.3. Vergiden Muaf Esnafın Sigortalılığı ve Bildirimi 
5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde sigortalı sayılanlar esas itibariyle üçe 

ayrılmıştır. Bu üçlü ayrımın ikinci ayağını oluşturan 4. maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendine göre; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit 
usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma 
iştiraklerinin ise tüm ortakları, 

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı sayılmaktadır. 
Bu madde hükmüne göre vergiden muaf olan esnaflar 4/b kapsamında 

sigortalı sayılmaktadırlar (2. alt bende göre). Ancak bunların sigortalı 
sayılabilmeleri için esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olmaları koşulu getirilmiştir. 

Bununla birlikte 5510 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasının (k) 
bendi ile vergiden muaf esnafın sigortalılığına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Buna 
göre, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, 
esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu 
faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük 
kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler 5510 Sayılı Kanun’a 
göre sigortalı sayılmayacaklardır. 

5510 Sayılı Kanun’un 7. maddesine ve yeni Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre gelir vergisinden muaf olanların 
sigortalılıkları esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten 
itibaren başlamaktadır. 

Ayrıca gelir vergisinden muaf olanların kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili 
olarak kanunla kurulmuş ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınacaktır. 

Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, Esnaf ve Sanatkar Sicil 
Müdürlüklerine tescil tarihi itibariyle başlar ve bu tarih Esnaf ve Sanatkar Sicil 
Müdürlüklerince Kuruma onbeş gün içinde bildirilir. 

Gelir vergisinden muaf olanlar için sigortalılık, esnaf ve sanatkâr sicili 
kaydının silindiği veya aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar 
düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından 
az olduğunun belgelenmesi tarihinden itibaren sona erer. 
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Sigortalılıkları sona erenlerden muafiyet şartlarının ortadan kalktığını esnaf 
ve sanatkârlar odaları birliğinden alacakları belge ile birlikte 15 gün içinde Kuruma 
bildirenlerin sigortalılıkları, belgenin düzenlendiği tarihten, 15 günlük süreyi 
geçirenlerin ise, bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren başlar. 
Bu tarih sigortalılarca ve ilgili kuruluşlarca Kuruma bildirilir. 

Muafiyet şartlarının ortadan kalktığına ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan 
alınan belgenin adi posta veya kargo ile gönderilmesi hâlinde Kurum kayıtlarına 
intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde 
postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. 

Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları esnaf ve sanatkar sicil 
müdürlüklerindeki kayıtlarının silindiği tarihte sona erer, bu tarih esnaf ve sanatkar 
sicil müdürlüklerince ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi 
ile Kuruma bildirilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki gelir vergisinden muaf olanlardan, bu Kanunun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına girenlerin bir önceki aya ait faaliyet 
gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık 
ortalamasının Kanunla tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz 
katından az olduğunu esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinden alacakları Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan muafiyet belgesi ile belgeleyerek on 
gün içinde Kuruma intikal ettirenlerin sigortalılıkları belgenin düzenlendiği 
tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları ise belgenin Kurum kayıtlarına 
intikal ettiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih sigortalılarca on gün içinde 
sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına 
istinaden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların 
çalışmaya başladığı tarihten bir gün öncesinden sigortalılıkları sona erer. 

1.2.4. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ve Bildirimi 
a) Kollektif Şirketlerin Ortaklarının Sigortalılıkları 
Kollektif şirket ortakları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılmışlardır. 
Kollektif şirket ortaklarının sigortalılıkları bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi 
itibariyle başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma vergi mükellefiyeti 
işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince 
vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bildirilecektir. 

Kollektif şirket ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin bittiği 
tarihte sona erer, bu tarih vergi dairelerince ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı 
işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; vergi dairelerince vergi 
mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi 
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mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi 
mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği 
tarihten başlar. 

b) Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortaklarının 
Sigortalılıkları 

5510 sayılı Kanunla adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer 
ortakları sigortalı sayılmışlardır. Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer 
ortaklarının sigortalılıkları bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibariyle 
başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma vergi mükellefiyeti işleminin 
tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi 
mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bildirilecektir. 

Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının sigortalılıkları 
vergi mükellefiyetlerinin bittiği tarihte sona erer, bu tarih vergi dairelerince ve 
sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; vergi dairelerince vergi 
mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi 
mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi 
mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği 
tarihten başlar. 

c) Donatma İştiraki Ortaklarının Sigortalılıkları 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) 

numaralı alt bendi gereğince donatma iştiraki ortakları sigortalı sayılmışlardır. 
Donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi 
itibariyle başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma vergi mükellefiyeti 
işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince 
vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bildirilecektir. 

Donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin bittiği 
tarihte sona erer, bu tarih vergi dairelerince ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı 
işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; vergi dairelerince vergi 
mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi 
mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi 
mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği 
tarihten başlar. 

d) Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortaklarının 
Sigortalılıkları 

1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce 
anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı 
sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim 
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şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih 
itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince 
yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde 
Kuruma bildirilecektir. 

Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 

Örnek 1- (G) anonim şirketi 5 ortaklı olarak 21/01/2009 tarihinde kurulmuş 
olup, 26/01/2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 3 kişi 
yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri 
tarih şirket yetkililerince 09/02/2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, 3 yönetim 
kurulu ortağının sigortalılığı 26/01/2009 tarihinde başlatılacaktır. 

Örnek 2- (H) anonim şirketinin pay ortağı iken 06/04/2009 tarihinde yapılan 
genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle aynı tarih 
itibariyle 4 üncü maddenin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan (I)’nın yönetim 
kuruluna seçildiği tarih şirket yetkililerince 20/04/2009 tarihine kadar Kuruma 
bildirilecek, (I)’nın sigortalılığı ise 06/04/2009 tarihinde başlayacaktır. 

5510 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna göre 
01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle 
sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek 
isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine 
kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam 
ettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 
01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. 

Örnek 1- (J) anonim şirketinin kurucu ortağı olması nedeniyle 04/02/2008 
tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun gereğince kayıt ve tescili yapılan sigortalı 
(K), 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının devam ettirmek için 23/01/2009 
tarihinde Kuruma dilekçe ile müracaat etmiştir. Bu sigortalının sigortalılığı 
01/10/2008 tarihinden itibaren de kesintisiz olarak devam ettirilecektir. 

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının sigortalılığının devamı yönündeki 
dilekçesini 03/04/2009 tarihinde Kuruma vermesi halinde 6 aylık süre geçirilmiş 
olduğundan, anonim şirket kurucu ortağı olması sıfatıyla sigortalılığı 01/10/2008 
tarihi itibariyle sona erdirilecektir. 

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu 
görevlerinin bittiği tarihte sona erer, bu tarih, şirket yetkililerince ve sigortalılarca 
on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

e) Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) 

numaralı alt bendi ile limited şirket ortakları sigortalı sayılmışlardır. Limited şirket 
ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri 
tarihten itibaren başlatılacak olup, ticaret sicil memurlukları bu kişileri tescil 
edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildireceklerdir. 
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Örnek 1- 2 ortaklı olarak 14/01/2009 tarihinde ticaret sicil memurluğuna 
tescil edilen (L) limited şirketinin 2 ortağının sigortalılığı da aynı tarih itibari ile 
başlayacak olup ticaret sicil memurluğunca bildirim 28/01/2009 tarihine kadar 
Kuruma yapılacak, sigortalılıkları ise 14/01/2009 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 

Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, 
ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih 
ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir 
sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir 
ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği 
nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince Kuruma bildirilecektir. 

Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki şirket ortaklarından birinin 17/04/2009 tarihli 
ortaklar kurulu kararı ile hisselerinin tamamının (M) kişisine devri hususunda karar 
alınmış olup bu hisseyi alan (M) kişisinin sigortalılığı 17/04/2009 tarihi itibariyle 
başlatılacak, ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshanın ibraz edilmesi kaydıyla 
sigortalılık şirket yetkililerince 01/05/2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir. 

Örnek 3- Örnek 2’deki ortağın 15/04/2009 tarihinde noter devir sözleşmesi 
ile hisselerine (M) kişisine devrettiği bu devrin ortaklar kurulunun 17/04/2009 
tarihli kararı ile devre muvafakat edildiği ve hisse devrinin pay defterine işlendiği 
tespit edildiğinde (M)’nin sigortalılığı 17/04/2009 tarihinde başlatılacak, şirket 
01/05/2009 tarihine kadar Kuruma bildirecektir. 

Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 
ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile 
hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay 
defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri 
ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği 
nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erer, 
bu tarih sigortalılar ve şirket yetkililerince on gün içinde sigortalı işten ayrılış 
bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

f) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite 
Ortaklarının Sigortalılıkları 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) 
numaralı alt bendi ile komandit şirketlerin komandite ortakları sigortalı sayılmıştır. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının 
sigortalılığı; 

- Şirket kuruluşlarında şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri 
tarihten itibaren başlatılacak, bu tarih ticaret sicil memurluklarınca, 

- Komandite ortaklardan hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise 
ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten başlatılacak, bu tarih 
şirket yetkililerince, onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. 

Komandite ortaklardan hisse devri alan ortakların Kuruma bildirilmesinde 
sigortalı işe giriş bildirgesi yanında ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin 
tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay 
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defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret 
sicil gazetesinde ilan edildiği nüshası da Kuruma verilecektir. 

Örnek- Sermayesi paylara bölünmüş komandit (N) şirketi 05/01/2009 
tarihinde ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş olup bu şirketin komandite 
ortağı aynı tarih itibariyle sigortalı sayılacak ticaret sicil memurluğu 19/01/2009 
tarihine kadar bu sigortalıyı Kuruma bildirecektir. 

 
1.2.5. Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılıkları 
2926 sayılı Kanun 5510 sayılı Kanunla 01/10/2008 tarihi itibariyle 

yürürlükten kaldırıldığından, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanların hak ve 
yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında devam ettirileceğinden, 01/10/2008 
tarihinden önce tarımsal faaliyetlerinin bulunması nedeniyle ziraat odasına, ziraat 
odasının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüğüne kayıtlı olanlardan, 
01/10/2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılamayanlar ile ilk defa 
01/10/2008 tarihinden sonra tarımsal faaliyete başlayanlar 5510 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince sigortalı sayılacaklardır. 

01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan ziraat odası kaydı 
bulunmayanların ziraat odalarına, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım 
il/ilçe müdürlüklerine kayıt olmaları gerektiğinden, sigortalılara bu husus 
duyurularak gerekli kayıtların yapılması sağlanacaktır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt 
bendine tabi olanların sigortalılığı bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraat 
odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendilerince 
bir yıl içinde bildirilmesi halinde odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde 
bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren 
başlatılacaktır. Tarımsal faaliyette bulunanlar meslek kuruluşuna kayıtlarının 
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalarınca, ziraat odalarının 
bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince Kuruma bildirilecektir. Ziraat 
odasına kaydın başlaması ve sona ermesinde oda yönetim kurulu karar tarihi esas 
alınacaktır. 

Örnek 1- 01/10/2008 tarihinde ziraat odasına kayıt yaptıran sigortalı (O)’nun 
kaydı 30/09/2009 tarihinde Kuruma bildirilmiştir. Bu durumda (O)’nun sigortalılık 
başlangıç tarihi 01/10/2008 olarak dikkate alınacaktır. 

Örnek 2- 01/10/2008 tarihinde ziraat odasına kayıt yaptıran sigortalı (P)’nin 
kaydı 15/10/2009 tarihinde Kuruma bildirilmiştir. Bu durumda (P)’nin sigortalılık 
başlangıç tarihi 15/10/2009 olarak dikkate alınacaktır. 

01/10/2008 tarihinden önce 2926 sayılı Kanun kapsamında tarımsal faaliyette 
bulunanların onsekiz yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren 
sigortalılıklarının başlatılması nedeniyle, 01/10/2008 tarihinden önce sigortalılıkları 
başlatılmayan ve 01/10/2008 tarihinden önce onsekiz yaşını dolduranların 
sigortalılıkları 01/10/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 
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Örnek 1- Ziraat odasına kayıtlı bulunan ve 23/05/2008 tarihinde on sekiz 
yaşını dolduran ve aynı gün tarım sigortalılığı giriş bildirgesi ile Kuruma müracaat 
eden (R)’nin, tarım sigortalılığı 01/10/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 

Örnek 2- 27/09/2008 tarihinde onsekiz yaşını dolduran sigortalı (S), 
01/12/2008 tarihinde tarımsal faaliyetinden dolayı sigortalılığını başlatmak üzere 
Kuruma müracaat etmiştir. (S)’nin ziraat odasına kaydını 21/11/2008 tarihinde 
yaptırdığından tarım sigortalılığı 21/11/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi 
gereğince onsekiz yaşını doldurmamış olanlar sigortalı sayılmadıklarından tarımsal 
faaliyete onsekiz yaşını doldurmadan başlayanların sigortalılık başlangıcında 
onsekiz yaşını doldurdukları tarih esas alınacaktır. 

5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki tarım sigortalıların 
01/10/2008 ile 31/12/2008 tarihleri arasındaki aylık kazancı Kanunun 80 inci 
maddesine göre belirlenen günlük kazancın onbeş katı olarak dikkate alınacak, otuz 
katını geçmemek üzere her yıl bir puan artırılacaktır. 

Tarımsal faaliyette bulunan sigortalılardan, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendine göre ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı 
yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile sigortalılıkları sona 
erenlerden, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar 
düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt 
sınırına göre belirlenen tutardan fazla olduğunu sigortalılık muafiyet belgesi ile 
belgeleyerek bir yıl içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirenlerin 
sigortalılıkları belgenin düzenlendiği tarihten bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları 
ise bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten başlar. Bu tarih sigortalılarca 
ve ilgili kuruluşlarca Kuruma bildirilecektir. 

 
Örnek - Tarımsal faaliyeti 18/05/2009 tarihinde ziraat odasından aldığı 

sigortalılık muafiyet belgesi ile belgeleyerek sona erdiren sigortalı (T), 17/12/2010 
tarihinde aylık tarımsal faaliyet kazancı ortalamasının fazla olduğunu belgelemiş 
olup muafiyet belgesinin 17/12/2011 tarihine kadar Kuruma intikal etmesi halinde 
sigortalılık 17/12/2010 tarihinde, 17/12/2011 tarihinden sonra intikal etmesi 
halinde ise sigortalılık muafiyet belgesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih 
itibariyle başlatılacaktır. 

01/10/2008 tarihinden sonra tarımsal faaliyette bulunması nedeniyle 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 
sigortalı sayılanlar ile bu tarihten önce 2926 sayılı Kanun gereğince sigortalı olarak 
tescil edilmemiş olanlardan, sattıkları tarımsal ürün bedelleri üzerinden tevkifat 
yapılanların, tevkifata istinaden tescilleri 22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7 Seri Numaralı Tebliğ ve 15/06/2007 tarihli ve 2007/44 
sayılı Genelge hükümlerine göre yapılacaktır. 
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Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları 
tarımsal faaliyetin bittiği tarihte sona erer, bu tarih ziraat odalarınca, ziraat odası 
bulunmayan yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince ve sigortalılarca on gün 
içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 
numaralı alt bendi kapsamındaki tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
kapsamına girenlerin bir önceki yıla ait tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete 
ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının Kanunla 
tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunun 
ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe 
müdürlüklerinden alacakları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 
muafiyet belgesi ile belgeleyerek on gün içinde Kuruma intikal ettirilenlerin 
sigortalılıkları belgenin düzenlendiği tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları 
ise belgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih 
sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

 
1.2.6. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıkları 
2108 sayılı Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 

kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya gerek 
5510 sayılı Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara 
göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 
6111 sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca, köy ve mahalle muhtarlarının 
sigortalılıkları, muhtar seçildikleri tarih itibariyle başlar ve bu tarih il veya ilçe 
mülki amirliklerince Kuruma seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim 
kurulundan aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde bildirilir. 

Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği 
tarihte sona erer, bu tarih il ve ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca on gün 
içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

Köy ve mahalle muhtarlarından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 
(b) bendi kapsamında gelir vergisi mükellefi olanlar hariç, aynı zamanda hizmet 
akdi ile çalışmaya başlayanların sigortalılıkları çalışmaya başladıkları tarihten bir 
gün önce sona erer, bu tarih sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış 
bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

 
1.2.7. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey ve 

Antrenörlerin Sigortalılıkları 
6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler 

01/10/2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 6132 sayılı Kanuna tabi 
jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya 
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başladıkları tarihte başlar. Bu tarih, kaydın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde 
Türkiye Jokey Kulübünce Kuruma bildirilir. 

6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları fiili 
çalışmalarının bittiği tarihte sona erer, bu tarih Türkiye Jokey Kulübü ve 
sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörler için, lisansları 
yenilenmeyenlerin lisanslı oldukları yılın sonundan itibaren sigortalılıkları sona 
erer, bu tarih Türkiye Jokey Kulübü ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten 
ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

 
1.2.8. (4/b) Kapsamında Sigortalı Olanlar İçin Bildirge Verme Usulü 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki sigortalılar örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile 
belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalılık başlangıcından itibaren on beş 
gün içinde Kurumun ilgili ünitesine bildirimi yapılır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) 
numaralı alt bendine tabi tarımsal faaliyette bulunan sigortalılardan Kanunun 6 ncı 
maddesinin (ı) bendi kapsamına girmeleri nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerden 
muafiyet şartlarının ortadan kalktığını, ziraat odalarından, ziraat odalarının 
bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları belge ile birlikte bir 
yıl içinde Kuruma bildirenlerin sigortalılıkları belgenin düzenlendiği tarihten, bu 
süreyi geçirenlerin sigortalılıkları ise bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği 
tarihten başlar. Bu tarih sigortalılarca ve ilgili kuruluşlarca Kuruma bildirilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki sigortalılardan gelir vergisinden muaf olup, Kanunun 6 ncı 
maddesinin (k) bendi kapsamına girmeleri nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerden 
muafiyet şartlarının ortadan kalktığını esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden 
alacakları belge ile birlikte 15 gün içerisinde Kuruma bildirenlerin sigortalılıkları, 
belgenin düzenlendiği tarihten, 15 günlük süreyi geçirenlerin ise, bildirimin Kurum 
kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren başlar. Bu tarih sigortalılarca ve ilgili 
kuruluşlarca Kuruma bildirilir. 

Muafiyet şartlarının ortadan kalktığına ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan 
alınan belgenin adi posta veya kargo ile gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına 
intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde 
postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki sigortalılarla ilgili bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve 
kuruluşlar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmaları durumunda, bildirim 
zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır. Kurum bildirimden itibaren bir ay içinde 
tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını ve yaptığı 
işin iş kolu kodunu bildirir. 
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Adi posta yolu ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen işe giriş 
bildirgelerinde, bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli 
taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, 
bildirim tarihi olarak kabul edilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
sigortalı sayılanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek 
veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket, adi komandit 
şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının 
sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-
Sigorta yoluyla Kuruma bildirilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi 
sigortalıların Kuruma bildirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşların, internet ve 
elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi 
kağıt ortamında alınır. 

 
1.3. (4/c) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE 

TESCİL İŞLEMLERİ 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerine tabi olmayanlardan ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle kamu 
idarelerinin kadro ve pozisyonlarında çalışmaya başlayanlar Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 

2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken bu 
tarihten önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak 
yeniden çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi gereğince yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. 

5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda 
oldukları sürece uygulanmayacaktır. 

 
1.3.1. Sigortalı Sayılanlar 
Kamu idarelerinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendine göre hizmet akdine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli 
olarak çalışanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışmaları nedeniyle ilgili 
mevzuatında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına 
girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılmışlardır. 

Buna göre, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamu idarelerinde ilk defa 
çalışmaya başlayacak olanlardan, 
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- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile kadro ihdası yapılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolara 
atananlar, 

- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası olmamasına 
rağmen kanunlarında bulunan özel hükümler uyarınca 5434 sayılı Kanunla 
ilgilendirilmeleri gerekenler, 

- 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve 
kuruluşlarında sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, 

- Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının 
kanunlarında belirtilen kadro ve unvanlarda çalışanlar, 
sigortalı sayılacaklardır. 

a) 657 sayılı Kanunun 86 ncı Maddesi Uyarınca Açıktan Vekil Atananlar 
2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamu idarelerinde ilk defa, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince memurların kanuni izin, 
geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle 
işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil olarak atananlar 
sigortalı sayılacaklardır. 

b) Kuruluş Ve Personel Kanunları Veya Diğer Kanunlar Gereğince 
Seçimle Veya Atama Yoluyla Kamu İdarelerinde Göreve Gelenler 

Kuruluş veya personel kanunları ve diğer kanunlar ile süresi kanunlarla 
belirlenen görevlere seçilme veya atama yoluyla gelenlerin, bu görevleri sebebiyle 
kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı verilmiş 
olanlardan hizmet akdi ile çalışması öngörülmemiş olanlar sigortalı sayılacaklardır. 

Örnek- Personeli için kadro ihdası yapılmadığı gibi herhangi bir hizmet 
akdine de tabi olmayan 3/4/2008 tarih ve 5752 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 
uyarınca 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilmiş olan Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 

c) Başbakan, Bakanlar İle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 
2008 yılı Ekim ayı başından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 

seçilenler seçildikleri, açıktan bakan olarak atananlar atandıkları tarihten itibaren 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacaklardır. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna 
tabi hizmeti olanların ise sigortalılıkları seçildikleri veya atandıkları tarihi takip 
eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. 

Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı almakta iken 2008 yılı Ekim ayı başından 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilen veya açıktan bakan 
atananlardan isteyenler emekli aylıkları kesilmek suretiyle aylıklarının kesildiği 
tarihten itibaren sigortalı sayılacaklardır. 
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Başbakan ve bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi 
işlem yapılacaktır. 

d) Belediye Başkanları, İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri 
2008 yılı Ekim ayından önce belediye başkanlığına veya il encümeninin 

seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olanların 
iştirakçilikleri, 2008 yılı Ekim ayından itibaren 4 ncü maddenin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamında devam edecektir. 

Örnek 1- 15/10/2001-4/11/2003 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi 
hizmeti bulunan ve 28/3/2004 tarihinde belediye başkanı seçilen sigortalının talebi 
üzerine 15/4/2004 tarihinden itibaren iştirakçiliği sağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iştirakçi olan sigortalının iştirakçiliği 15/10/2008 tarihinden itibaren 
4 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında devam edecektir. 

- 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar ile 506, 1479, 2925 ve 2926 
sayılı kanun hükümlerine tabi çalışmakta iken belediye başkanlığına veya il 
encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, sigortalılıklarını 506, 1479, 
2925 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında devam ettirenler 2008 yılı Ekim ayı 
başından itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında 
sigortalı sayılacaktır. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılığını sona erdirenlerin 
sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, sigortalılıklarını sona 
erdirmeyenlerin ise taleplerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren (c) 
bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 

2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanun 
hükümlerine tabi çalışması sona erenlerden 5434 sayılı Kanuna göre ilgilendirme 
talebinde bulunmayanlar 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren sigortalı 
sayılacaklardır. 

Bunlardan, 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanacaktır. 

 
Örnek 2- 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken görevinden 14/5/2001 

tarihinde ayrılan ve 5/7/2002 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanuna tabi çalışan 
sigortalı 27/3/2004 tarihinde belediye başkanı seçilmiştir. Bu tarihten itibaren 1479 
sayılı Kanunla ilgilendirilmesini gereken mesleki faaliyetine son vermeyen 
sigortalının belediye başkanlığına seçildiği tarihten itibaren 1479 sayılı Kanuna tabi 
sigortalılığı devam etmiştir. Sigortalının 1/10/2008 tarihinden sonra da sigortalılığı 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında devam edecektir. 

Örnek 3- Yukarıdaki örnekte belirtilen sigortalının 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı, 8/12/2008 tarihinde vergi 
mükellefiyetini gerektiren mesleki faaliyetine son vermesi nedeniyle sona ermiştir. 
Bu sigortalının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığı 15/12/2008 tarihinden itibaren 
başlatılacaktır. 
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Örnek 4- Yukarıdaki birinci örnekte belirtilen sigortalının 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığına son vermeyerek 5/1/2009 
tarihinde talepte bulunması halinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine 
tabi sigortalılığı sona erdirilecek 15/1/2009 tarihi itibariyle (c) bendine tabi 
sigortalılığı başlatılacaktır. 

- 2008 yılı Ekim ayı başından önce malullük, yaşlılık ve emekli aylığı 
bağlananlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak olanlardan 
belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler, 2008 
yılı Ekim ayından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı olmak istemeleri durumunda, emekli aylıkları kesilmek suretiyle 
dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti 
bulunanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 
sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Örnek 5- 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken 27/3/2004 
tarihinde belediye başkanı seçilen ve 18/11/2008 tarihinde Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmak isteyen 
sigortalı, yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren sigortalı sayılacaktır. 

Örnek 6- 5434 sayılı Kanuna tabi emekli aylığı almakta iken 27/3/2004 
tarihinde belediye başkanı seçilen ve 30/12/2008 tarihinde Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmak isteyen 
sigortalı, emekli aylığının kesileceği ayı takip eden 15/1/2009 tarihinden itibaren 
sigortalı sayılacaktır. 

- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından sonra 
belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, 
sigortalılık hali bulunmayanlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bendi kapsamında sigortalı olanlar isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten 
itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı sayılacaklardır. 

 
Ancak, 65 yaşını tamamladıktan sonra belediye başkanlığına veya il 

encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi sigortalı 
sayılmayacaklardır. Bu görevlere seçildikten sonra 65 yaşını tamamlanmış 
olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığı 
5510 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (c) bendi uyarınca 65 yaşını tamamladığı 
tarihi takip eden aybaşından itibaren sona erecektir. 

e) Belediye Başkan Yardımcıları 
Belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen ve herhangi bir sigortalılığı 

bulunmayan belediye başkan yardımcıları, Kuruma müracaat ederek Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılmalarını 
istemeleri halinde seçildikleri tarihten, belediye başkan yardımcılığı görevinden 
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önce zorunlu sigortalılığı bulunması halinde ise bu sigortalılığının sona erdirildiği 
tarihten itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
uyarınca sigortalı sayılacaklardır. 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almakta iken 
belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ise 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılmayacaklardır. 

Örnek 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
uyarınca sigortalı iken 29/3/2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde 
belediye meclis üyesi seçilen ve 5/4/2009 tarihinde belediye başkanınca başkan 
yardımcı olarak görevlendirilen sigortalı, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı olmayı talep etmesi halinde (b) bendi 
kapsamında sigortalılığı devam ettiğinden sigortalılığı başlatılmayacaktır. 

Ancak, sigortalı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki sigortalılığına sona erdirmesi halinde sigortalılığının sona erdiği 
tarihten itibaren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalılığı 
başlatılacaktır. 

Örnek 2- 17/5/2007 tarihinde devlet memuru olarak göreve başlayan ve 
seçimler nedeniyle görevinden istifa ederek, 29/3/2009 tarihinde yapılan Mahalli 
İdareler seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen ve 19/8/2010 tarihinde belediye 
başkanınca başkan yardımcı olarak görevlendirilen sigortalı, 21/8/2010 tarihinde 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 
sigortalı olmayı talep etmiştir. 

Buna göre, sigortalı 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca 
talep tarihini takip eden aybaşı olan 15/9/2010 tarihinden itibaren 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı 
sayılacaktır. 

f) Sendikalar ve Konfederasyonlar ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları 
ve Yönetim Kurullarına Seçilenlerden Aylıksız İzne Ayrılanlar 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince sendika veya 
konfederasyonların ilk genel kuruluna kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu 
üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu 
üyeliğine seçilenlerden, seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde aylıksız 
izne ayrılan yöneticileri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 

Bu görevlerinden ayrılanlardan otuz gün içinde görevlerine başlamak için 
yazılı başvuruda bulunmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılarak sigortalılıkları 
sona erdirilecektir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu sendikaları ve 
konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına 
seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 
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g) Askeri öğrenciler 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Harp okulları, fakülte ve yüksek 

okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta 
iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay 
nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 
Bunlardan okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan ayrılanların, bu 
okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılık süresinden sayılmayacaktır. 

Örnek 1- 17/9/2009 tarihinde Kara Harp Okuluna giren ve 30/9/2013 
tarihinde mezun olan kişi, 17/9/2009 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olacaktır. Ancak 
mezun olduktan sonra herhangi bir nedenle subay nasb edilmemesi durumunda 
Kara Harp Okulunda geçen söz konusu eğitim süresi sigortalılık süresinden 
sayılmayacaktır. 

Örnek 2- 5/9/2009 tarihinde Hukuk Fakültesine öğrenci olarak giren, 
14/9/2010 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okumaya başlayan ve 
30/9/2013 tarihinde mezun olarak bu tarih itibariyle subay nasbedilen sigortalının 
askeri öğrenci olduğu 14/9/2010 tarihi ile mezun olduğu 30/9/2013 tarihi 
arasındaki süre sigortalılık süresinden sayılacaktır. Okula kayıt yaptırdığı 5/9/2009 
tarihi ile askeri öğrenci olduğu 13/9/2010 tarihleri arasındaki sivil öğrencilikte 
geçen süresi Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca borçlandırılması halinde sigortalılık 
süresinden sayılacaktır. 

h) Polis Akademisi Öğrencileri İle Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına 
Okuyan Öğrenciler 

2008 yılı Ekim ayı başından sonra Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek 
okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına 
okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden 
öğrenciler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan okullarını bitirdikten sonra görevlerine 
başlamadan ayrılanların bu okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılık 
süresinden sayılmayacaktır. 

Örnek 1- 14/12/199l tarihinde doğan, 6/9/2009 tarihinde Polis Akademisine 
kayıt yaptıran, 20/6/2013 tarihinde mezun olan ve aynı tarihten itibaren komiser 
yardımcısı olarak göreve atanan sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığı 18 yaşını tamamladığı 14/12/2009 
tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Örnek 2- 08/9/2007 tarihinde Polis Akademisine kayıt yaptıran, 18/6/2011 
tarihinde mezun olan ve komiser yardımcısı olarak göreve atanan sigortalının 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı 
1/10/2008 tarihinden itibaren başlayacaktır. Polis Akademisine kayıt yaptırdığı 
8/9/2007 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihleri arasında 
öğrencilikte geçen süresi borçlanma kapsamında olup, Kanunun 46 ncı maddesi 
uyarınca borçlandırılması halinde sigortalılık süresinden sayılacaktır. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    55 

1.3.2. Sigortalılığın Başlangıcı ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilme 
Süreleri 

a) Sigortalılığın Başlangıcı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

çalışanların, 
- Kamu idarelerinde göreve başladıkları, 
- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri 

hesabına, Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel 
Müdürlüğü hesabına okuyanların öğrenime başladıkları, 

- Fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı 
Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanların, Türk 
Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladıkları, 

- Astsubay meslek yüksek okulları ile astsubay nasbedilmek üzere temel 
askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenime başladıkları, 
tarihten itibaren sigortalılıkları başlatılır. 

b) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi ve Verilme Süreleri 
Kamu idareleri ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları sigortalıları 

sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren onbeş gün içinde Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile e-Sigorta yoluyla 
Kuruma bildirmekle yükümlü kılınmıştır. 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (EK-4 A) yer değiştirme suretiyle farklı işyerine 
atananlar ile bir kurumdan diğer kuruma naklen atanarak çalışmaya başlayanlar için 
verilecek, aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve 
görevlendirmelerde ise verilmeyecektir. 

5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların daha 
önce 5434 sayılı Kanuna göre tescili yapılmış olduğundan, bu sigortalılar için 
Kurumlarınca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmeyecektir. 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde ilgili kamu 
idaresine 102 nci madde gereğince idari para cezası uygulanmayacaktır. 

Örnek 1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 
22/1/2009 tarihinde mühendis olarak göreve başlayan sigortalı, sigortalılığının 
başladığı 22/1/2009 tarihinden itibaren en geç 5/2/2009 tarihine kadar sigortalı işe 
giriş bildirgesinin e-Sigorta yoluyla Kuruma bildiriminin yapılması gerekmektedir., 

Örnek 2- 29/12/1990 tarihinde doğan, 15/9/2008 tarihinde Hava Harp 
Okulunda öğrenime başlayan öğrencinin sigortalılığı 18 yaşını tamamlayacağı 
29/12/2008 tarihinden itibaren başlayacağından, 29/l2/2008 tarihinden itibaren en 
geç 12/1/2009 tarihine kadar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta yoluyla 
Kuruma bildiriminin yapılması gerekmektedir. 

Örnek 3- Hukuk Fakültesinde kendi hesabına okumakta iken 19/1/2009 
tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayan sigortalı, 
sigortalılığının başladığı 19/01/2009 tarihinden itibaren en geç 2/2/2009 tarihine 
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kadar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta yoluyla Kuruma bildiriminin 
yapılması gerekmektedir. 

Örnek 4- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünde 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev 
yapmakta iken, 16/1/2009 tarihinde 6. Bölge Müdürlüğüne naklen tayin edilen 
sigortalı, aynı kurumun farklı birimine tayininin yapılmış olması nedeniyle sigortalı 
işe giriş bildirgesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Örnek 5- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 5434 sayılı Kanuna 
tabi olarak çalışmakta iken 17/8/2005 tarihinde istifaen görevinden ayrılan, 
9/2/2009 tarihinde aynı Kurumda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamında sigortalı olarak göreve başlayan sigortalı, 9/2/2009 tarihinden 
itibaren en geç 23/2/2009 tarihine kadar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta 
yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Örnek 6- Karayolları Genel Müdürlüğünde Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev yapmakta iken, 26/1/2009 tarihinde 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında bir göreve naklen atanan sigortalı, atandığı 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 26/l/2009 tarihinden itibaren en geç 9/2/2009 
tarihine kadar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta yoluyla Kuruma bildiriminin 
yapılması gerekmektedir. 

 
1.3.3. Sigortalılığın Sona Ermesi ve İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi 
a) Sigortalılığın Sona Ermesi 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

çalışanların sigortalılıkları, 
1) Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıklarının 

kesildiği tarihi takip eden aybaşından, 
2) 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin 

sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri 
takip eden aybaşından, 

3) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten 
itibaren sona erer. 
4) a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri kapsamında çalışmakla birlikte 5434 sayılı Kanunun ek 76 ve geçici 192 
nci maddelerine göre ilgileri devam edenler hakkında, 

b) 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddesi uyarınca ilgileri devam edenler 
hakkında, (1), (2) ve (3) üncü maddelerin ilgili hükümleri uygulanır. 

c) 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilikleri 
devam edenlerin, (1), (2) ve (3) üncü maddenin ilgili hükümleri ile birlikte toplu ya 
da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla süre emeklilik kesenekleri ile kurum 
karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin son kez emeklilik kesenek ve kurum 
karşılıklarını yatırmadıkları ayı takip eden ay başından itibaren, 
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d) 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi uyarınca çalışmaksızın istekleri 
üzerine ilgileri devam edenlerin (1), (2) ve (3) üncü maddenin ilgili hükümleri ile 
birlikte talepleri üzerine dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden 
ay başından itibaren, 

5) Emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı 
sayılanların istekleri üzerine emekli aylıkları kesilmek suretiyle 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kurulan ilgileri, 
yine istekleri üzerine ilgilerinin kurulduğu tarihten itibaren sigortalılıkları sona 
erer. 

b) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi 
Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, “Sigortalı İşten Ayrılış 

Bildirgesi” (EK-5-A) ile sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-
Sigorta yoluyla Kuruma yapılır. Yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir 
kuruma nakledilenler hakkında sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile gerekli 
bildirimlerin ilgili kurumca yapılması gerekmektedir. 

Kamu idareleri; yurtdışında çalıştırdıkları personel içinde Sigortalı İşten 
Ayrılış Bildirgeleri yasal süresi içerisinde Kuruma vermesi gerekmektedir. 

Örnek 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünde Mühendis 
olarak görev yapan sigortalı 26/01/2009 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. 
Kurumunca görevinden ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren en geç 
05/02/2009 tarihine kadar sigortalı işten ayrılış bildirgesinin e-Sigorta yoluyla 
Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Örnek 2- T.C. Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğünde çalışmakta iken 
02/12/2009 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne nak-
len tayin edilen sigortalının, işten ayrılış bildirgesinin T.C. Devlet Demiryolları 1. 
Bölge Müdürlüğünce görevinden ayrıldığı günü takip eden günden başlamak üzere 
en geç 12/12/2009 tarihine kadar e-Sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi gerek-
mektedir. 

 
Örnek 3- Milli Eğitim Bakanlığında 30/08/2004 tarihinde 5434 sayılı 

Kanuna tabi öğretmen olarak göreve başlayan ve 29/12/2008 tarihinde görevde 
iken vefat eden sigortalının işten ayrılış bildirgesinin görev aylığının kesildiği tarihi 
takip eden aybaşı olan 15/01/2009 tarihinden itibaren 24/01/2009 tarihine kadar 
verilmesi gerekmekte ise de söz konusu tarihin resmi tatil olması nedeniyle 
belgenin 26/01/2009 tarihine kadar Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

 

1.4. BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN SİGORTA-
LILAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 

1.4.1. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinde Çalışanlar 
5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendi ile ceza infaz kurumları ile 

tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan 
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hükümlü ve tutuklular hakkında 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle Kanunun iş 
kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası hükümleri uygulanacak, bu 
sigortalılar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılacaklardır. 

Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunda öngörülen isteğe bağlı sigortalı olma 
şartlarını taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir. 

Hükümlü ve tutuklular hakkında 5510 sayılı Kanunda işverenlerin yerine 
getirilmesi gereken yükümlülükler Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları 
Kurumu tarafından yerine getirilecek olup, bunların işveren vekili Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleri 
olacaktır. 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılanlardan 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanların bildirimi, bunları çalıştıran kamu 
idareleri, işverenler ya da ceza infaz kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları 
Kurumunca işe başlatılmadan en geç bir gün önce Kuruma yapılacaktır. 

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların sigortalılığı çalışmalarının 
sona erdiği veya işlerine son verildikleri tarihten itibaren sona erer. Bu tarih, Ceza 
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca on gün içinde sigortalı işten 
ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

 
1.4.2. Aday Çırak, Çırak, Stajyerler ve 2547 sayılı Kanuna Tabi Çalışan 

Öğrenciler 
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday 

çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve 
meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya 
yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan 
öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen 
günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan 
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel 
sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 

Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde sayılan sigortalılar isteğe bağlı 
sigortalılık için gerekli şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı 
olabileceklerdir. 

Resmi meslek ve sanat okullarıyla, yetkili resmi makamların müsaadesiyle 
kurulan meslek veya sanat okullarında tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim 
işlerinde çalışan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (f) bendine göre 
sigortalı sayılmayacaklardır. 
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Staj, herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğren-
me dönemi ve meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölü-
münde çalışarak geçirdiği dönem olup öğrencinin stajyer sayılabilmesi için eğitim 
yaptığı müessesenin statüsünde mecburi staj şartı bulunması ve okul tarafından bir 
işyerine tatbiki eğitimini yapmak üzere belirli bir süre gönderilmesi gerekmektedir. 

Okumakta oldukları eğitim kurumlarının yönetmelikleri veya burs şartları 
gereğince işyerlerinde mecburi staja tabi tutulan öğrenciler veya ülkemize staj 
yapmak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, bu stajları müddetince bir ücret 
almış olsalar dahi, işyerlerindeki çalışmaları serbest irade beyanı ile değil, ilgili 
eğitim kurumlarının statülerinden doğan bir zorunluluğa dayandığından stajda 
geçen sürelerde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. 
Staj süresi bittikten sonra çalışmanın devam etmesi halinde ise bu kişilerden uzun 
vade, kısa vade ve genel sağlık sigortası primlerinin kesilmesi gerekmektedir. 

5838 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde 
1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenleme ile 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan 
öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 82 nci maddeye göre belirlenen günlük 
prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar sigortalı sayılmıştır. 

Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday 
çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde 
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan 
öğrencilerin bildirimleri, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim 
gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler 
için ise öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca yapılır. 

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki 
eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri 
sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin (b) bendine tabi sigortalı sayılmış olup bunların sigortalı işe giriş 
bildirgesi ile Kuruma bildirimi eğitim kurumlarınca staja veya mesleki eğitime 
başladıkları tarihten önce yapılacaktır. 

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki 
eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okuyanlar, yüksek öğrenimleri sırasında 
zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalılığı eğitim veya öğretimlerinin/staj 
sürelerinin bittiği tarihten itibaren sona erer. Bu tarih, eğitim ve öğretim gördükleri 
kurumlarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

 
1.4.3 Harp Malulleri İle Vazife Malulleri 
506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (II/C) fıkrası gereğince kendi 

kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar 506 sayılı Kanuna tabi 
sigortalı bir işte çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik destek primi 
ödemek suretiyle sigortalılıkları sağlanmıştır. Bu sigortalılar Kurumdan yazılı 
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talepte bulunmaları halinde talep tarihini takip eden aybaşından itibaren haklarında 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hükümleri uygulanmıştır. 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi ile 2008 yılı Ekim ayı başı 
itibariyle vazife malullerinden; 

- Harp malullüğü, 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı 
bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortası hükümleri, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı 
istemeleri halinde ise bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay 
başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları uygulanacaktır. 

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bir 
göreve başlayan 3713 sayılı Kanun gereğince malul ve vazife malulü aylığı 
bağlanan er ve erbaşlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 
uygulanacaktır. 

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi 
işlerde çalışan harp malullü, 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü 
aylığı bağlanmış olanlar ile (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya 
başlayan ve 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller ile vazife malullüğü 
aylığı alan er ve erbaşların aylıkları kesilmeyecektir. 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendine tabi sigortalılardan genel 
sağlık sigortası primi alınmayacaktır. 

 
1.4.4. Kursiyerler 
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 

değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda 
olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 
değiştirme eğitimine katılan kursiyerler 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (e) 
fıkrası gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren sigortalı sayılmışlardır. 
Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacak ve 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacaklardır. Ancak, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek 
edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler isteğe bağlı 
sigortalılık için gerekli şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı 
olabileceklerdir. 

Kursiyerlerin sigortalı tesciline ilişkin bildirimleri ile aylık prim ve hizmet 
belgesinin Kuruma verilmesine ilişkin işlemler Kurumumuz ile Türkiye İş Kurumu 
arasında imzalanan protokol hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. 
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1.4.5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen 
İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen 
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 
üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar 
hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 
Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı 
fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta 
hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden 
yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu bent kapsamında 
yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı 
sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalılık sayılır. 

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gereğince 2008 yılı Ekim 
ayı başından itibaren Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi 
bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile 
genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu sigortalılar Kanunun 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmış olup uzun 
vadeli sigorta kollarına da prim ödemek isteyenler genel sağlık sigortası primi hariç 
isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilirler, isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılır. 

5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası ile sosyal 
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak 
üzere bu ülkelere götürülen Türk işçilerinden, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 
506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tabi topluluk sigortasına devam edenler, Kanunun 5 inci maddesinin 
(g) bendi kapsamında sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren üç ay 
içerisinde işverenlerince sağlanacaktır. 

 
1.4.6. 4046 sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar 
5510 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesi gereğince 4046 sayılı Kanunun 

21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. İş kaybı tazminatı alan 
sigortalılar Türkiye İş Kurumu ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde Kuruma bildirilecektir. Bu sigortalılar hakkında uzun vade ve genel 
sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır. İş kaybı tazminatı alanların 
sigortalılıkları iş kaybı tazminatı ödeme süresinin bittiği tarihte sona erecek, iş 
kaybı tazminatı sona erenler için Kanunun 9 uncu maddesindeki sigortalıların işten 
ayrılışlarının Kuruma bildirilmesi ile ilgili hükümler uygulanmayacaktır. 
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1.4.7. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar 
 
a) 1/10/2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olup Aylık 

Bağlananlar 
5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile ilk defa 2008 yılı Ekim ayı 

başından sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi 
kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı alanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, yaşlılık 
aylıklarından % 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 
kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (4) numaralı alt bendine tabi çalışmaları nedeniyle aylık alanlardan 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine 
tabi çalışmaları bulunanların bu çalışmaları nedeniyle aylıklarından sosyal güvenlik 
destek primi kesilmeyecektir. 

5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan yabancı bir 
ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya 
başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. 
Malullük aylığı bağlanmış olanlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında çalışmaları halinde aylıkları kesilecek, 
bunlar da sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamayacaklardır. 

1/10/2008 tarihinden önce sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve 
yaşlılık, 1479 sayılı Kanuna göre ise yaşlılık aylığı almakta olanlardan anonim 
şirketin kurucu ortağı olup yönetim kurulu üyeliği bulunmayan ve sosyal güvenlik 
destek primi kesilenlerden 1/10/2008 tarihinden sonra sosyal güvenlik destek primi 
kesilmeyecektir. 

Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler 5510 sayılı 
Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave 
edilmeyecek 31 inci ve 36 ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme 
yapılmayacaktır. 

 
b) 1/10/2008 Tarihinden Önce Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi 

Olanlar 
2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanunun mülga 63 üncü 

maddesi gereğince yaşlılık aylığını kestirmeden Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya devam edenler ile 5510 sayılı Kanunun 
yürürlük tarihinden sonra geçici 2 nci maddesi gereğince yaşlılık aylığı 
bağlanacaklardan aylıklarının kesilmemesi yönünde talepte bulunanlar ya da 
sigortalı işe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik destek primine tabi olmayı seçen 
sigortalılar % 30 oranına kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim oranı ilave 
edilerek sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir. 
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2008 yılı Ekim ayı başından önce 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı 
almakta iken aynı Kanun kapsamında çalışmaları nedeniyle mülga ek 20 nci 
maddeye göre aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilenler ile 5510 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 4 üncü maddenin birinci (1), (2) ve (3) üncü 
maddelerine tabi çalışmaları nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanacakların aylıklarından 
2008 yılında % 12, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak % 15 
oranını geçmeyecek şekilde sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

506, 2926 ve 5434 sayılı kanunlardan yaşlılık ve malullük aylığı almakta iken 
1479 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları nedeniyle 1479 sayılı Kanunun mülga 
ek 20 nci maddeye göre sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerle, 5510 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük ve yaşlılık aylığı bağlananların 
aylıklarından 2008 yılında % 12, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan 
artırılarak % 15 oranını geçmeyecek şekilde sosyal güvenlik destek primi 
kesilecektir. 

5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı almakta iken 2008 yılı Ekim ayı 
başından önce serbest avukatlık ile noterlik mesleğini yapanlardan sosyal güvenlik 
destek primi kesilmeyecektir. 

1479, 2926, 5434 sayılı kanunlara göre malullük ve yaşlılık aylığı almakta 
iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya 
başlayanlardan % 30 oranına kısa vadeli sigorta kollarına ait prim oranı ilave 
edilerek sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (II/C) fıkrası gereğince kendi 
kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan 2008 yılı Ekim ayı 
başından önce hizmet akdine tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik destek 
primine tabi olanlar hakkında 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanacaktır. 

5434 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında, Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı talepleri doğrultusunda Kanunun iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası hükümleri ve uzun vadeli sigorta kolları veya sosyal 
güvenlik destek primine ait hükümleri uygulanacaktır. Bunlardan uzun vadeli 
sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunmamaları halinde 
ayrıca iş kazası meslek hastalığı hükümleri uygulanacak, sosyal güvenlik destek 
primi kesilmeyecek, 2008 yılı Ekim ayı başından önce iştirakçi olup, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife 
malullüğü aylığı bağlananlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hakkında da yazılı talepleri 
doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bu bent kapsamında olanlardan ayrıca genel 
sağlık sigortası primi alınmayacaktır. 

1/10/2008 tarihinden önce devredilen sosyal güvenlik kurumlarından emekli 
aylığı bağlandıktan sonra 1/10/2008 tarihine kadar 1479 sayılı Kanuna tabi olarak 
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çalışanların bu çalışmalarından dolayı 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü 
maddesinin (II/c) bendi, 5754 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanunun ek geçici 6 ncı 
maddesi ve 5510 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince sigortalı 
sayılmamaları gerekmekte olup bunlardan 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi 
kapsamında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

5838 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesiyle yapılan 
düzenleme gereğince 2925 sayılı Kanuna tabi yaşlılık aylığı almakta iken 
1/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi çalışan 
sigortalılardan söz konusu tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

2108 sayılı Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan muhtarlardan, muhtarlık mesleği 
nedeniyle aylık bağlananlarla diğer sosyal güvenlik kanunları ve 5510 sayılı 
Kanuna göre emekli olup daha sonra muhtar seçilenden sosyal güvenlik destek 
primi alınmayacaktır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentleri kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlardan 5 inci maddesinin (g) bendi 
kapsamında çalışanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi hükümleri 
uygulanmayacak, aylıkları kesilmeyecek bunlardan kısa vadeli ve genel sağlık 
sigortası primi alınacaktır. 

 
1.5. TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN SOSYAL 

GÜVENLİĞİ 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yabancı uyruklu kişilerden hizmet 
akdi ile çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak 
sigortalı sayılmışlar, Kanunun 6 ncı maddesinin (e) bendinde ise yabancı bir ülkede 
kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye 
bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen 
kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında 
ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanların sigortalı 
sayılmayacakları öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı ikili ya da çok taraflı 
sosyal güvenlik sözleşmelerinde de iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer 
ülkede geçici görevli ya da geçici görevli olmaksızın çalışmaları halinde hangi 
ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklarına ilişkin hükümler 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca, 2/3/2011 tarihli, 
27862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2/3/2011 
tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 10 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, Ülkemizle arasında 
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sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde kurulu herhangi bir kuruluş 
tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve o 
ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişilerin sigortalı 
sayılmayacakları süre belirlenmiştir. 

 
1.5.1. İşverene Bağlı Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenliği 
506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki mülga 3 

üncü maddesinin (II/A) bendi gereğince 6/8/2003 tarihinden önce bir işveren 
emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmayan kimseler hakkında kısa vadeli sigorta 
kolları, yazılı istekte bulunmaları halinde ise haklarında istek tarihinden sonraki ay 
başından itibaren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmakta iken, söz 
konusu tarih itibariyle madde hükmü yürürlükten kaldırıldığından sigortalılar 
isteklerine bakılmaksızın tüm sigorta kollarına tabi tutulmuşlar, Kanunun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile de 2008 yılı Ekim ayından itibaren 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmalarına 
imkan sağlanmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel 
Kanunu gereğince Ülkemizde sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış 
ülkelerden gelerek çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanları, 31/10/1983 tarihli 
ve 16207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına ilişkin 83/7148 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının 12 nci maddesi gereğince 28/3/2006 tarihine kadar 506 
sayılı Kanunun hastalık sigortası hükümlerine tabi tutulmuşlardır. 28/3/2006 tarihli 
ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11518 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile söz konusu madde değiştirilerek bu tarihten sonra bu kimseler tüm 
sigorta kollarına tabi tutulmuşlardır. 2008 yılı Ekim ayından itibaren de Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak 
çalışmalarına imkan sağlanarak uygulama devam ettirilmiştir. 

2527 sayılı Kanun gereğince Ülkemize çalışmaya gelen Türk soylu 
yabancıların 2008 yılı Ekim ayından önceki ve sonraki sigortalılıkları hakkında 
yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. 

İkili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerindeki hükümler gereğince, 
Türk soylu yabancılar dahil 2008 yılı Ekim ayı başından önceki ve sonraki 
sürelerde geldiği ülkelerde sigortalı olmayıp çalışma izni almak suretiyle 
Ülkemizde çalışanlar hakkında; 

1) Ülkemizle arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke 
uyruğunda olanlar hakkında İsviçre ve İngiltere vatandaşları hariç, sosyal güvenlik 
sözleşmesinin yürürlük tarihinden, sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra 
çalışmaya başlayanlar hakkında ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren tüm 
sigorta kolları uygulanacaktır. 

2) Sonradan Türk vatandaşı olanlar da vatandaşlığa geçtikleri tarihten itibaren 
Ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır. 
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3) Ülkemize gelerek üniversitelerde çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim 
elemanları hakkında (1) ve (2) nci maddelerde belirtilen hususlara göre işlem 
yapılacaktır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
“Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; 
“Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” sigortalı 
sayılır denilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde, sigortalı 
sayılanlara ilişkin hükümlerin; “Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası 
sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, 
yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar” hakkında da uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

Buna göre, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o 
kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderildiğini ve yabancı ülkede 
sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyenler ile mütekabiliyet esasına dayalı olarak 
uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış bir ülke uyruğunda olanlar hariç 
olmak üzere ülkemizde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı olarak 
çalışan yabancılar, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal sigortalar kapsamında 
bulunmaktadırlar. 

Bununla beraber, 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6. 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir 
kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve 
yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi 
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal 
güvenlik mevzuatına tâbi olanlar bu Kanun’un kısa ve uzun vadeli sigorta kolları 
hükümlerinin uygulanmasında 4 ve 5. maddelere göre sigortalı sayılmazlar.” 
denilmiştir. 

Bu çerçevede, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o 
kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderildiğini ve yabancı ülkede 
sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyenler ile mütekabiliyet esasına dayalı olarak 
uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış bir ülke uyruğunda olan yabancılar, 
ülkemizde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışmaları 
durumunda 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalı sayılmayacaklardır. 

Ayrıca hizmet akdi çerçevesinde çalıştırılan yabancı 25.08.1999 tarihli ve 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortasının amaç ve kapsamı ile 
yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar” başlıklı 46. maddesinin 17.04.2008 tarihli ve 
5754 sayılı Kanun’un 90. maddesiyle değişik ikinci fıkrasında; “Bu Kanun, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı 
olarak çalışan sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. 
maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.” hükmü gereği yabancı 
bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 
Türkiye’ye bir iş için gönderildiğini ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi 
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olduğunu belgeleyenler ile mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmesi yapılmış bir ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere 
ülkemizde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışan 
yabancılar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadırlar. 

 
1.5.2. Geçici Görevli Olarak Ülkemize Çalışmaya Gönderilenler 
a) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkede Kurulu Bir 

Kuruluş Tarafından O Kuruluş Adına Çalışmaya Gönderilenler 
SSİY’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, 2/3/2011 

tarihinden itibaren yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o 
kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için en fazla üç ay süreyle gönderilen 
ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi çalıştığını yada kendi çalışmalarından 
dolayı aylık aldığını belgeleyen kişiler sigortalı sayılmayacaklar, ancak, üç aydan 
fazla süre için çalışma izni alınan sigortalılar işe başlama tarihinden sonra geçen 
üçüncü ayın bitiminden itibaren sigortalı olacaklardır. 

Geçici görevli olarak çalıştığı üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra 
Ülkemizden ayrılan ya da ayrılmadan yeniden çalışma izni talep edilen yabancı 
uyruklular hakkında üç aylık süre şartı aranmaksızın çalışmaya başladıkları tarihten 
itibaren sigortalı bildirimleri yapılacaktır. Ancak, üç aylık çalışma süresini 
doldurmadan Ülkemizden ayrılan ya da Ülkemizde bulunduğu halde çalıştığı 
işinden ayrılan yabancı uyrukluların yeniden aynı yada başka bir iş için çalışma 
izni alarak çalışmaya başlamaları halinde, ilk çalışma izinlerinde kullandıkları 
sürenin üç aya tamamlandığı tarihten sonra sigortalı sayılacaktır. Diğer bir ifade ile 
aynı kişi için bir defaya mahsus olmak üzere fasılalı ya da fasılasız üç aylık istisnai 
süre verilecektir. 

SSİY’nin yayımlandığı 2/3/2011 tarihinden önce geldikleri ülkede sigortalı 
olmaları nedeniyle Ülkemizde sigortalı sayılmayanlar için üç aylık süre 2/6/2011 
tarihinde sona erecek, bu sigortalılardan çalışmaya devam edecek olanlar 3/6/2011 
tarihinden itibaren sigortalı sayılacaklarından işverenleri tarafından işe giriş 
bildirgeleri en geç 2/6/2011 tarihine kadar verilecektir. 

Yabancı uyrukluların geçici görevli oldukları sürelerinin dolduğu tarihten 
itibaren sigortalılıklarının sağlanabilmesi için, çalışma izni aldıkları sigortalılardan 
yabancı kimlik numarası olanların işe giriş bildirgeleri elektronik ortamda, yabancı 
kimlik numarası olmayanların işe giriş bildirgeleri ise kağıt ortamında işverenler 
tarafından en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kurumumuza verilecektir. 

Sigortalı işe giriş bildirgelerine işe giriş tarihi olarak üç aylık sürenin dolduğu 
tarihi takip eden gün işe giriş tarihi olarak yazılacak, ancak, işverenler tarafından 
işe başlama tarihi olarak üç aylık sürenin dolduğu günü takip eden günden farklı bir 
tarih yazılması halinde bildirimlerdeki farklılık Kurumun kontrol ve denetim 
elemanları ile kontrolle görevli memurlarına incelettirildikten sonra gerekli işlemler 
yapılacaktır. 
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Örnek 1- Geçici görevle gelen ve Bakanlıkça 16/3/2011–16/9/2011 süresi 
için çalışma izni verilen ve geldiği ülkede sosyal güvenliğinin sağlandığını 
belgeleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı için en geç üç aylık sürenin dolduğu 
16/6/2011 tarihinde sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilecek, 17/6/2011 
tarihinde sigortalılığı başlatılacaktır. 

Örnek 2- Bakanlıkça 25/5/2011–25/5/2012 süresi için bir yıllık çalışma izni 
verilen ve geldiği ülkede sosyal güvenliğinin sağlandığını belgeleyen Nijerya 
vatandaşı için sigortalı işe giriş bildirgesi 15/9/2011 tarihinde Kuruma verilmiştir. 
Bu kişinin işe giriş tarihinin 26/8/2011 olarak düzeltilerek işleme alınacaktır. 

Örnek 3- 18/5/2011–18/11/2011 süresi için çalışma izni verilen ve geldiği 
ülkede sosyal güvenliğinin sağlandığını belgeleyen Mısır vatandaşı için sigortalı işe 
giriş bildirgesi 1/9/2011 tarihinde Kuruma verilmiş, bu kişinin işe giriş tarihi 
2/9/2011 tarihi olarak bildirilmiştir. Bildirgenin üç aylık sürenin dolduğu tarihten 
sonra verilmesi ve işe giriş tarihinin de üç aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 
gün olmaması nedeniyle Kurum denetim ve kontrol elemanlarınca kişinin fiilen 
çalışmaya başladığı tarihin tespiti yapılarak sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Örnek 4- Geçici görevle gelen ve Bakanlıkça 15/3/2011- 15/8/2011 süresi 
için çalışma izni verilen ve geldiği ülkede sosyal güvenliğinin sağlandığını 
belgeleyen Hindistan uyruklu kişi, 15/4/2011 tarihinde görevini tamamlayıp 
ülkemizden ayrılmıştır. Yeniden geçici görevli olarak gelen bu sigortalıya 
12/10/2011-12/4/2012 süreleri için Bakanlıkça çalışma izni verilmiştir. Bu kişi 
daha önce bir ay sigortasız olarak çalıştığı için üç aylık sürenin tamamlanacağı 
13/12/2011 tarihinden itibaren sigortalı sayılması gerektiğinden sigortalı işe giriş 
bildirgesinin en geç 12/12/2011 tarihine kadar verilmesi gerekir. 

b) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkede Kurulu Bir Kuruluş 
Tarafından O Kuruluş Adına Çalışmaya Gönderilenler 

Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural, çalışılan ülkenin sosyal 
güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak, işverenleri tarafından geçici bir süre ile 
diğer akit ülkeye gönderilenler, uluslararası nakliyat işinde çalışanlar, elçilik, 
konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışan ve gönderen ülkenin sivil ve askeri 
personelleri, akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemilerde veya akit ülkenin 
limanlarında çalışanlar çalıştıkları ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi 
olmayacaklardır. 

Ülkemiz ile taraf ülkeler arasında imzalanan ikili ya da çok taraflı sosyal 
güvenlik sözleşmelerinde yer alan hükümler uyarınca, yabancı uyruklu kişilerin 
akit ülkede kurulu kuruluş tarafından belirli bir işin icrası amacıyla geçici olarak 
Ülkemize gönderilmesi halinde, sigortalının kendi ülkesinde çalışıyormuş gibi iş 
merkezinin bulunduğu ülkenin mevzuatına tabi tutulması kuralı getirilerek 
mükerrer sigortalılık önlenmiştir. 

Geldiği ülkenin sosyal güvenlik kurumu tarafından, kendi ülkesinin mevzuat 
hükümlerine göre sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin sözleşmelerle 
belirlenmiş formülleri Kurumumuza ibraz eden kişiler, ilgili ülke ile aramızda 
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imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen süre ve bu süreye ilave 
edilecek süre kadar sigortalı sayılmayacaklardır. Geldikleri ülkenin sosyal güvenlik 
mevzuatına tabi olarak kendi çalışmalarından dolayı aylık alanlar dahil geçici 
görevli olarak Ülkemizde çalışanlar sigortasız sayıldıkları sürelerin bittiği tarihten 
itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı olacaklardır. 

Ancak, ilk görevlendirme süreleri dolduktan sonra işin uzaması durumunda 
geçici görevin uzatılması talebinin sigortalı veya işverence sözleşmeli ülkenin 
sigorta kurumuna iletilmesi ve bu kurumun talep etmesi halinde, bu talep 
Kurumumuzca sözleşmeler kapsamında değerlendirilerek geçici görevinin 
uzatılması talebi uygun bulunan kişiler sözleşmede öngörülen uzatma süresince de 
Ülkemiz mevzuatından muaf tutulmaya devam edilecektir. 

Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında imzalanan sosyal güvenlik 
sözleşmelerinde geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi olduklarını belgeleyenlerin 
Ülkemizde ne kadar süre ile sigortalı olmayacakları ekteki tabloda belirtilen süreler 
dikkate alınarak belirlenecektir. 

Örnek 1- Fransa’da sigortalı olarak çalışırken 14/4/2008-14/4/2011 tarihleri 
arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen Fransız uyruklu kişi, 
14/4/2011 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatma talebinde bulunmuş ve talebi uygun 
görülmüştür. Ülkemiz ile Fransa arasında sosyal güvenlik sözleşmesine göre 
uzatma süresi de dahil 6 yıl süreyle geçici görevli olarak çalışma hakkı 
bulunduğundan bu kişi 14/4/2014 tarihine kadar Kanun kapsamında sigortalı 
sayılmayacaktır. 

Örnek 2- Avusturya’da sigortalı olarak çalışırken, 1/1/2011-1/1/2013 
tarihleri arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen Avusturya uyruklu 
kişi 1/1/2013 tarihinden itibaren 7 yıl daha uzatma talebinde bulunmuş ve talebi 
uygun görülmüştür. Ülkemiz ile Avusturya arasında sosyal güvenlik sözleşmesine 
göre uzatma süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığından bu kişi uzatılan 
sürede de Kanun kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. 

Örnek 3- Lüksemburg’da sigortalı olarak çalışırken 15/3/2011-15/3/2012 
tarihleri arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen Lüksemburg uyruklu 
kişinin 15/3/2012 tarihinden itibaren 1 yıllık uzatma talebi uygun bulunmuştur. 
Ülkemiz ile Lüksemburg arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesine göre 
geldiği ülkenin mevzuatına tabi kalma süresi 12+12=24 ay ile sınırlandırıldığından 
bu kişi 15/3/2013 tarihine kadar uzatılan sürede de 5510 sayılı Kanun kapsamında 
sigortalı sayılmayacaktır. 

 
1.5.3. Ülkemizdeki Elçilik, Konsolosluk, Misyon ve Benzeri Yerlerde 

Çalışanlar 
Devletler hukuku ve Viyana Sözleşmeleri hükümlerine göre elçilik, 

konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışanların diplomatik masuniyetlerinin 
olması nedeniyle bu işyerlerinde çalışanların bildirimleri Kurumumuza yapılmadığı 
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sürece Ülkemiz mevzuatı bu işyerlerine uygulanamamaktadır. Ancak, bu 
işyerlerinde çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette 
sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda 
çalıştırılan Türk vatandaşlarından ilgili işverenler tarafından Kurumumuza 
bildirimleri yapılanlar Ülkemiz mevzuatına tabi tutulmuşlardır. 

Söz konusu hükümler gereğince elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri 
yerlerde çalışanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını 
belgeleyemeyenlerin sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başına kadar 506 sayılı 
Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası yoluyla sağlanmıştır. 
Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden itibaren de bu işyerlerinde 
çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına alınmışlardır. 

Mülga sosyal güvenlik kanunları ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 
yaşlılık aylığı bağlananlardan elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde 
çalışmaya devam edenlerden sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

 
1.5.4. Bağımsız Çalışan Yabancılardan Sosyal Sigortaya Tabi Olanlar 
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fırkasının (b) bendinde, köy ve 

mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan; “Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf 
olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu 
üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 
ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, tarımsal faaliyette 
bulunanlar sigortalı sayılırlar.” denilmiştir. 

Buna göre, vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumuna tabi bir 
çalışması bulunmayan bu kuruluşlardan emekli olmayan veya ülkesinde sosyal 
güvenlik kuruluşu bulunmayanlardan Türkiye’de bağımsız çalışması bulunanlar ile 
Türkiye’de bağımsız çalışması bulunanlardan vatandaşı olduğu ülkede sosyal 
güvenlik şemsiyesi altında bulunduğunu belgelemeyen yabancılar, 5510 sayılı 
Kanun hükümlerine göre sosyal sigortalar sistemine tabidirler. 

Bununla beraber 5510 sayılı Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinde sigortalı sayılmayanlar belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye’de kendi adına 
ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal 
güvenlik mevzuatına tâbi olanlar sigortalı sayılmamaktadır. Bu bağlamda, 
ülkemizde bağımsız çalışması bulunan, ancak bu çalışmasından önce vatandaşı 
bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyen ve prim ödemeye 
devam eden, bu kuruluşlardan emekli olan, vatandaşı olduğu ülkede sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödediklerini ve ödemelerinin devam ettiğini veya 
emekli aylığı aldıklarını yeminli tercüme bürolarınca veya mahalli konsolosluklar 
aracılığıyla tercüme edilmiş hizmet cetveli veya aylık kağıdıyla belgelemeleri 
durumunda sigortalı olmayacaklardır. 
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1.5.5. Yabancıların Genel Sağlık Sigortası Karşısındaki Durumu 
Türkiye’de ikamet eden kişilerden; 
i. 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentlerine tabi olanlar, 
ii. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 
iii. Yukarıdaki (i) ve (ii) maddeleri kapsamında sigortalı sayılmayanlardan; 
- Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate 

alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte 
birinden az olan vatandaşlardan her biri, 

- Sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler, 
- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre aylık alan kişiler, 

- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre şeref aylığı alan kişiler, 

- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının 
Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 

- Harp malullüğü aylığı alan kişiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler, 

- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre 
aylık alan kişiler, 

- 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile 
Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan 
kişiler, 

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 
kişiler, 

- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik 
ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan 
kişiler, 

- Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik 
kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, 

- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede genel sağlık 
sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 
genel sağlık sigortalısı sayılır. 
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Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, yabancıların “genel 
sağlık sigortası hükümleri” açısından, 5510 sayılı Kanun’un “Genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar” 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne 
bakılmalıdır. Söz konusu hüküm; “d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak 
şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortalı olmayan kişiler, genel sağlık sigortalısı sayılır.” şeklindedir. 
Bu durumda, Türkiye’de oturma iznine sahip olan ve yabancı bir ülkede de 
sigortalı olmayan kişiler, Türkiye’de 5510 sayılı Kanun kapsamında “genel sağlık 
sigortası hükümleri” kapsamında kabul edilecektir. Bunlara sağlık hak sahipliği 
oluşturulabilmesi için Türkiye de bir yıldan fazla ikamet şartı bulunmaktadır. Bir 
yıldan sonra GSS pirimi kesilmektedir. Ayrıca Vatandaşlık numarası alınması 
gerekmektedir. 

Ayrıca her halükarda bir önceki bölümde açıklandığı şekilde 4/a, 4/b ve 4/c 
kapsamında sigortalı sayılan yabancı uyruklular da 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılmaları gerekmeketdir. 

6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme gereğince; 4/11/1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören 
yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı 
olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas 
günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık 
sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. 

Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu 
yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından 
tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar 
dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı 
sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci 
maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır. 

 
1.6. SİGORTALI SAYILMAYANLAR 

5510 Sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin 
uygulanmasında aşağıda sayılanlar sigortalı sayılmazlar. 

a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 
b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar 

hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları 
konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 

c) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç süreksiz olarak 
çalışanlar 

d) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er 
ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 
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e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş 
adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal 
sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik 
mevzuatına tâbi olanlar, 

f) Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle 
kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim 
süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan 
öğrenciler, 

g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite 
edilen, hasta veya malûller, 

h) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı 
sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar,3 

i) Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar 
hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 
işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 
tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete 
ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda 
tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu 
belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, 

j) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf 
olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu 
faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük 
kazanç alt sınırının otuz katından az olduğuna dair beyanlarını içeren başvuruları 
dikkate alınarak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden alacakları muafiyet 
belgesi ile belgeleyenler, 

k) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin 
bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz 
bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik 
kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış 
temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili 
mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal 
sigorta kapsamında sigortalı olanlar. 

l) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol 
Federasyonu, bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve 
spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında 
süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler 
                                                            
3 Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin 
kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması 
şartı aranmaz.  
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1.7. SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI 

Sigortalılık hallerinin çakışmasına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun ile 
25.02.2011 tarihinden itibaren önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi 
olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık 
statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık 
hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst 
sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü 
kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, 
kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta 
kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra 
hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın 
sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması 
durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu 
dikkate alınır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, 
kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. 

İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, 5510 
sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe 
bağlı sigortalılık hali sona erer. 

Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer 
alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık 
hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı 
sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden 
fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en 
fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile 
malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla 
belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin 
kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. 
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1.8. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 

Fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma 
sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayılarını ifade 
etmektedir. 

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki 
işler/işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu 
işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılır. 

  
Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri 

Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek 
Gün Sayısı 

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi 
cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı 
işlerinde çalışanlar. 
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun 
bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın 
kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden 
kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde 
çalışanlar. 
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle 
yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar. 

 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

1) Kurşun ve 
arsenik işleri 

4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında 
biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. 

90 

2) Cam 
fabrika ve 
atölyeleri 

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz 
haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma 
işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı 
odalar içinde otomatik makineli tesisat veya 
çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike 
oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma 
tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 
2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla 
çalışılmadığı takdirde) çalışanlar. 
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar. 
4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik 
makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 
5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki 
işleri) çalışanlar. 
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü 
işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik 
araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar. 

60 
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7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar. 
8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde 
çalışanlar. 
9) Traş işlerinde çalışanlar. 
10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar. 
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla 
yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları 
sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren 
havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) 
çalışanlar. 
12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde 
çalışanlar. 

3) Cıva 
üretimi işleri 
sanayii  

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde 
çalışanlar. 
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen 
işlerde çalışanlar. 

90 

4) Çimento 
fabrikaları 

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme 
ve karıştırma işlerinde çalışanlar. 
2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde 
çalışanlar. 
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara 
koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa 
yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı 
takdirde) çalışanlar. 

60 

5) Kok 
fabrikalarıyla 
termik 
santraller 

1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, 
boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar. 
2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar. 
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve 
temizlenmesi işlerinde çalışanlar. 
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde 
çalışanlar. 
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan 
dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin 
taşınması işlerinde çalışanlar. 
6) Termik santrallerle her çeşit buhar 
kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve 
kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.  

60 

6) Alümin-
yum fabrika-
ları 

1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar. 
2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde 
çalışanlar. 
3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde 
çalışanlar. 

60 
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7) Demir ve 
çelik fabrika-
ları  

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire 
çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve 
döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar. 
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla 
bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci 
derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan 
işlerinde çalışanlar. 
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve 
teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına 
ilişkin işlerde çalışanlar. 
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve 
işlenmesi işlerinde çalışanlar. 
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan 
haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, 
haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle 
besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın 
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve 
hazırlanması işlerinde çalışanlar.  

90 

8) Döküm 
fabrikaları 

1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve 
döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde 
çalışanlar. 
2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit 
maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır 
duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 
3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar. 

60 

9) Asit 
üretimi yapan 
fabrika ve 
atölyeler 

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması 
işlerinde çalışanlar. 
2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde 
çalışanlar. 
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde 
çalışanlar. 

90 

10) Yeraltı 
işleri  

Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu 
saptanan cıva maden ocakları hariç), 
kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında 
yapılan işlerde çalışanlar. 

180 

11) Radyo-
aktif ve 
radyoiyo-
nizan 
maddelerle 
yapılan işler 

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan 
maddeler veya bütün diğer korpüsküler 
emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde 
çalışanlar. 

90 
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1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı 
gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik 
veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde 
çalışanlar. 

60 
12) Su altında 
veya su 
altında 
basınçlı hava 
içinde 
çalışmayı 
gerektiren 
işler 

2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı 
gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik 
veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan 
işlerde çalışanlar. 
3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.  

90 
 

13) Türk 
Silâhlı 
Kuvvetlerinde 

Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma 
ve uzman erbaşlar. 90 

14) Emniyet 
ve polis 
mesleğinde, 
Milli 
İstihbarat 
Teşkilatında 

Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta 
geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, 
komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet 
müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve 
derecelerdeki emniyet mensupları, Milli 
İstihbarat Teşkilâtı mensupları.  

90 

15) İtfaiye 
veya yangın 
söndürme 
işleri 

Yangın söndürme işlerinde çalışanlar. 

60 

 
Yukarıda yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen 

çalışmalardan dolayı fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanılabilmesi 
için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro ve unvanlarda geçmesi 
yeterlidir. 

Sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için, yukarıda 
yer alan işyeri ve işlerde fiilen çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz 
kalmaları ile birlikte bu sürelere ait çalışılan prim ödeme gün sayıları ile Kanunun 
81 inci maddesinde belirtilen prim tutarlarının 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 
prim belgesi ile Kuruma bildirilir. 

Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammı 
uygulamasından yararlandırılır. Bunların dışında kısa vadeli sigorta kollarına tabi 
çalışanlarla sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammı 
uygulamasından yararlandırılmaz. 

Kontrol, denetim ve idareciliğin gerektirdiği gözlem ve benzeri amaçlarla 
kısa süreli çalışmalar, bu işlerin fiilen yapılmayıp işin yönetim görevinin yapılması 
ile birinci fıkrada yer alan tablodaki işleri yapmakla birlikte işin otomasyonla 
yapılması, ileri teknolojilerin kullanılması gibi sebeplerle riskin ve zararlı 
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faktörlerin etkilerinin ortadan kalktığı durumlarda sigortalılar fiili hizmet süresi 
zammı uygulamasından yararlandırılmaz. 

Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde çalışmadığı 
halde, söz konusu işyerleri ve işler kapsamında gösterilmek suretiyle fiili hizmet 
süresi zammından yararlandığı tespit edilenlerin bu süreleri iptal edilir. 

Kurum, işyerlerinin 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen fiili 
hizmet süresi zammı kapsamında olup olmadığının tespiti amacı ile işverenlerden 
uygun görülen bilgi ve belgeleri ister. 

Sigortalılarla işyerlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında olup 
olmadıkları hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar, Bakanlık iş müfettişleri veya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce görevlendirilen kişilerce ilgili işyerinde 
yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapor esas alınarak çözümlenir. Kurumca 
bu fıkra gereğince Bakanlığa yapılan yazılı inceleme taleplerinde, konu ile ilgili 
Kurum görüşü de belirtilir. Bakanlıkça yapılan inceleme, işyerinin ve işin, 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda nitelikleri 
belirtilen kapsamda olup olmadığı ile sigortalının bu işyeri ve işte fiilen çalışıp 
çalışmadığı hususlarını kapsar. Söz konusu inceleme, işyerinin ve işin niteliği 
dikkate alınarak, Kurum, Bakanlığın ilgili birimleri veya ilgili kamu idarelerinde 
konusunda uzman personelin katılımı ile müşterek yapılabilir. 

Yukarıda yer alan tablonun (1) ila (9) numaralı sıralarında belirtilen 
işyerlerinin Kanun kapsamında değerlendirilebilmesinde; bu işyerlerinde seri ve 
sürekli üretim yapılması ve bir grup işçinin çalışması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi gerekir. 

Kurumun gerekli görmesi halinde, fiili hizmet süresi zammı ile ilgili olarak 
yapılan şikayet ve ihbarlar da bu madde gereğince sonuçlandırılır. 

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılardan tahsil 
edilecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi; 

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlardan; 
1) 60 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 12 işveren hissesi olmak üzere % 

21, 
2) 90 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 12,5 işveren hissesi olmak üzere 

%21,5, 
3) 180 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 14 işveren hissesi olmak üzere % 

23, 
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanlardan; 
1) 60 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 14,33 işveren hissesi olmak üzere % 

23,33 
2) 90 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 16 işveren hissesi olmak üzere % 

25, 
3) 180 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 21 işveren hissesi olmak üzere % 

30, 
oranında tahsil edilir. 
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Söz konusu işyeri ve işlerde ay içerisinde geçen çalışmaların gün sayısı 
dikkate alınmak suretiyle, günlük prime esas kazanç ile bu kapsamda çalışılan gün 
sayısı çarpımı üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim tutarı karşılığı 
hesaplanır. 

İşverenlerce, sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında geçen 
çalışmalarına ait prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazançları Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile (c) bendi 
kapsamındaki sigortalılar için ise aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesiyle 
Kurumca belirlenecek sürede verilir. 

Günlük çalışma süresinin bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı 
kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılar, ay içinde bu nitelikteki işlerde geçen 
çalışma saatleri toplamının günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacak 
gün üzerinden bildirilir. 

Söz konusu işyeri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (c) bentleri kapsamında çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan 
sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma 
sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi 
zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı ise 
360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, birinci fıkraya göre 
hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, sigortalının; Yukarıda yer alan tablonun; 

a) (1) ila (9), (11), (12) ve (15) inci sıralarında yer alanlar için beş yılı, 
b) (13) ve (14) üncü sıralarında yer alanlar için sekiz yılı, 
geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenir. 
Fiili hizmet süresi zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere Kanunda yaşlılık 

aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Ancak yaş 
haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve maluliyet halleri hariç 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı 
sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda belirtilen sigortalılar 
ise en az 3600 gün işyeri ve işlerde çalışmış olmaları gerekir. 

Yaptıkları iş nedeniyle yukarıda yer alan tabloda belirtilen işyeri ve işlerden 
aynı anda birden fazlasına tabi olan sigortalılara en yükseğine göre fiili hizmet 
süresi zammı verilir. 

Yukarıda yer alan çizelgede belirtilen sigortalıların ücretsiz izinde geçen 
süreleri ile (13) ve (14) numaralı sıralarda belirtilen sigortalılar hariç olmak üzere, 
söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, 
yıllık izin, eğitim ve kurs süreleri ile resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı 
kapsamında değerlendirilmez. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri, asıl veya ek yıllık fiili hizmet süresi 
zammı prim belgesini, “www.sgk.gov.tr” web sayfasında “e-sgk” bölümünde 
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bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi”nden elektronik (internet) ortamda Kuruma 
göndermekle yükümlüdürler. Ancak, elektronik altyapı oluşturuluncaya kadar 
kamu idarelerinin (işverenlerinin) yasal süresi içinde kağıt ortamında vereceği prim 
belgeleri esas alınarak işlem yapılacaktır. 

Yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesini (asıl veya ek) internet 
üzerinden Kuruma gönderecek olan kamu idareleri, anılan belgeleri 5434 sayılı 
Kanunun mülga 34 üncü maddesi uyarınca Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin 
son günü saat 23:59’a kadar göndereceklerdir. Buna göre, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınan 
sigortalıları çalıştıran kamu idareleri, bir yıl içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin 
örneği Genelge ekinde yer alan yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesini, ait 
olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde (31 Mart günü saat 23:59’a kadar) Kuruma 
göndereceklerdir. Mart ayının son gününün tatile rastlaması durumunda, söz 
konusu belgeler bu günü izleyen ilk iş günü sonuna kadar Kuruma verildiği 
takdirde yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacaktır. 
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2.1. İŞVEREN KAVRAMI 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine 
göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasına göre, “işçi 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluşlara işveren” denir. İşveren, iş sözleşmesinin, işçiye karşı sözleşmeden 
doğan borçlarının ifasını mameleki ile yüklenen tarafıdır. 

İşveren gerçek kişi olabileceği gibi, şirket, dernek, vakıf, kooperatif, sendika, 
devlet veya kamu iktisadi teşebbüsü gibi özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel 
kişisi yahut adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar da olabilir. 

İşverenin, işyerinin maliki olması zorunlu olmadığı gibi, işyerini bizzat 
yönetmesi de işveren sıfatını edinme bakımından zorunlu değildir. Aynı şekilde 
işverenin, mutlaka iş sahibi de olması gerekmez. Nitekim iflas halinde iflas masası, 
ölüm halinde vasiyeti tenfize memur olanlar (vasiyet hükmünü yürütenler) işveren 
sıfatını kazanırlar. 

İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim 
görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren 
vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş 
ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren 
ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

İşveren vekilinin, işveren adına hareket etmesi, onun doğrudan temsil 
yetkisini haiz mümessili olduğunu ifade eder. İşveren vekilinin temsil yetkisi 
genellikle iş sözleşmesine dayanır. Ancak, vekalet veya şirket sözleşmesine 
dayanabileceği gibi kanundan da doğabilir. Bu sonuncu halde kanuni temsil söz 
konusu olup temsil yetkisinin kapsamı ve koşullarını doğrudan kanun tayin eder. 

2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 
Kanuna göre çalıştırılanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen 
yükümlülükleri, bunları çalıştırmaya yetkili makam tarafından yerine getirilir. 

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni, Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ise Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir. 

 

2.2. ALT İŞVEREN KAVRAMI 

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte 
veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir 
kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl 
işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt 
işveren ile birlikte sorumludur. 
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 31 nci maddesine göre, işverenden 
iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce yerleşim 
belgesi ile imza sirkülerini, varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname 
ve imza sirkülerini ve diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin 
türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini Kuruma elden veya posta yoluyla 
gönderirler. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile alt işverenlere asıl işverenle yapmış 
olduğu sözleşmenin bir örneğini de Kuruma verme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Alt işverenlik yönetmeliğine göre ise alt işveren; bir işverenden, işyerinde 
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir 
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları 
ifade etmektedir. 

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; 
a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi 

işçileri de bulunmalıdır. 
b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı 

işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, 
verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir 
iş olmalıdır. 

c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde 
aldığı işte çalıştırmalıdır. 

ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 
ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş 
olmalıdır. 

d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. 
Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi 
ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez. 

Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde 
yapılır. Alt işverenlik sözleşmesinde; 

a) Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresi, 
b) Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan 

kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi, 
c) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu, 
ç) Alt işverene verilen işin ne olduğu, 
d) Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve 

işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin teknik 
açıklama, 

e) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri, 
f) Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği, 
g) İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin 

işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt 
işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt 
işveren ile birlikte sorumlu olacağı, 
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ğ) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından 
çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin 
haklarının kısıtlanamayacağı, 

h) Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları, 
ı) Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası, 

hususlarına yer verilir. 
Bir işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık 

gerektiren bir işin alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını 
belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş 
bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye eklenir. 

 
2.3. İŞYERİ KAVRAMI 

İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte 
işlerini yaptıkları yerlerdir. 

İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı 
bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi 
yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır. 

Tanımlamada geçen işyerine ait “maddi unsur” üretim makineleri, bina, saha 
vb. ifade ederken; “maddi olmayan unsur” ise alacak, marka, patent vb. ifade 
etmektedir. Böylece 506 sayılı Kanun’a göre “işyeri” nitelemesinin olumlu biçimde 
kapsamı genişletilmektedir. Kapsam genişlemesinin en çok etkili olacağı alan hiç 
şüphesiz iş kazası sayılma hallerinde karşımıza çıkacaktır. 4/a ve 4/b sigortalıların 
iş kazası sayılma halleri arasında “işyerinde bulunduğu sırada, meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaya” yer 
verilmektedir (13. md.). 4/c’li sigortalılar bakımından ise “işyerinde meydana 
gelen kaza”lar vazife malûllüğü olarak değerlendirilecektir.4 

5510 sayılı kanuna göre işyeri kavramına dahil olan unsurlar şu şekildedir: 
-Asıl İşyeri: İşverence mal ve hizmet üretmek amacıyla sigortalı çalıştırılan 

yerdir. 
-İşyerine Bağlı Yerler: Asıl işyerinde yapılan ve işin niteliği(iktisadi bağlılık) 

ve yürütümü bakımından (yönetimde birlik) asıl işyerinin parçası olan yerlerdir. 
Örneğin bir konfeksiyon satıcısı veya şeker, çikolata satıcısı, satış yerine ilaveten 
arka bahçede birer imalat atölyesi açmış olsalar bile bu atölyeler işin niteliği ve 
yürütümü bakımından işyerine bağlı olduğu için müstakil ayrı işyeri sayılmazlar. 

-Eklentiler: İşyerine fiziki olarak bağlı olan yerler olup eklenti sayılan yerle-
rin de işin görülmesi ile ilgisi bulunmalıdır. Bu nedenle Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
vermiş olduğu bir karara göre, lojman olarak kullanılan yer işin görüldüğü yerle 
aynı binada olsa dahi sosyal sigorta uygulaması açısından işyeri sayılmamıştır. 

-Araçlar: İşin yapılması esnasında kullanılan her türlü taşıt aracı ile sabit ve 
                                                            
4 ÖZTÜRK Ercüment; “5510 Sayılı Kanunda İşyeri”, Yaklaşım Dergisi, Eylül 2008, S.189 
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seyyar her türlü makineyi bu tanımın içine dahil edebiliriz. Sosyal sigorta uygula-
ması açısından aracın işyerine dahil edilmesinde söz konusu aracın işyerinin sınır-
ları içinde yer alıp almaması ve işverenin mülkiyetinde olup olmaması önemli de-
ğildir. Örneğin kiralanan bir araçla işçilerin işyerine getirilip götürülmeleri halinde, 
söz konusu araç mülkiyeti işverene ait olmamasına karşın işyerinden sayılır. 

Tek ihale ile birden fazla ünitenin görev alanına giren bir işin yapılması 
hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk 
başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek işyeri sicil numarası verilebilir. Aynı anda 
birden fazla ünitenin görev alanlarında işe başlanılması halinde, hangi üniteden tek 
işyeri sicil numarası alınacağı işverenin talebine göre belirlenir. İşverence, ilgisi 
bulunan diğer ünitelere yazılı olarak bilgi verilir. 

Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel 
nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve 
sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında 
yürütülmesine ünitece izin verilebilir. 

Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası 
açılmaz; ancak sigortalıyı devralan işveren, devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya 
başlamadan önce, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi 
Kuruma ibraz etmesi kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu 
yükümlülüklerini, sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri sicil numarası 
üzerinden Kurumca kendisine verilecek üç haneli numara ile yerine getirebilir. 

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle 
aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir 
numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. Alt işveren adına işyeri 
dosyası açılmaz. 

 

2.4. İŞYERİ TESCİLİ 

2.4.1. İşyeri Bildirgesi 
İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı 

çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu 
aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret 
sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. 
Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde 
Kuruma bildirmek zorundadır. 

İşyerinde, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi 
ile (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu 
nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde 
belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini düzenleyerek e-
sigorta5 ile göndermek zorundadır. 
                                                            
5 e-sigorta, işveren, alt işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve 
kuruluşlarca bu Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik ve benzeri 
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Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine 
intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir. 

Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı 
mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike 
sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle 
ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise Genel Müdürlükçe tek dosyada veya 
birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir. 

Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya 
deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir. 

5510 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin 
konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin 
her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı 
ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri 
bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu 
işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek 
işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir. 

Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve 
çalıştırılacak sigortalı sayısını ticaret sicil memurluklarına bildirmesi üzerine, tica-
ret sicil memurluklarınca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, işyeri 
ünitece tescil edilir. Bu durumda şirketlerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. 

Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları 
birbirine karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler de bağımsız 
işyeri sayılır. 

Tek ihale ile birden çok işin yapılması hâlinde istihkaklarının bir ödenmesi 
ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece 
tek sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitede işe başlanılması 
hâlinde, hangi ünitede tek sicil numarası alınacağını işveren belirler. İlgisi bulunan 
ünitelere yazılı olarak bilgi verir. 

Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel 
bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların 
birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece 
izin verilebilir. 

Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen işyeri bildirgesi elden veya posta 
yoluyla Kuruma verilir. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma 
doğrudan verilen işyeri bildirgelerinde, bildirgenin Kurumun gelen evrak 
kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi 
olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir. 
Sonradan verilen işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile kabul edilmesi hususunda 
Kurum yetkilidir. 
                                                                                                                                                                     
ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını ve bu şekilde aktarılan bilgiler ve talepler ile 
Kurumca yürütülen sosyal sigorta işlemleri sonuçlarından uygun görülenlerin işveren, sigortalı, hak 
sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara verilmesini sağlayan elektronik portalı ifade etmektedir. 
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2.4.2. İşyeri Sicil Numarası 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 

sigortalı çalıştırılan işyerine; 
a) Kurumca "Mahiyet Kodu", "İşkolu Kodu", "Ünite Kodu", "Sıra 

Numarası", "İl Kodu", "İlçe Kodu," "Kontrol Numarası" ve varsa "Geçici İş İlişkisi 
Kurulan İşveren Numarası" ile "Alt İşveren Numarası" nı ihtiva eden bir sicil 
numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir. 

b) Yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu 
belirleyen "Mahiyet Kodu" ile ilgili haneye; kamu sektörüne bağlı devamlı işyerleri 
için "1", özel sektöre bağlı devamlı işyerleri için "2", kamu sektörüne bağlı geçici 
veya mevsimlik işyerleri için " 3", özel sektöre bağlı geçici veya mevsimlik 
işyerleri için "4" rakamı yazılır. 

c) Yapılan işin "Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi" ne göre hangi iş 
koluna girdiğini belirleyen bölüme, Prim Tarifesinde bu işe karşılık gösterilen dört 
rakamlı işkolu kodu yazılır. 

ç) Ünite kodu hanesine, işyerinin işlem gördüğü ünitenin kodu yazılır. 
d) Her işyerine ilgili ünite tarafından iller itibarıyla ve sıra takip etmek 

suretiyle bir sıra numarası verilir. 
e) Kurumca, sigorta işlemlerinde kullanılmak üzere işyeri hangi "il"de ise, o 

"il"e ait trafik kod numarası ilgili bölüme yazılır. 
f) İllere bağlı ilçelerin her birine işyeri hangi ilçede ise bu ilçe kodu ilgili 

bölüme yazılır. 
g) İşyeri sicil numarasının doğru kullanılması amacıyla Kurumca "Kontrol 

Numarası" verilir. 
ğ) Alt işverenlerin işlemlerinde kullanılmak üzere her bir alt işverene o işyeri 

için bir "Alt İşveren Numarası" verilir. 
h) İşyeri numarasından önce gelmek üzere gerçek ve tüzel kişilere işveren 

numarası verilebilir. Bu numara gerçek kişi işverenlerde Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası, yabancı uyruklu gerçek kişi işverenlere Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi 
kimlik numarasıdır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı çalıştırılan işyerlerine, Kurumca ünite kodu, saymanlık ve kurum 
numarası, il kodu, ilçe kodu ve kontrol numarasını ihtiva eden sicil numarası verilir 
ve bu numara işverene tebliğ edilir. 

Saymanlık numarası, altı haneli olup ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden iki 
hanesi sigortalının çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu 
ifade eder. 

Kurum numarası, altı haneli olup sigortalı çalıştırılan kamu kurumunu ifade 
etmek üzere Kurumca verilen numarayı ifade eder. 

İl kodu, ilçe kodu ve ünite kodu bu maddenin birinci fıkrasında açıklanan 
esaslar çerçevesinde bu işyerleri için de verilir. 
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2.4.3. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler 
İşveren, işyeri bildirgesi ekinde Kuruma vermesi gereken; 
a) Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim 

belgesini, 
b) Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler 

yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, 
bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle 
yükümlüdür. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat 
müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını 
sağlamaları halinde, (b) bendinde istenilen imza sirküleri artık istenilmez. 

İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri 
başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen 
belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden 
verir veya posta yoluyla gönderirler. 

Yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra; 
a) Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, 
b) Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini, 
c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir 

idarenin yazısı, 
ç) İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile 

müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi, 
yukarıda belirtilen sürede ve usulle verilir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup 
eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. 

 
2.4.4. Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare 

Edilen İşlerin Tescili 
İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka 

bir işverene intikal eden işin belirli bir yerde yapılmaması hâlinde, işverenin 
ikametgâhının bulunduğu, bir "il"den diğer bir "il"e geçmesi ve devam etmesi 
hâlinde ise işin başladığı yeri çevresine alan üniteye verilir. 

Büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve 
faaliyeti belirli bir yere bağlı olmayan işler, belirli yerde yapılmayan işler olarak 
kabul olunur. 

Belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı ile işin görüldüğü 
yerler, Kuruma ait ayrı ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin 
işverenin yazılı başvurması üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan ünite veya 
ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir. 

Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber, büro, yazıhane gibi belirli 
bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir yerde yapılmış sayılır ve işyeri 
bildirgesi, işin sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan üniteye verilir. 
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2.4.5. Tespit veya Resmî Belgelere İstinaden Tescil 
İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmemiş olması hâlinde, işyeri; 
a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen 

yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere, 
b) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya Kanunun 8 inci 
maddesinin yedinci fıkrasına göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine 
göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer 
gerçek ve tüzel kişilerden, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlardan, Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına göre 
Kuruma yapılacak bildirimlerden veya ruhsat vermeye yetkili mercilerden alınan 
bilgilere, 

c) Mahkeme kararlarına istinaden re’sen tescil edilir. 
 
2.4.6. İşyerinin Nakli, Devri, İntikali 
Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin; 
a) Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde 

nakleden işverence, başka bir işverene devredilmesi hâlinde ise devralan işverence; 
nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde, 

b) İşverenin ölümü ile işyerinin mirasçılarına intikali hâlinde ise 
mirasçılarınca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, 
işyeri bildirgesi verilir. 

İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi 
hâlinde işyeri bildirgesi verilmez, ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde 
durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil 
bilgilerine dayanarak yeni bir işyeri sicil numarası verir. Eski ünitedeki işyeri 
dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitede açılan 
dosyaya konulur. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, 
birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların 
ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini, adi şirketlerde ise şirkete yeni ortak 
alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, 
işverenlerce bu husus işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilir. İşyerlerinde işletme adı 
değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Değişiklik, Ticaret Sicil Gazetesinin de 
ekli olduğu bir yazı ile Kuruma bildirilir. 

Aynı işverene ait olup, aynı veya birden fazla ünite bölgesinde olduğu hâlde 
tek dosyada işlem gören işyerlerinden, bir veya bir kaçının başka bir işverene 
devredilebilmesi, işyerlerinin Kuruma borcunun bulunmaması veya devredilecek 
işyerinin borcunun belirlenebilmesi koşuluyla kabul edilebilir. 

Maaş ödemeleri Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklarca yapılan Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran 
kamu idarelerinden saymanlığı değişenler değişiklik tarihini takip eden on gün 
içinde yazılı olarak bildirilir. 
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Kamu idaresinin başka bir kamu idaresine devri veya birleşmesi hâlinde, 
devir alan veya birleşen kamu idaresince dayanağı bilgi ve belgelerle birlikte 
durum, devir veya birleşme tarihini takip eden on gün içinde Kuruma yazılı olarak 
bildirilir. 

İki veya daha fazla kamu idaresinin yeni bir kamu idaresi adı altında 
birleşmesi durumunda yeni kurulan kurumca, birleşme tarihini takip eden on gün 
içinde işyeri bildirgesi verilerek birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler gönderilir. 

Kamu idarelerinin aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri, dayanağı 
bilgi ve belgeleriyle birlikte değişiklik tarihini takip eden on gün içinde Kuruma 
bildirilir. 

Kamu idaresinin özelleştirilmek suretiyle satışının yapılması hâlinde, satışı 
yapılan kurum, durumu satış işleminin onaylandığı tarihi takip eden on gün içinde 
ilgili belgeleriyle birlikte Kuruma bildirir. 

 
2.4.7. Alt İşverenlerin ve Sigortalıyı Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde 

Devralan İşverenin Yükümlülüğü 
Asıl işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran alt işverenler, bu 

işlerinden dolayı Kuruma işyeri bildirgesi vermeyecektir. Bu kişiler, çalıştırdıkları 
sigortalıları, asıl işverenle yapmış oldukları sözleşmenin Kuruma ibraz edilmesi 
kaydıyla asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyerinden alacakları numara ile 
Kuruma bildireceklerdir. 

Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası 
açılmaz; ancak sigortalıyı devralan işveren, devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya 
başlamadan önce, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi 
Kuruma ibraz etmesi kaydıyla, müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini, 
sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri sicil numarası üzerinden Kurumca 
kendisine verilecek özel bir numara ile yerine getirebilir. 

 
2.4.8. (4/c) Sigortalılarını Çalıştıran İşverenlerin İşyeri Tescil Yükümlü-

lüğü 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, işyeri bildirgesini, en geç sigortalı 
çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre iştirakçi çalıştıran ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 
çalıştırmaya devam eden kamu idareleri, işyeri bildirgesini, en geç 24/10/2008 
tarihine kadar Kuruma vermek zorundadırlar. 

Maaş ödemeleri Saymanlıklarca yapılan Kamu kurum ve kuruluşlarının 
tahakkuk dairelerinin her biri ayrı işyeri olarak tescil edilebileceği gibi, istenilmesi 
halinde tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi suretiyle bir veya birkaç işyeri olarak 
da tescil edilebilecektir. 
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Örnek 1: (A) Malmüdürlüğünde maaş tahakkukları İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlköğretim Okulları adı altında toplu olarak yapılan İlköğretim 
Okullarının tescil işlemleri ayrı ayrı yapılabileceği gibi istenilmesi halinde 
İlköğretim Okulları adı altında tek bir işyeri dosyası açılmak suretiyle tescil işlemi 
yapılabilecektir. 

Örnek 2: (B) Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı idari ve akademik birimlerin 
maaş tahakkukları ve prim ödemeleri her birim için ayrı ayrı yapılması durumunda 
her bir birimin ayrı bir işyeri olarak tescili yapılabileceği gibi istenilmesi halinde 
tüm birimlerin tek bir işyeri olarak tescil işlemi yapılabilecektir. 

İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmemiş olması halinde, işyeri 
Kurumca re’sen tescil edilir. 

İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı çalıştıran işveren, işyeri bildirgesini e-sigorta ile Kuruma göndermek 
zorundadır. İşyeri bildirgesinin internet ortamında düzenlenerek gönderilmesinden 
sonra bilgisayardan alınan sıra numaralı çıktısı ıslak imza ile onaylanarak Kuruma 
gönderilecektir. 

İşyerinin internetten tescil edilmesi işlem adımları aşağıda belirtildiği gibidir: 
a) Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını kullanmak suretiyle 

sisteme giriş yapacaktır. 
b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının geçerli bir numara olduğunun 

doğrulanmasından sonra, bu numara ile işyeri tescil uygulamasına girilecektir. 
Uygulama ile onay aşamasına kadar işyeri tescili oluşturulabilmekte, 
düzeltilebilmekte veya silinebilmektedir. Onaylanan belge üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapılması mümkün değildir. 

İnternet ortamında gönderilen işyeri bildirgesinin sıra numaralı bilgisayardan 
alınan çıktısı, ıslak imza ile onaylı bir şekilde Kuruma gönderilir. Kuruma 
verilecek ıslak imzalı ve onaylı işyeri bildirgesine göre işyeri dosyası açılarak, 
işyeri sicil numarası ve tahakkuk / tediye ile ilgili kamu görevlileri adına 
oluşturulan kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi yazıyla ilgili Kamu İdaresine bildirilir. 

Kamu idarelerine verilen işyeri sicil numarasındaki; 
a) Ünite kodu, işyerinin işlem gördüğü ünitenin kodunu, 
b) Saymanlık numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının ilk altı 

hanesini, bu numaranın ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden iki hanesi, sigortalının 
çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu, 

c) Kurum numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının son altı 
hanesinde gösterilen ve sigortalı çalıştırılan kamu kurumunu ifade etmek üzere 
Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numarayı, 

ç) İl kodu, işyerinin bulunduğu ile ait trafik kod numarasını, 
ç) İlçe kodu, işyerinin bulunduğu ilçenin ilçe kod numarasını, 

ifade eder. 
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Kamu idarelerinin tescili için, işyeri bildirgesinin verilmesi yeterli olup, 
ihtiyaç duyulan belgeler Kurumca yazı ile ayrıca istenilecektir. 

Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması 
halinde, (a) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı, (c) bendi kapsamına giren 
sigortalılar için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri dosyası tescil 
edilecektir. 
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3.1. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA KAPSAM 

Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık 
sigortası kollarını kapsamaktadır. 

Haklarında kısa vadeli sigorta kolları uygulanacaklar şunlardır; 
A) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdi 

ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar. 
B) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlar: 
1) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin 

başkanlıklarına ve yönetim kurullarına seçilenler, 
2) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından belirlenen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-1’de yer 
alan tabloda sayılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, 
resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat 
kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, 

 3) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış 
ülkelerin uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve 
sığınmacı kişiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke 
sigortalılarından, sözleşmede belirlenen istisna halleri dışında çalışmalarını hizmet 
akdine tabi sürdürenler, 

4) Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde 
çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını 
belgeleyemeyenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çalıştırılan Türk 
vatandaşları, 

5) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 
Kanuna göre, çiftçi malları koruma başkanlıkları veya meclisleri tarafından 
çalıştırılan koruma bekçileri, 

6) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen 
umumi kadınlar, 

7) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici 
olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(C) bendi kapsamında çalıştırılanlar. 

C) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya 
mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan; 

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit 
usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 

2) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, 
3) Kollektif şirketlerin ortakları, 
4) Limited şirketlerin ortakları, 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    97 

5) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
6) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
7) Donatma iştirakleri ortakları, 
8) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 
9) Tarımsal faaliyette bulunanlar. 
D) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 

sayılanlar, 
E) Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 10/7/1953 tarihli 

ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler. 
5510 Sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri, Kanunun 

4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlara uygulanmaz. 
 
3.2. İŞ KAZASI SİGORTASI 

3.2.1. İş Kazası Sayılan Haller 
5510 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, iş kazası; 
a) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 

sigortalının; 
1) İşyerinde bulunduğu sırada, 
2) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 
3) Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl 

işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
4) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına 

bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için 
ayrılan zamanlarda, 

5) İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
b) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışan 

sigortalının ise; 
1) İşyerinde bulunduğu sırada, 
2) Yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre 
uğratan olaydır. 

İş kazasının unsurları şunlardır; 
1- Sigortalı Olma: 
Kazaya uğrayanın 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) 

veya (b) bendi kapsamında sigortalı sayılması gerekir. Sigortalı sayılmayanların 
uğradıkları kazaların iş kazası sayılması düşünülemez. Bu bağlamda Kanunun 
istisna hükmü "sigortalı sayılmayanlar" arasında yer alan bir kimsenin uğradığı 
kaza iş kazası kabul edilmeyecektir. 

Bununla birlikte Kanunun istisna hükmü içinde yer almamakla beraber, 
sigortalı sayılmayan ancak, sosyal güvenlik destek primi kesilenler ile iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortalarına tabi tutulmuş olanlar da iş kazası ve meslek hastalığı 
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halinde, Sosyal Sigortalar Kanunu ile sağlanan yardımlardan yine bu konuda yazılı 
şartlar ve esaslar dairesinde faydalanırlar. 

Bunun gibi, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun "Meslek 
Kursları" başlığını taşıyan 37 nci maddesi kapsamındaki kursiyerler, kursa devam 
ettikleri sürece, 3308 sayılı Kanunun, çırak ve öğrencilere verdiği haklardan 
yararlandıklarından ve anılan Kanunun 25 nci maddesindeki "Aday çırak, çırak ve 
işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere, sözleşmenin akdedilmesi ile 5510 
sayılı Kanunun iş kazaları ve meslek hastalıkları ... hükümlerinin uygulanacağı" 
hükmü karşısında, bunların uğrayacakları kazalar da, iş kazası sayılacaktır. 

İşe alınanlar kendiliğinden sigortalı sayılacaklarından, işveren tarafından 
Kuruma bildirilmemiş olması, sigortalının maruz kaldığı olay karşısındaki 
durumunu etkilemez. Bunun gibi, iş kazasının varlığı için sigortalı olma dışında 
başka koşulların, örneğin; belli bir süreden beri sigortalılık ya da belirli bir süre 
prim ödemiş olma koşulunun gerçekleşmesi de aranmayacaktır. İşe girdikten birkaç 
saat sonra uğranılan kaza da, iş kazası kabul edilebilecektir. Yine, sigortalının kasdı 
veya suç sayılır bir hareketi sonucu olayın meydana gelmiş olması, iş kazası 
sayılma niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. 

2- Kazaya Uğrama: 
Borçlar hukuku açısından kaza, borçlunun kusur ve iradesi dışında meydana 

gelen, önceden görülemeyen, kaçınılması mümkün olmayan, zarar doğuran ve 
borçluyu sorumluluktan kurtaran herhangi bir olaydır. 

Genel anlamda kaza, "Can ya da mal kaybına neden olan kötü olay" şeklinde 
tanımlanır. 

Hukuki açıdan ise biri geniş, diğeri dar olmak üzere iki anlamı 
bulunmaktadır. 

Geniş anlamda kaza: Ani bir şekilde ve istenilmeyerek bir zararın 
doğumuna amil olan sebepler kompleksinin bütünüdür. Bu anlamdaki kaza 
kavramına vücut bütünlüğünün ihlali ve ölüm dahil bulunduğu gibi, eşyaya ilişkin 
zarar da dahildir. 

Dar anlamda kaza: İnsan vücudunun zarar görmesi, bir başka ifadeyle ölüm 
veya vücut bütülüğünün ihlalidir ve genellikle zarar gören kişinin iradesi dışında, 
hariçten gelen, ani ve şiddetli bir müdahale sonucu bedende meydana gelen bir 
arıza olarak tarif edilip, sınırlandırılmıştır. 

İş kazaları açısından, bu dar anlamdaki kaza kavramı önem taşır. 
a) Dıştan gelen müdahale: 
Sigortalıyı bedence ya da ruhça arızaya (zarara) uğratan yahut ölümüne 

neden olan olayın, dıştan gelen bir etkenle meydana gelmiş olması gerekir. Şu 
halde bir kazanın varlığından söz edebilmek için, kişinin bedeni varlığının arızalı 
olmasından ileri gelen bir zarara maruz kalmamış olması gerekir. 

Dıştan gelen müdahale bir çok zaman kaza ile hastalığın ayırımına yardımcı 
olmaktadır. Hastalık, harici bir müdahale olmadan meydana gelen patolojik bir 
durumdur ve yavaş inkişaf eden olayların sonunda kendisini belli ettirir. Her ne 
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kadar mikroplar da, dıştan gelen bir müdahale olarak mütalaa edilebilirse de, bu 
gibi özellikler üzerinde durulmamaktadır. 

b) Ani Müdahale: 
İş kazası, aniden veya çok kısa bir zaman aralığı içinde meydana gelen bir 

nedenle, ortaya çıkan bir olaydır. 
Müdahalenin ani oluşu genellikle kazanın nerede ve ne zaman meydana 

geldiğinin tespitini kolaylaştırır. Bu gibi durumlarda kazanın meydana geldiğinin 
ispatında da bir zorlukla karşılaşılmaz. Örneğin, otomobilin çarpması, dokuma 
tezgahındaki mekiğin fırlaması gibi. 

Ancak bazı hallerde, müdahalenin belirli bir süre devam etmesi sonucu 
kazanın meydana geldiği de görülmektedir. Örneğin, zehirli gaz teneffüsü sonucu 
boğulmalar, güneşin etkisiyle meydana gelen yaralar gibi olaylar sonucunda da, 
kazanın meydana geldiği kabul edilmektedir. Belirtilen bu gibi durumlarda 
genellikle, müdahalenin ani oluşu söz konusu olmasada, dıştan bir müdahalenin 
varlığı ve bu müdahalenin kesintisiz devam etmesi aranmaktadır. 

Bazen müdahale ani olmakta ve dışarıdan meydana gelmekte, ancak etkilerini 
bir süre sonra göstermektedir. Örneğin, böcek, yılan, arı soktuktan belli bir süre 
sonra arıza görülmektedir. Bu gibi hallerde, dıştan gelen müdahalenin ani olduğu 
ve kazanın varlığı benimsenmektedir. Ancak dıştan gelen müdahalenin etkilerinin 
bir süre sonra açığa çıktığı durumlarda, kazanın vukuunun ispatlanması 
güçleşebilir. Bu gibi olaylarda gerçekleşen müdahale ile, vücutta ortaya çıkan arıza 
arasındaki bağlantının ispatlanması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Müdahalenin ani oluşu da, tıpkı dıştan gelen müdahale gibi hastalık ve kazayı 
birbirinden ayıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir. 

3- Sigortalının Uğradığı Kaza Sonucu Bedence ve Ruhça Bir Arızaya 
Uğraması: 

Bir iş kazasından söz edebilmek için, sigortalının karşılaştığı olay nedeniyle 
hemen veya sonradan, bedensel veya ruhsal bir arızaya maruz kalmış olması 
gerekir. Arıza kavramı, bedensel veya ruhsal arızaların tümünü kapsar. Uğranılan 
arızanın en azından sosyal sigorta yardımlarının Kurumca sağlanmasını 
gerektirecek nitelik ve derecede olması yeterli olacaktır. Bu ölçüde olmayan, 
örneğin, gündelik iş hayatında sıkça karşılaşılan ufak tefek yara, bere ve sıyrıklar iş 
kazası olarak nitelendirilmez. Bunların dışında kalan her türlü yaralanma, 
sakatlanma, kırık, yanık, körlük ve sağırlık gibi dış organlarda meydana gelen 
arızalarla, iç kanama, beyin sarsıntısı gibi iç organlardaki bedensel arızalar iş 
kazası olarak kabul edilecektir. Olay sonucu sigortalının yaşamını yitirmesi de, hiç 
kuşkusuz bir iş kazasıdır. Sigortalının uğradığı kaza nedeniyle ruhsal bir arızaya 
uğraması da iş kazası kapsamına girer. Örneğin; akıl hastalığı, hafıza kaybı, 
zihinsel yorgunluk, sürekli sinir bozuklukları iş kazası sayılır. 

Sigortalının vücut bütünlüğüne ilişkin olmayan zararlar iş kazası kavramı 
dışında kalır. Bu bağlamda eşyaya ilişkin zararlar, iş kazası olarak nitelendirilmez. 
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4- Uygun İlliyet Bağının Bulunması: 
5510 sayılı Kanunun 13. maddesinin iş kazasını, sigortalıyı arızaya uğratan 

olay şeklinde nitelendirmiş olması, illiyet bağını iş kazasının bir unsuru durumuna 
getirmiştir. Şu halde bir kaza olayının varlığı yeterli değildir. Bir olayın iş kazası 
olarak nitelendirilebilmesi için uygun illiyet bağının varlığı gereklidir. 

İlliyet bağı iş kazaları açısından iki yönde kurulabilir. 
a) Sigortalının gördüğü iş ile kaza arasında; 
Sigortalının gördüğü iş ile meydana gelen kaza arasında bir bağın 

mevcudiyeti gereklidir. Uğranılan kazanın, görülen iş dolayısıyla meydana gelmesi 
durumunda işle-kaza arasında illiyet bağının var olduğu kabul edilmektedir. 

Örneğin; 
-İtfaiyede çalışan sigortalının hareket yeteneğini muhafaza edebilmek için 

yaptığı beden eğitimi sırasında ayağının takılması ile düşmesi ve yaralanması, 
- Mezbaha işyerinde, haftada iki gün gelip kesim yaparak çalışan sigortalının, 

o gün sarhoş durumda çalışırken, bıçağı bacağına saplayıp kan kaybından ölümü 
gibi. 

b) Kaza olayı ile uğranılan zarar arasında; 
Kaza ile sigortalının uğramış bulunduğu bedensel veya ruhsal arıza arasında 

bir ilişkinin bulunması, başka bir ifadeyle, neden ile sonuç arasında bir bağın 
varlığı gereklidir. Yaşamın karmaşık olayları içinde bu yöndeki illiyet bağının 
saptanması her zaman kolay değildir. Herşeyden önce, buradaki illiyet uygun 
illiyettir. Olayların normal akışına ve genel yaşam deneyimlerine göre gerçekleşen 
türden zararlı bir sonucu meydana getirmeye elverişli ya da böyle bir sonucun 
meydana gelmesini kolaylaştıran nedene uygun neden, bu nedenle sonuç arasındaki 
bağa da, uygun illiyet bağı denilmektedir. Eğer sigortalının uğradığı zarar, olayların 
doğal akışına göre, faaliyetin beklenilmeyecek bir sonucu ise, bu durumda uygun 
illiyet bağından söz edilemez. Örneğin, işyerinde çalışırken güneş çarpması sonucu 
hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan sigortalının, hastanede tedavi görürken tam 
iyileştiği sırada kalp kirizinden ölmesi, göğsüne dolanan ip dolayısıyla göğsü şişen 
fakat aylar sonra kronik kalp yetmezliğinden ölen madencinin ölüm olaylarında 
kaza ile sonuç (ölüm olayı) arasında bir illiyet bağından, dolayısıylada bir iş 
kazasının varlığından söz edilemez. 

Kaza sonucu arıza ya da ölüm gerçekleşebilir. Ölüm ile kaza arasında illiyet 
bağının bulunması şarttır. Örneğin; işyeri sahasına demir aktaran vinçte işaretçi ve 
yükleyici olarak görev yapmakta olan (A) ve (B) isimli iki sigortalının, yükleme 
sırasında vincin ani hareketi sonucu kazaya maruz kaldıkları, sigortalılardan 
(A)'nın bacağında parçalı kırık oluştuğu ve hastanede ameliyata alınırken aşırı 
dozda narkoz sonucu öldüğü, sigortalı (B)'nin ise karın bölgesine aldığı darbe 
dolayısıyla iç kanama geçirdiği ancak sağlık görevlilerinin durumu geç 
farketmelerinden ötürü kan kaydından öldüğü tespit edilen olayda, sigortalı (A) için 
ölümle sonuçlanan bir iş kazasından söz etmek mümkün değil iken, (B)'nin 
geçirdiği kazanın ölümlü iş kazası olduğunun kabulü gerekir. 
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İş kazası sayılma hal ve durumları aşağıdaki gibidir; 
1) İşyerinde bulunduğu sırada 
Sigortalıların iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası 

sayılacaktır. İşyeri, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde, sigortalı sayılanların 
maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak 
tanımlanmış olup, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden 
bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya 
meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden 
sayılmıştır. 

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların yapılan işle 
ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir. 

Örneğin; 
- Sigortalıların avluda yürürken düşmesi, 
- Dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, 
- Bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, 
- Tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, 
- Yemekhanede yemek yerken elini kesmesi, 
- Dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, 
- İşyerinde intihar etmesi, 
- İşyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, 
- Ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için 

geldiğinde kaza geçirmesi, 
- Araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazalar, 
İş kazası olarak kabul edilecektir. 
Ancak, Kanunun 11 inci maddesindeki; “sigortalının işini yaptığı yer” 

ifadesinden sigortalının fiilen çalıştığı yani esas işini gördüğü yerin anlaşılması 
gerekmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre de işin niteliği 
bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle diğer eklentilerin de işyerinden 
sayılması gerektiğinden maden işletmeleri, karayolları, demiryolları gibi 
işletmelerde çalışanların esas işini gördüğü yerden tamamen ayrı bir bölgede ve 
işin yürütümü ile ilgili olmaksızın bulunduğu sırada meydana gelen bir kazanın, 
olayın sadece işyeri sınırları içinde meydana gelmesinden dolayı iş kazası 
sayılmasına imkân bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, dışardan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın 
işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden 
sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkan bulunmamaktadır. 

2) Yürütülmekte olan iş nedeniyle 
İşverenleri tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işyerinde veya işyeri 

dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak sayılmaktadır. 
İşçiler bakımından “işverenleri tarafından yürütülmekte olunduğu iş” 

ifadesiyle, sigortalının işyerinde veya işyeri dışında meydana gelen kazanın 
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işverenin görevlendirmesi veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada karşılaşabileceği 
kaza riskine karşı teminat altına alınmaktadır. 

Örneğin; 
- Torna atölyesinde çalışan sigortalının elini torna makinesine kaptırması, 
- Tarlada çalışan sigortalının ilaçlama yaparken zehirlenmesi, 
- Tarlada çalışan sigortalının traktörü devirerek yaralanması, 
- İşverene ait traktör ile tarlaya giderken yolda traktör ile kaza geçirmesi, 
- Beyaz eşya tamir bakım servis işyerinde çalışan sigortalının buzdolabı 

tamiri için gittiği binada dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaralanması, 
gibi olaylar işlerin yürütümü sırasında ve çalışma konusunda meydana geldiğinden 
iş kazası sayılması gerekmektedir. 

3) İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi 
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi 

nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar iş kazası 
sayılması gerekmektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus, 
meydana gelen kazanın işverenin sigortalıya vermiş olduğu görevle ilgili olup 
olmadığı, görevin yapılması için geçen süre içinde meydana gelip gelmediğinin 
tespitine bağlı bulunmaktadır. 

Örneğin; işveren tarafından, işyerinde çalışan bir sigortalının işverenin 
evindeki bir malzemeyi almak üzere görevlendirilmesi halinde işverenin evine 
sigortalının gidip gelmesi sırasında uğradığı, muhasebe bürosunda çalışan 
sigortalının işvereni tarafından mükellefin hesaplarını kontrol etmek için 
görevlendirilmesi halinde sigortalının bu iş için gidip gelmesi sırasında ve 
mükellefin bulunduğu yerde çalışması sırasında meydana gelen olayların iş kazası 
sayılması gerekmektedir. 

Ancak, görevli olarak gönderilen sigortalının görev konusu ile ilgili olmayan 
ve görevinin dışında meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaz. Bu nedenle görevli 
gönderilen sigortalının işi dışında eğlenmek için gittiği sinema veya gece 
kulübünde herhangi bir nedenden dolayı uğradığı kazanın iş kazası olarak kabul 
edilmesi mümkün değildir. 

4) Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 
Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 

geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmaktadır. Sigortalıların, 4857 sayılı İş 
Kanununun 74 üncü maddesine istinaden bir yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri 
için bu Kanunda belirtilen sürelerde sigortalının işveren tarafından ayrılan emzirme 
odasında veya çocuğun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme 
sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılacaktır. 

Örneğin; kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda 
işyerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, 
çocuğun bulunduğu yere gidiş-gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası 
sayılmalıdır. 
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5) İşverence sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidiş ve gelişi sırasında 
Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi 

sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. 
Burada önemli olan; 
- İşverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve 
- Sigortalıların işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri keyfiyetidir. 
Örneğin; 
- İşverenin kiraladığı bir minibüs veya işyerine ait servis aracı ile 

sigortalıların sabah evlerinden işyerine, işin bitiminde de işyerlerinden evlerine 
getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazası, 

- Tam olarak durmamış araçtan sigortalının inerken düşerek yaralanması, 
- Araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen olay, 
İş kazası sayılması gerekmektedir. 
Ancak, sigortalının işe gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra 

yolun karşı tarafında bulunan işyerine geçmek için yolu geçerken uğradığı trafik 
kazası, sigortalının getirilip götürülme hali sona ermesi nedeniyle iş kazası 
sayılamayacaktır. 

İş kazası sayılan haller ile ilgili örnek Yargıtay kararları; 
• Sigortalının gönderilmiş bulunduğu yere giderken ölüm olayının meydana 

gelmiş bulunması yönü kesinlikle belli olmayıp şüpheli kalmaktaysa sigortalı 
yararına değerlendirme ilkesi gereğince ağır basan olasılık olarak sigortalının 
görevle gönderildiği yere giderken kazaya uğradığının ve dolayısıyle de olayın 
işkazası niteliğini taşıdığının (m.11/A,c)kabulü gerekir. (Yarg. 10. HD., 09.10.1984 
T., 1866 E., 1976 K.) 

• Bir işyerinde çalışan sigortalı işçinin işyeri dışında da olsa iş sözleşmesi 
uyarınca üzerine aldığı hizmet borcunu yerine getirirken yaralanması ve bu zararlı 
sonucun bir üçüncü kişi tarafından meydana getirilmiş olması dahi işkazasıdır. 
(Yarg. 4. HD., 04.01.1973 T., 9706 E., 52 K.) 

• Belediye işçisi olan sigortalının gene belediyeye ait lakin şehir içinde yolcu 
taşıma işinde kullanılan otobüsle işbaşı yapmak üzere işyerine gitmekte iken kimlği 
bilinmeyen kişilerce otobüsün taranması sonucu ölümü olayı İK 62 ve SSK 5. 
Maddelerinin geniş yorumuyla işkazası olarak nitelendirilmelidir. (Yarg. 10. HD., 
03.11.1983 T., 5263 E., 5446 K.) 

• İşverenin işçilerini işyerine getirip götürmek için sağladığı araçtan 
sigortalının işyeri kapısı önünde indikten sonra ölmesi olayı işkazasıdır. (Yarg. 9. 
HD., 08.10.1971 T., 7035 E., 21158 K.) 

• Sigortalının işyerinde tetanos mikrobu alması sonucu ölümü olayı 
işkazasıdır. (Yarg. 10. HD., 04.06.1974 T., 3244 E., 3890 K.) 

• (.........İşkazasından sözedebilmek için sigorta olayının SSK11/A da 
öngörülmüş) beş fıkradan yalnızca birine girmesi yeterli ve zorunludur.Sigortalının 
işyerinde iken,kendisini hemen veya sonradan beden veya ruhça arızaya uğratan bir 
olay başkaca hiçbir koşul aranmaksızın SSK açısından işkazasıdır. Bir olayın 
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işkazası sayılabilmesi için işin yürütümü ile ilgili ya da dış etkenlerle oluşmuş veya 
aniden olmasında bir zorunluluk olmayacağı ,böyle bir sınırlamanın yasaca 
öngörülmediği için benimsenemeyeceği de tartışmasızdır.Buna göre sigortalının 
işyerinde intihar etmesi hali işkazasıdır. (Yarg. 10. HD., 29.03.1979 T., 8413 E., 
2759 K.) 

• Şayet sigortalının güneş çarpması sonucu fenalaşmasıyla kaldırıldığı otelde 
kalp krizinden ölmesi olayı arasında “uygun neden-sonuç “bağı varsa ,ölüm olayı 
işkazası sayılmalıdır. (Yarg. 9. HD., 04.05.1979 T., 2909 E., 4545 K.) 

• Deri balyalarını kaldırma ile beyin kanaması arasında uygun neden-sonuç 
bağı varsa diğer deyişle bu balyaların kaldırılması sırasında sarfedilen fazla efor 
ölümü meydana getirmiş ise ollayda”harici etken” unsurunun gerçekleştiğini kabul 
etmek ve olayı işkazası saymak gerekir. (Yarg. 10. HD., 19.11.1976 T., 5763 E., 
7910 K.) 

• Sigortalı işçinin, işyerine giderken bindiği belediye otobüsünden indikten 
sonra bir aracın çarpması sonucunda yaralanması olayında kaza ile iş arasında 
uygun “neden-sonuç” bağı bulunmadığı için iş kazası sayılamaz. (Yarg. 10. HD., 
26.09.1989 T., 4351 E., 6491 K.) 

• Servis aracını beklediği sırada meydana gelen kaza iş kazasıdır. (Yarg. 21. 
HD., 14.05.1996 T., 2674 E., 2738 K.) 

Çağımızın artık yaşa bağlı olmaktan çıkan ve önemli ölüm nedenlerinden 
olan kalp krizi çalışma hayatında da sıkça görülmeye başlanıldığı, günümüzdeki tıp 
teknolojisi gelişmesine rağmen kalp krizlerinin nedeni doyurucu olarak 
açıklanamadığı, bu yüzden kalp krizinin iş kazası niteliği belirlenirken, sosyal 
güvenlik hukuku düzenlemelerine hakim olan sosyal hukukun çalışanları koruyucu 
ilkeleri ile sigorta düşüncesine öncelikle önem verilmesi gerektiği, kalp krizinin iş 
kazası sayılabilmesi için öncelikle meydana gelen olayın kural olarak tazminat 
hukukuna göre kaza sayılması gerektiği, kaza ise kazaya uğrayana göre dışarıdan 
meydana gelen bir etki sonucu ortaya çıkmasının icap ettiği, iş kazasını doğuran dış 
etkenin ise, çalışma şartlarından kaynaklanıp kaynaklanmaması olayın iş kazası 
olarak değerlendirilmesinde önem taşımadığı, çünkü işyerinde meydana gelen bir 
kazanın Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında iş kazası kabul edilmesi için kazanın 
işyerinde ve sigortalının işverenin emrine amade iken ya da işin yürütümü sırasında 
olmasının yeterli ve gerekli olduğu, işyerinde işverenin emri altında olmak normal 
hayat şartlarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Örneğin; işyerinde işin yapılmadığı zamanların buna örnek gösterilebileceği, 
yoksa sigortalının işverenin emrinde olmaksızın veya kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanların tatil veya mesai saatleri dışında, işyerinde işle ilgisi olmayan 
keyfi davranışlarda bulunurken kalp krizi geçirmesi durumunda olayın iş kazası 
sayılamayacağı, sigortalı söz konusu davranışları ile bir bakıma mekan anlamında 
işyerinde bulunurken işverenin otoritesi altından farazi olarak çıkmaktadır. 

İşyerinde ortaya çıkan kazanın sonucunun işyeri dışında ortaya çıkması da 
kazanın iş kazası olarak kabulünü, yine kazaya sebebiyet veren dış etkenin 
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oluşumunda sigortalının iradesinin olması bu yönden kazanın iş kazası sayılmasını 
önleyemeyeceği, çünkü sigortalının iradesi kusur derecelerine göre bu Kanunun 21 
ve 22 nci maddelerinde kasıt, suç sayılır davranış ve bağışlanmaz kusur olarak 
değerlendirilmiş ve sadece sigortalıya bağlanacak olan gelirlerde farklılık meydana 
getirdiği, yoksa sigortalının iradesi kazanın iş kazası olmasını engelleyen bir neden 
olarak görülmeyeceği, 

Görüldüğü gibi iş kazası değerlendirilirken kaza kavramının tazminat 
hukukundaki irade dışında olması, öngörülememe ve kaçınılamama özellikleri ile 
aniden ortaya çıkma unsuru Kurumumuz düzenlemelerinde öneme alınmadığı 
doktrin tarafından savunulduğu, fakat dışarıdan bir etkenle olayın ortaya çıkması 
kazanın oluşumunda her iki hukuk dalında da kurucu unsur olduğu, Kısaca ifade 
etmek gerekirse sigortalı işyerinde ve işini yaparken veya iş yapmadan geçirdiği 
sürelerde işverenin emrine amade iken dış etkenlerden kaynaklanan bir neden 
sonucu kalp krizi geçirirse, kalp krizinin sonucu (ölüm veya arızalar) işyerinde 
veya dışında gerçekleşsin bunun bir iş kazası sayılması gerekmektedir. 

Burada göz önünde bulundurulması gereken konu, öncelikle bir olayın 
meydana gelmesi ve bu olay ile sonuç arasında bir ilişkinin bulunması diğer bir 
deyimle, “neden” ile “sonuç” arasında bir bağlantının olması gerekmektedir. 

 
3.2.2. İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süresi 
İş kazası, 5510 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 
inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri 
halinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen 
sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ise, eğitim veya staj gördükleri işyeri 
işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, 
Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) 
bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından 
kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki 
yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü 
içinde bildirilir. 

İş kazası, 5510 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan sigortalıların iş 
kazası geçirmeleri halinde; bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş 
kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş 
günü içinde Kuruma bildirilir. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek 
hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya 
doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. 

Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal 
tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de 
postaya veriliş tarihi esas alınır. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine 
rastlayan günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz. 
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5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki 
sigortalıların bildirim yapmaya engel durumlarını hekim raporu ile veya mücbir 
sebep olayını belgelemeleri şarttır. 

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim 
yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya 
ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir. 

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde, iş 
kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği 
tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olanların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürede bildirilmemesi halinde, bildirim 
tarihine kadar geçen süre için yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. 
Bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. 

 
3.3. MESLEK HASTALIĞI 

3.3.1. Meslek Hastalığı Halleri ve Tespiti 
5510 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; meslek 

hastalığı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan 
bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

Metnin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, meslek hastalığı, işin niteliğine 
göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğranılan hastalık, bedensel veya ruhsal hastalık halleridir. 

Bir olayı meslek hastalığı sayabilmek için sigortalı olunması, hastalık veya 
sakatlığın yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması, sigortalının bedence veya 
ruhça bir zarara uğraması, hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alması ve belirtilen süre içinde 
meydana çıkması, hastalığın hekim raporu ile tespit edilmesi unsurlarının bir arada 
gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Maddeler halinde yazmak gerekirse bir hastalığı meslek hastalığı 
sayabilmek için; 

- Sigortalı olunması, 
- Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması, 
- Sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğraması, 
- Hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 

İşlemleri Yönetmeliğinde yer alması, 
- Hastalığın belirtilen süre içinde meydana çıkması, 
- Hastalığın hekim raporu ile tespit edilmesi, 
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- Yukarıdaki tüm unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. 
İş kazası mesleki nitelikte bulunmayan olayları da kapsamasına karşılık, 

meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır. İş kazası ani 
bir hareket sonucu gerçekleşirken, meslek hastalığı zamanla oluşmaktadır. 

Örneğin; 
- Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları, “Pnömokonyoz” ve 

“Antrekozis”, 
- Mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları 

“Silikoz”, 
- Tütün işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakoz” gibi 

hastalıklar, 
işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen meslek hastalıklarından 
olduğu gibi, 

- Sıtma savaş işlerinde çalışan sigortalıların, bataklıkların kurutulması işinde 
çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya 

- Hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığında, 
İşin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen meslek hastalıklarından 

sayılmaktadır. 
Meslek hastalığı sigortası, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) 
bentlerinde sayılan sigortalılar ile Kanunun Ek 5 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak 
çalıştırılan sigortalılar için geçerlidir. 

Meslek hastalığının kapsamına ilişkin olarak özellikle belirtilmesi gereken 
hususlardan birisi de 5510 sayılı Kanun uygulamasından önce meslek hastalığı 
sigorta kolu sadece SSK kapsamında sigortalı olanlara uygulanmakta iken 5510 
sayılı Kanun ile birlikte söz konusu sigorta kolu Bağ-Kur sigortalıları yani 4/b 
kapsamında sigortalı olanlar için de uygulanmaya başlamıştır. 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; 
- Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun 

olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi 
belgelerin, 

- Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını 
ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer 
belgelerin, 

Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir. 
Meslek hastalığı sigortalının işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve 

sigortalının çalıştığı işten kaynaklanmış ise, eski işinden fiilen ayrılmasıyla 
hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için, Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen süreden 
daha uzun bir sürenin geçmemiş olması şartı aranacaktır. Bu durumdaki 
sigortalının hastalıklarına ait hekim raporu ve diğer tıbbi belgelerle doğrudan 
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Kuruma müracaat etmesi gerekmektedir. Ancak herhangi bir meslek hastalığının 
klinik ve laboratuar bulguları ile belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin 
işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları 
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya 
ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile 
meslek hastalığı sayılacaktır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamındaki 
sigortalıların tespit edilen meslek hastalığı tespit tarihinde yürüttüğü faaliyete 
ilişkin olup olmadığı araştırılacak, tespit tarihindeki faaliyetten önceki başka 
faaliyet konusundan kaynaklanması halinde, bu faaliyete ilişkin bilgilerin 
toplanması gerekmektedir. Daha önceki faaliyetine ilişkin meslek hastalığına 
tutulan sigortalılar içinde yükümlülük sürelerinin geçip geçmediği araştırılmalıdır. 

Meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresinin aşılması, belirtilmiş 
hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılamayacağı 
konusunda sigortalı ile Kurum ve sağlık tesisleri arasında çıkabilecek 
uyuşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanması için 
gerekli işlemler yapılacaktır. 

 
3.3.2. Meslek Hastalığının Bildirim Süresi Ve Usulü 
Meslek hastalığının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 
a) (a) bendi ile 5 inci maddenin (a), (b), (c), (e), (g) bentleri kapsamında 

bulunan sigortalılar bakımından, meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı 
veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, 

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, 
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini 
vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da posta 
yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde 
Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile 
yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır. Bildirim için tanınan 
sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz. 

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları 
kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden veya 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıdan, Kurumca bu olayla ilgili yapılmış 
bulunan tedavi giderleri, yol parası ve zaruri masraflar ile diğer harcamalar, 
ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir. 

 
3.4. HASTALIK VE ANALIK HALİ 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş 
göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir. 
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5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, 
kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık 
alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren 
doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye 
kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali 
kabul edilir. 

 
3.5. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN 

HAKLAR VE ŞARTLARI 

3.5.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sağlanan Haklar 
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: 
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik 

ödeneği verilmesi. 
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, 

gelir bağlanması. 
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. 
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği 

verilmesi. 
 
3.5.2. Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Haklar 
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine 

bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği verilir. 

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum 
yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından 
dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı 
olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve 
Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden 
emzirme ödeneği verilir. 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının; 

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 
120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 
120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi 
dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre 
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sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları 
doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı 
erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş 
olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 

 
3.5.3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
a) Tanım 
Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve 

analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında 
belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 
hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. 

b) Hastalık Sigortasında 
Hastalık sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş 

göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği verilmektedir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; 
- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, 
- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa 

vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, 
- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu 

alınmış olması, 
gerekmektedir. 

Örneğin; İşçi (X) yakalanmış olduğu üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığı 
nedeniyle (A) Devlet Hastanesine gitmiştir. Hekim tarafından İşçi (X)’e 7 (yedi) 
günlük istirahat raporu verilmiştir. İşçi (X)’in son bir yıl içerisinde 90 günden fazla 
prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. Buna göre İşçi (X) istirahatin (iş 
göremezliğin) üçüncü gününden itibaren toplam 5 (beş) gün için geçici iş 
göremezlik ödeneği alabilecektir. 

c) Analık Sigortasında 
Analık sigorta kolunda sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük 

geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. 
Geçici iş göremezlik ödeneği, hekimin vereceği istirahata bağlı olarak 

doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan 
önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için 
ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya 
kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre 
eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar 
çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet 
sunucularınca düzenlenecektir. 

Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; 
- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, 
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- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi 
bildirilmiş olması, 

- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması, 
- Doğum olayının gerçekleşmiş olması, 

gerekmektedir. 
6111 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile, Kanunun 18 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç 
hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması 
halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin 
onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir. 

Buna göre, doğum öncesi 8 (7x8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 
(7x10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar 
çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın 
sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı 
günlerin doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. 

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta 
kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum 
nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günlerin doğum sonuna ilave edilerek 
geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. 09/06/2010 tarihinde doğum önü gebelik 
istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor 
alan ancak 19/06/2010 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum 
öncesi işyerinde çalıştığı 09/06/2010-18/06/2010 tarihleri arasına ait 10 günlük süre 
ile erken doğum nedeniyle kullanamadığı 19/06/2010–04/08/2010 tarihleri arası 46 
günlük (10+46 gün) gebelik istirahatının doğum sonrasına ait 56 günlük doğum 
sonu istirahatına ilave edilerek (56+10+46=112) geçici iş göremezlik ödeneği 
ödenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta 
kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum önü 8 hafta veya 
çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken 
doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum 
yapması nedeniyle kullanamadığı günlerin doğum sonuna ilave edilerek geçici iş 
göremezlik ödenekleri ödenecektir. 

Örnek: 10/8/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 
10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/08/2011 tarihinde erken doğum yapan 
kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 46 günün veya çoğul 
gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik 
ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/8/2010-20/8/2010 tarihleri 
arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için söz 
konusu dönemde sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. 

Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu 
almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken 
doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı 
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günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere ilave 
edilerek iş göremezlik ödeneği ödenecektir. 

Örnek: Doğum öncesi gebelik iznine ayrılmadan, işyerinde çalışmaya devam 
eden kadın sigortalının 01.03.2011 tarihinde doğum yapması halinde, doğum 
raporuna doğumun 30 gün erken olduğu, normal doğum tarihinin 31.03.2011 
olduğunun belirtmesi durumunda, sigortalının 01.03.2011-30.3.2011 tarihleri 
arasında erken doğum nedeniyle kullanamadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük 
istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir. 

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün 
veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak, erken doğum 
yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü 
veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum 
nedeniyle kullanamadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi 
gerekmektedir. 

Örnek: 25.02.2011 tarihinde 56 günlük doğum öncesi istirahatına ayrılan ve 
30.03.2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalıya kullanamadığı 
(25.02.2011-29.03.2011 tarihleri arası) 33 günlük istirahatının 56 günlük doğum 
sonu istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi 
gerekmektedir. 

Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra 
olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, aşan süre hastalık sigortası kapsamında 
değerlendirilecektir. 

Örnek: 01/06/2008 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 
03/08/2008 tarihinde doğum yaparsa, 01/06/2008-07/06/2008 tarihleri arasındaki 
süre hastalık sigortası, 08/06/2008-02/08/2008 tarihleri arasındaki süre ise analık 
sigortası kolundan değerlendirilecektir. 

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair 
rapor alan sigortalı kadın, üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı 
süre kadar gebelik iş göremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile iş göremezlik 
ödeneğinin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrası istirahat süresine ilave 
edilir. 

Örnek: 01/06/2008 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 
hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ve 
06/07/2008 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11/07/2008 
tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 06/07/2008-10/07/2008 tarihleri arası için 
gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, hekim raporuna istinaden işyerinde 
çalıştığı 01/06/2008 ile 05/07/2008 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) doğum 
sonu istirahat süresine ilave edilecektir. 

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair 
rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa 
işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. 
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Sigortalı kadına 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici iş 
göremezlik süresi düşülerek kalan süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir. 

Örnek: 01/06/2008 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 
hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan 06/07/2008 
tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 01/08/2008 tarihinde 
doğum yaparsa 06/07/2008- 31/07/2008 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün 
doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için, gerekli prim ödeme gün sayısı 
bulunmayan ve doğum öncesi istirahatına ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih 
arasında işyerinde çalışmadığı sürelerde, işverence (toplu iş sözleşmesi, işyeri 
yönetmeliği hükümleri vb. nedenlerle) ücretleri verilerek sigorta primleri de 
Kuruma ödenen kadın sigortalıya Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilecek 
süre aynı zamanda sigorta primi bildirilmiş sürede olamayacağından bu devredeki 
sigorta primi bildirilmiş günlerin, yaptığı doğum nedeniyle, geçici iş göremezlik 
ödeneği verilmesi için gereken 90 gün hesabında dikkate alınması mümkün 
bulunmamaktadır. 

Örnek: 22/05/2008 tarihinde doğum öncesi istirahatine ayrılarak 18/07/2008 
tarihinde doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde (18/07/2007-
17/07/2008 tarihleri arasında ) kendisi için 89 gün analık sigortası primi ödenmiş 
olan sigortalı kadının, doğum istirahatine ayrıldığı 22/05/2008 tarihi ile doğum 
yaptığı 18/07/2008 tarihi arasında işyerinde çalışmadığı süre için, toplu iş 
sözleşmesi gereğince işverence ücretleri, dolayısı ile sigorta primleri ödenmesi 
halinde, sigortalı kadına analık geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün 
değildir. 

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği 
devam etmekte olan kadının, 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması 
şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir 
sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum 
sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir. 

d) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortalarında 
Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle istirahatli duruma 

düşmesi halinde, işçiye geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği verilmektedir. Başka bir ifadeyle iş kazasının olduğu veya meslek 
hastalığının başladığı günden itibaren sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmektedir. Ayrıca bu durumlarda işçinin belli bir süre prim ödemiş olma şartı 
da aranmamaktadır. Burada da Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık 
kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir. 

Örneğin; İşçi (A) inşaat işyerinde çalışmakta iken düşerek bacağını kırmıştır. 
Hastaneye giden işçi (A)’nın ayağı alçıya alınmış ve sağlık kurulu tarafından 1 ay 
istirahat raporu verilmiştir. Bu durumda işçi (A)’nın daha önceden ne kadar süre ile 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

114 _________________________________________________________________________________________________    

prim yatırdığına bakılmaksızın 1 aylık süre için geçici iş göremezlik ödeneği 
alması gerekmektedir. 

e) Sigortalılara Verilecek Olan İstirahatlara İlişkin Koşullar 
İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından 

düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından 
verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî 
sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla 
sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde 
geçerli olur. 

Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün 
istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise 
toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan 
istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat 
süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. 
Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli 
oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, 
işverenleri tarafından yurtdışında görevlendirilen sigortalılar ile Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan ve yürütmekte 
oldukları iş veya çalışma konuları nedeniyle yurtdışında bulunan sigortalılara ve 
Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsamındaki sigortalılara ülkemiz ile sosyal 
güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat 
raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince 
onanması hâlinde, Kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca 
onayı aranmaz. 

Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat 
verebilir. 

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol 
muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir 
nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma 
gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. 

Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek 
istirahatlar, örneği Kurumca belirlenecek belgenin doldurulması veya elektronik 
ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir. 

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik 
belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren 
üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının 
belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ 
sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir. 

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde 
akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin 
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uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen 
kabul edilir. 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülke sosyal güvenlik 
kurumları sigortalılarının, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat 
veya sağlık kurulu raporlarında bu Yönetmelikte belirlenmiş usul ve esaslar 
uygulanır. Bu raporların, akit ülke sosyal güvenlik kurumlarına intikal 
ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur. 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi personel için 
verilecek istirahat raporları usul ve esasları, Millî Savunma Bakanlığının görüşü 
alınarak Kurumca belirlenir. 

f) Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenme Süresi 
Geçici iş göremezlik ödeneği; 
i) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan 

sigortalıya her gün için, 
ii) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi 

kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların, hastalık sebebiyle 
iş göremezliğe uğramaları hâlinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici 
iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, 

iii) 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), 
(2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum 
yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği 
ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum 
sonrası istirahat süresine eklenen süreler için6, 
verilir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 
sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hâllerinde genel sağlık 
sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla 
yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak 
istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
Ancak yukarıdaki (c) bendine göre doğum öncesi ve sonrası geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz. 

g) Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, 

verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci 
maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte 
ikisidir. 
                                                            
6 6111 SK öncesindeki hali; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen 
muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının isteği 
ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat 
süresine eklenen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” 
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İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarında, yeniden 
tespit edilen alt sınırların altında günlük kazanç üzerinden ödenek alanların veya 
almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt 
sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş 
günlük kazançların alt sınırına göre artırılacağından alt sınırın arttığı tarihten evvel 
geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra 
da devam edenlerin, geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas alınan günlük 
kazançları yeniden tespit edilen alt sınır üzerinden hesaplanarak ödenir. 

Bir sigortalının, aynı zaman içinde ve aynı sigortalılık hâline tabi olacak 
şekilde birden fazla işyerinde çalışması hâlinde, ödeneklere esas tutulacak günlük 
kazancının tespitinde, üst sınır dikkate alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı 
bulunacak günlük kazançların toplamı ödeneğe esas günlük kazancını oluşturur. 
Ayrıca, bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinden 
birkaçı birleşirse geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya 
meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 
Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün 
için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. 

h) Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenme Usulü 
Geçici iş göremezlik ödeneği, buna ilişkin belge veya bilgilerin Kuruma 

intikalini takip eden yedi iş günü içinde geçmiş süreler için sigortalıların 
kendilerine, kanunî temsilcilerine, vekillerine veya sigortalının banka hesap 
numarasına ya da PTT Bank Şubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. 
Ancak, on günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar 
yapılır. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalının; 

a) İstirahatlı olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığı, 
b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu 

nitelikteki arızi ödemeler, 
c) Viziteye çıktığı/istirahatın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin 

devam edip etmediği, 
ç) Sigortalının PTT bank veya banka hesap numarası ile T.C. kimlik 

numarası, 
işveren tarafından Kuruma bildirilir. Bu bildirim yazılı olarak yapılabileceği 

gibi elektronik ortamda da yapılabilir. 
Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu 

süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat 
süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    117 

Yukarıdaki sürelerin hesabında Kanunun 24 üncü maddesinde düzenlenen 
kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan sürelere ilişkin Kurumda mevcut 
bilgiler ile sigortalılar tarafından ibraz edilen belgelere göre tespit edilecek süreler 
bilgi işlem ortamında kaydedilir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki 
sigortalılar sadece, istirahat raporlarıyla birlikte PTT bank veya banka hesap 
numaralarını Kuruma bildirirler, bunlardan Kurumca çalışmadığına dair beyan 
dışında bilgiler istenmez. 

i) Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Tutulacak Günlük Kazanç 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin 

veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya 
doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde Kanunun 80 
inci maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara 
esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya 
başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa 
verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; 
çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde 
ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi 
suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal 
işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların 
ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında: 

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek 
ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına 
bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak 
bulunan tutardan çok olamaz. 

b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, 
ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabı-
na esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı 
tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden 
ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. 

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak 
aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz 
katıdır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 
sigortalılar için aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 inci maddesine göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile 
kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olduğundan, geçici iş 
göremezlik ödeneğinde esas alınacak tutarların hesabı buna göre yapılır. 
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j) Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Birden Fazla Sigortalılık Statüsünün 
Çakışması 

Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi 
olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık 
statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık 
hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst 
sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü 
kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, 
kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta 
kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra 
hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın 
sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması 
durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu 
dikkate alınır. 

Buna göre, Kanunun (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine 
tabi olacak şekilde Kanun kapsamına giren bir sigortalının (a) bendine tabi sigortalı 
sayılacağından, bu durumda olan bir kişinin yazılı talepte bulunması durumunda 
Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine tabi olarak prim ödeyebilecekleri dikkate 
alındığında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan 
faydalanacaklardır. Ancak, bilindiği gibi 4 üncü maddenin (b) bendine tabi 
sigortalılara hastalık sigortasından sadece tedavi yardımı yapılmakta, iş göremezlik 
ödeneği ödenmemektedir. Ayrıca yine 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendine tabi sigortalılara analıkları halinde işten kaldıkları günler için ödenen 
geçici iş göremezlik ödenekleri, 6111 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci 
paragrafında (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak 
şekilde Kanun kapsamına girmesi durumunda, (a) bendi kapsamında sigortalılık 
statüsü geçerli olduğundan analık geçici iş göremezlik ödeneklerinin de bu statüden 
ödenmesi gerekmektedir. 
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3.5.4. Sürekli İş Göremezlik Geliri 
a) Şartları ve Çeşitleri 
Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan 

hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının 
sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca 
meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen 
sigortalıya bağlanır. 

Buna göre bir sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri ödenebilmesi için; 
- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürlerin 

bulunması, 
- Söz konusu hastalık ve özürlerin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden belirlenmesi, 
- Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında 

azalmış bulunduğunun tespit edilmesi, gerekmektedir. 
Sürekli iş göremezliğe yönelik tespitin yapılması için sigortalının varsa ilk işe 

giriş sağlık raporu, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi, olayın Kanun’a 
göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı 
işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir soruşturma raporu ve tutanaklar, 
çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından 
sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan 
epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel halini aldıktan sonra, son 
durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgelerin Kurum Sağlık 
Kurulu’nca incelenmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu, Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve 
esaslara göre sigortalıların çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranını 
tespit eder. 

Sürekli iş göremezlik tam ve kısmi iş göremezlik olarak ikiye ayrılır. Tam iş 
göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması durumunu anlatır. Bir başka 
deyişle, tam iş göremez durumundaki sigortalının meslekte kazanma gücündeki 
kayıp oranı % 100’dür. Sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kısmen azalmış 
olması ise kısmi iş göremezlik olarak adlandırılır. Bu durumda, kısmi iş 
göremezlik, meslekte kazanma gücünün en az % 10, en fazla %99,99 yitirildiğini 
gösterir. Meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı % 10’un altında olan sigortalı, 
sürekli iş göremez durumuna girmediğinden sürekli iş göremezlik gelirine de hak 
kazanamaz. 

b) Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması 
4/a kapsamında sigortalı olanlar açısından iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortasından hak kazanılan gelirlerin hesaplanmasında; 
- Günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (hariç) öncesi 

olanların gelirleri 506 sayılı Kanun’un mülga hükümlerine, 
- Günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (dahil) sonrası 

olanların gelirleri 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni sisteme göre hesaplanır. 
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Gelir sigortalının; 
Tam iş göremezliği halinde; Günlük kazançx30x%70 veya kısaca GKx21, 
Kısmi iş göremezliği halinde ise Günlük kazanç x 30 x %70 x Sürekli İş 

Göremezlik Derecesi (SİD) veya kısaca GK x 21 x SİD 
formüllerine göre hesaplanır. 
Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik 

geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine 
ödenir. 

Örneğin, günlük kazancı 30 TL olarak hesaplanan ve sürekli iş göremezlik 
derecesi % 45 olarak tespit edilen sigortalıya; 

Gelir= 30 x 21 = 630 x % 45 = 283,50 TL gelir bağlanır. 
Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda % 70 olan gelir 

bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınır ve Gelir = GK x 30 x %100 x SİD 
formülüne göre hesaplanır. 

Bu şekilde hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 
itibariyle hesaplanan gelir olup, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir 
başlangıç tarihi arasında 5510 sayılı Kanun’un 55. maddesinin ikinci fıkrası 
hükmüne göre artırılarak belirlenir. 

Son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi yılın ilk altı aylık döneminde ise 
Ocak ödeme dönemi için aylıklara uygulanan artış oranı kadar, son takvim ayı ve 
gelir başlangıç tarihi yılın ikinci altı aylık döneminde ise, Ocak ödeme dönemi 
artışı uygulanmaksızın Temmuz ödeme dönemi için aylıklara uygulanan artış oranı 
kadar, son takvim ayı yılın ilk altı aylık döneminde, gelir başlangıç tarihi yılın 
ikinci altı aylık döneminde ise hesaplanan gelir hem Ocak ödeme dönemi hem de 
Temmuz ödeme döneminde aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, 
sigortalının başlangıç tarihindeki geliri hesaplanır. 

Sigortalının gelirinin hesaplanmasına esas günlük kazancı; iş kazasının 
olduğu veya meslek hastalığı halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
on iki aydaki son üç ay içinde 5510 sayılı Kanun’un 80. maddesine göre 
hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün 
sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Örneğin, 15.06.2010 tarihinde iş kazası geçiren sigortalının günlük kazancı 
için kaza geçirdiği tarihten geriye doğru 3 aylık dönemlerde gün ve kazanca bakılır. 
Sigortalının; 

Dönem Gün Prime Esas Kazanç 
2010/Mayıs 30 820
2010/Nisan 30 1000
2010/Mart 30 950
Toplam 90 2770

 
Günlük Kazanç : 2770/90 = 30,78 TL. 
Aylık Kazanç : 30,78 x 30 =923,40 TL. 
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On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya 
başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa 
bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş 
göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük 
kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı 
gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir 
sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise gelire esas 
alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle 
hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan 
tutardan çok olamaz. 

İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, 
zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas 
alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz. 

506 sayılı Kanun’un 22. maddesi gereği, iş kazası sonucu gelirlerin sermaye 
olarak ödenmesi uygulaması 5510 sayılı Kanunla kaldırılmış olup, iş kazası sonucu 
gelir başlangıç tarihi Kanun’un yürürlük tarihinden sonra olan sigortalılar bu 
haktan yararlanamaz. 

c) Sürekli İş Göremezlik Geliri Verilme Usulü 
Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Kurum Sağlık Kuruluna 

gönderilecek belgeler arasında, varsa ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası ve meslek 
hastalığı bildirim belgesi, olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya 
sigortalının meslek hastalığına yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak 
belirtir soruşturma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iş kazası veya meslek 
hastalığı olduğunun kabul edildiğine dair belgeler, çalışır veya çalışamaz raporu, 
geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya meslek hastalığının 
tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp 
bulguları sekel hâlini aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve 
dayanağı tüm belgeler bulunur. 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten 
ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği Kurumca 
hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye başvurması yeterlidir. Tahsis talep 
dilekçesine, bir adet belgelik fotoğrafı eklenir. 

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, 
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna 

girilmişse, buna ait Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 
kurulları tarafından verilen raporun tarihini, 
takip eden ay başından başlar. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 
sayılanlara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından 
dolayı, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının 
ödenmiş olması zorunludur. 
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d) Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Kesilmesi 
Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri 5510 Sayılı Kanunun 94 üncü 

maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik 
durumunun kalktığının anlaşılması hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun 
tarihini takip eden ödeme dönemi başından kesilir. 

 
3.5.5. Ölüm Geliri 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri 

almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır. 
Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların ölüm sebebini 

bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onaylı ölüm tutanağı, defin ruhsatı, 
gömme izin kağıdı, ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu veya doktor raporu 
gibi belgelerin temininin imkânsız olduğu hâllerde, sigortalının ölümünden önce 
sürekli iş göremezliğine esas iş kazası veya meslek hastalığı dışında başka bir kaza 
geçirip geçirmediği ya da başka bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığının 
mahallinde tahkiki sosyal güvenlik kontrol memurları aracılığıyla yaptırılır. Ancak 
sigortalının kesin ölüm sebebine ilişkin karar, bu belgeler ile sigortalının 
dosyasının tetkiki sonucunda Kurum Sağlık Kurulunca verilir. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücünü; 
a) Yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik 

geliri bağlanmış iken ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı 
olmayan sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, 

b) Yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik 
geliri bağlanmış iken ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olan 
sigortalı için, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre yeniden hesaplanan 
geliri, 

c) Yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş 
göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin ölümün iş kazası veya meslek 
hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasına göre yeniden hesaplanan geliri, 

Kanunun 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine bağlanır. 
 
3.5.6. Evlenme Ödeneği 
Evlenme ödeneği, ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle 

aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki 
gelir ve aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenir. 

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki 
yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar 
gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri 
evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 
yeniden belirlenir 
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Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile 
Kurumun ilgili ünitesine başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne 
işlenmemişse, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma 
verilmesi zorunludur. 

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının, gelir ve aylıkları, evlenme tarihini 
izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir ve aylıkların 
durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve 
aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir. 

 
3.5.7. Cenaze Ödeneği 
Cenaze ödeneği; 
a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, 
b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, 
c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 

bildirilmiş iken, 
ölen sigortalının ailesine verilir. Yukarıdaki (c) maddesine istinaden verilecek 
cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz. 

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana 
veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar 
gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir 
dilekçe ile Kuruma başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne 
kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili 
makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin Kuruma verilmesi gerekir. 

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenir. 

 
3.5.8. Emzirme Ödeneği 
Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı 

kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 
kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık 
alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum 
tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanlık 
Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir. Emzirme 
ödeneği bildirilene kadar halen uygulanan tutarlar üzerinden ödemeler 
gerçekleştirilecektir. 

Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe emzirme yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan 
kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş olması şartı aranacaktır. 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının; 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

124 _________________________________________________________________________________________________    

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 
120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 
120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi 
dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, 
şarttır. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, 
bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya 
karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden 
önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme 
ödeneği verilebilecektir. 

Örnek: İşyerinden 01/08/2007 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2007 
tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin karısının sigortalılık 
niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde yani 10/08/2007-05/06/2008 
tarihleri arasında 09/01/2008 tarihinde doğum yapması ve doğum tarihinden önceki 
15 ay içinde yani 09/10/2006-08/01/2008 tarihleri arasında en az 120 gün kısa 
vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin 
ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 

 
3.6. SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TE-

DAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMA-
SI HALLERİ 

Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, 
tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hâllerinde geçici iş 
göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 

a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç 
olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle 
tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere 
uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış, sürekli iş göremezlik derecesi 
artmış veya malul kalmış yahut maluliyet oranı artmış ise, bu hususlar hekim 
raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş 
göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya 
artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilerek 
ödenir. 

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına 
uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, 
denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum 
ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen 
kusur derecesinin üçte biri oranında Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur 
derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması hâlinde yüzde beş oranında Kurumca 
eksiltilir. 
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c) Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, 
hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği 
tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı 
saptanan meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine 
rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir. 

ç) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna 
dair belge almaksızın çalıştığı; mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol 
raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri 
gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortalıya geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden 
itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. 

Yukarıdaki (b) bendinin uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen 
bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket 
etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi 
bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas 
tutulur. 

Yukarıdaki (ç) bendinde belirtilen sigortalılara ait raporda, istirahat süresi 
sonunda çalışır kararı varsa ayrıca çalışabilir belgesi aranmaz. Geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenirken sigortalının istirahatlı olduğu devrede çalışmadığının işveren 
veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olanlar tarafından beyan ve belgelenmesi gerekir. 

 
 3.7. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE 

İŞVERENİN SORUMLULUĞU 

İş kazası veya meslek hastalığının, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını 
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmesi 
durumunda, işveren Kuruma karşı sorumlu hale gelir. 

Kasıt; iş kazası veya meslek hastalığına işverenin bilerek ve isteyerek, 
hukuka aykırı eylemiyle neden olması halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli 
olarak yapılması kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kastı 
ortadan kaldırmaz. 

İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka 
aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali Kuruma karşı 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını 
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, 
Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun gereğince yapılan veya ileride 
yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 
tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. 
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İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 
Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar 
gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen iş kazası veya meslek hastalığının 
meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli bir önlemi almamış ise 
olayın kaçınılmazlığından söz edilemez. 

İş kazasının, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim 
tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, 
Kurumca işverenden tahsil edilir. 

Meslek hastalığının, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen sürede işveren 
veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 
sigortalıların kendilerince Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar 
geçen süre için Kurumca bu durum için yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş 
göremezlik ödenekleri kendilerine rücu edilir. 

 
3.8. İŞVERENİN SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGOR-

TALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUĞU 

Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi 
ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı 
çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası ve 
meslek hastalığı halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Bu 
durumda, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü 
masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değeri tutarı, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sorumluluk halleri 
aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olduğu halde, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde 
bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iş 
kazası ve meslek hastalığı sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez. 

Sigortalının bildirilmesi gereken yasal süre içerisinde meydana gelen iş 
kazalarında, Kanunun 23 üncü madde hükmü uygulanmaz. 

 
3.9. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 

İş kazası veya meslek hastalığı, 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 rücu 
edilir. 
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İş kazası veya meslek hastalığı, kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu 
idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak 
yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında 
kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak 
sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere 
rücu edilmez. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, Kanun uyarınca hak 
sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek 
hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası 
sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez. 

 
3.10. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAĞLANMASI 

YÖNÜNDEN SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU 

Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, tedavi süresinin 
uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde sürekli iş göremezlik geliri; 

a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç 
olmak üzere, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle tedavisini yapan 
hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle 
tedavi süresi uzamış, sürekli iş göremezlik derecesi artmış veya malul kalmış yahut 
maluliyet oranı artmış ise, bu hususların hekim raporu ile tespit ve 
belgelendirilmesi halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas 
alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilerek, 

 b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına 
uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, 
soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve 
kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanak veya belgelerde belirlenen 
kusur derecesinin üçte biri oranında Kurumca eksiltilerek, ancak kusur derecesinin 
bilgi ve belgelerde yer almaması halinde yüzde beş oranında Kurumca eksiltilerek, 

c) Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, 
hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği 
tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı 
saptanan, meslek hastalığına tutulan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif 
edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında, 
 ödenir. 

Yukarıdaki (b) bendinin uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen 
bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket 
etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi 
bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas 
tutulur. 
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3.11. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA DİKKATE 
ALINMAYAN SÜRELER 

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından; 
a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet 

süresi, 
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş 

göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde 

geçen süre, 
5510 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen çalışma sürelerine 

girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun 
olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz. 
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4.1. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLANLAR 

Türkiye’de ikamet eden kişilerden; 
i. 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentlerine tabi olanlar, 
ii. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 
iii. Yukarıdaki (i) ve (ii) maddeleri kapsamında sigortalı sayılmayanlardan; 
- Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate 

alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte 
birinden az olan vatandaşlardan her biri, 

- Sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler, 
- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre aylık alan kişiler, 

- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre şeref aylığı alan kişiler, 

- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının 
Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 

- Harp malullüğü aylığı alan kişiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler, 

- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre 
aylık alan kişiler, 

- 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile 
Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan 
kişiler, 

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 
kişiler, 

- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik 
ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan 
kişiler, 

- Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik 
kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, 
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- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede genel sağlık 
sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 
genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Yukarıda sayılanlar dışında kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan 
sigortalılardan iş sözleşmesi askıda kalanlar da iş sözleşmesinin askıda kaldığı süre 
içinde genel sağlık sigortalısı sayılır. Kanunun geçici 13 üncü maddesine göre 
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı 
tazminatı alanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında 
genel sağlık sigortalısı sayılır. 

5510 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gereği Ülkemiz ile sosyal 
güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrası (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenme ödeneği alan kız çocuklardan; 
eşleri tarafından bakmakla yükümlü olunmayanlar ile iki yıllık süre içinde 
eşlerinden boşanan kız çocukları, gelir/aylıklarının kesildiği tarihten itibaren iki 
yıllık sürenin sonuna kadar Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Ayrıca 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlardan ilgili kanunları gereğince aylıksız izin sürelerini 
bir yıla kadar kullananlar, bu süre boyunca genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bir 
yıla kadar aylıksız izin sürelerinde, bu sürenin bitiminde göreve başlanılması 
hâlinde genel sağlık sigortasından yararlanmak için ayrıca otuz gün prim ödenmesi 
şartı aranmaz. 

6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme gereğince; 4/11/1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören 
yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı 
olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas 
günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık 
sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. 

Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu 
yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından 
tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar 
dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı 
sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci 
maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır. 

6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme gereğince; 19/3/1969 tarihli ve 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu 
Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi 
durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı 
sayılır. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası 
primleri Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 
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sınırının otuz günlük tutarının % 6'sıdır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği 
tarafından ödenir. 

 
4.2. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMAYANLAR 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi olarak; 
1) 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 
a) (d) bendi gereğince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları 
devam edenler hariç askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile 
yedek subay okulu öğrencileri, 

b) (e) bendi gereğince yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş 
tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve 
yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke 
sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 

c) (l) bendi gereğince kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen 
ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin 
vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu 
ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu 
idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası 
sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili 
mevzuatının zorunlu kıldığı hâllerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal 
sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, 

2) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve 
tutuklular, 

3) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamındaki mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış 
yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı 
olmayan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayan 
kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar, 

4) İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de 
yerleşik olma hali bir yılı doldurmayanlar, 
genel sağlık sigortalısı sayılmazlar. 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendine göre harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan 
hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler 
kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı brüt 
asgari ücretin üçte birinden az olan aile bireyleri ile aynı bendin (2) numaralı alt 
bendine göre sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler ve (7) numaralı alt 
bendine göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun korunma, bakım ve 
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin eş, çocuk, ana ve babası 
Kanun gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değerlendirilmez. 
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26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılanlar 
genel sağlık sigortalısı sayılmaz. 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 
kapsamında gelir ve aylık alanlar ile genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü 
oldukları kimseleri aynı fıkranın (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında 
ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılmazlar. 

 
4.3. GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ TESCİLİ 

a) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerine tabi olanlar ile isteğe bağlı sigortalı olan kişiler; sigortalı veya isteğe 
bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı 
sayılırlar. Bunlar, ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı 
olarak tescil edilmiş sayılır. 

b) Vatansızlar ve sığınmacıların sigortalılığı vatansız ve sığınmacı 
sayıldıkları tarihten itibaren başlar, bu tarih İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünce bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile 
Kuruma bildirilir. 

c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre 
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin 
sigortalılığı korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren başlar, bu tarih Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunca bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş 
bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

d) 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 
görevlendirilen köy korucuları ile geçici köy korucularının sigortalılıkları göreve 
başladıkları tarih itibarıyla başlar, bu tarih, görevlendirmelerini İçişleri 
Bakanlığının onayına sunan Valilik tarafından bir ay içinde verilecek genel sağlık 
sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

e) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının; (d) bendinde 
sayılan mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan 
kişilerden, Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle yerleşik olanlar, Türkiye'deki 
yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve 
bu tarihten itibaren kendilerince bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş 
bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

f) 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince 
kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişilerin genel sağlık sigortalılığı işsizlik 
ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları 
tarihten başlar, bu tarih Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin 
bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

134 _________________________________________________________________________________________________    

g) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan 
kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren ayrıca bir bildirime gerek 
olmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş sayılır. 

h) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref 
aylığı alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren ayrıca bir bildirime 
gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş sayılır. 

i) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren 
ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş 
sayılır. 

j) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre aylık alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren ayrıca 
bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş sayılır. 

k) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 
aylık alanlar aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren ayrıca bir bildirime gerek 
olmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş sayılır. 

l) 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış 
Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre aylık alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren ayrıca bir bildirime 
gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş sayılır. 

m) 5510 sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal 
güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler gelir veya aylık almaya hak 
kazandıkları tarihten itibaren ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık 
sigortalısı olarak tescil edilmiş sayılır. 

n) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendi uyarınca harcamaları, taşınır taşınmazları ile bunlardan doğan 
hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler 
kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari 
ücretin üçte birinden az vatandaşlar primleri devlet tarafından karşılanmak üzere 
genel saglık sigortalısı sayilacaklar, bunların genel sağlık sigortalılıkları Kurumca 
tescil edildikleri tarihten itibaren başlar. Bunların, eş, çocuk, ana ve babaları 5510 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralı alt bendi gereğince bakmakla 
yükümlü olunan kişi sayılamayacaklarından, Kurumca belirlenecek test yöntemleri 
ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık 
tutarı asgari ücretin üçte birinden az tüm aile bireyleri de primleri Devlet tarafından 
karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır. 

o) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat 
etmekle birlikte, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; 
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1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, 
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç 
alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, 

2) Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, 5510 
sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz günlük tutarı, 

3) Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 
otuz günlük tutarının iki katı, 
prime esas kazanç tutarı olarak esas alınıp tescil edileceklerdir. 

Bunların genel sağlık sigortalılıkları, primleri kendileri tarafından ödenmek 
üzere Kurumca tescil edildikleri tarihten başlar. 

p) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan 
kişilerden, Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle yerleşik olanlar, Türkiye’deki 
yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve 
bu tarihten itibaren bir ay içinde kendilerince Kuruma verecekleri genel sağlık 
sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince 
genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortalılıkları 1/10/2010 tarihine 
kadar, başvurdukları tarihten başlar ve bunlar Kuruma verecekleri genel sağlık 
sigortası giriş bildirgelerine göre tescil edilirler. Bu süre içinde, anılan bentler 
gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlardan; sağlık hizmet sunucusuna 
başvuranlarla tescil talebi olmadığı halde 18 yaşından küçük çocukları sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılanlar geçici olarak tescil kütüklerine kaydedilir. 
Bunların genel sağlık sigortasına tescilleri Kuruma müracaat tarihi itibarıyla 
yapılır. 

Aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı 
sayılanlardan 1/10/2010 tarihine kadar Kurumca re’sen tescili yapılanların 
sigortalılıkları tescil edildikleri tarihten, re’sen tescil edilemeyenlerin genel sağlık 
sigortalılıkları ise başvurdukları tarihten başlar. 

r) 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme gereğince; 5510 sayılı Kanunun 
60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlar yükseköğrenimlerinin 
başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve yükseköğrenimlerinin 
devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki 
öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili 
üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilir. 

s) 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme gereğince; 5510 sayılı Kanunun 
60 ıncı maddenin sekizinci fıkrası kapsamında sayılanlar avukatlık stajına 
başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve avukatlık stajları 
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devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki 
stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar 
Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 

 
4.4. FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ 

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı 
kalmaları, hastalanmaları hâlinde sağlıklarını kazanmaları, trafik kazaları, iş kazası 
ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık 
hizmetlerinin karşılanması, iş göremezlik hâllerinin ortadan kaldırılması veya 
azaltılması, iş kazası ve meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital 
(doğuştan) nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda vücut bütünlüğünün 
sağlanması amacıyla Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), 
(d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan sağlık hizmetlerinin finansmanı Kurumca 
sağlanır. 

Buna göre Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri şunlardır: 
a) Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri. 

b) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından 
yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 
muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan 
teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve 
rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine 
yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 
meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve 
tedaviler. 

c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak 
muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, 
doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise 
dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, 
tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek 
mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve 
tedaviler. 

d) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş 
muayenesi, diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi 
için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı 
yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, diş 
çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, diş protez 
uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını 
doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin 72 nci maddeye göre belirlenen 
tutarı, 
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e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın 
ise kendisinin, erkek ise karısının; 

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi 
olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin 
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben 
mümkün görülmesi, 

2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış 

olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları 
tarafından belgelenmesi, 

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, 
5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan 

kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, 
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere 
yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir 
yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları 
sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme 
yöntemi tedavileri. 

f) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis 
ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, 
protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, 
iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi 
sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

 
4.5. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI 

Genel sağlık sigortası sisteminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 
bazı şartlar öngörülmüştür. Ancak söz konusu şartları belirtmeden önce hangi 
hallerde herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın sağlık hizmetlerinden 
yararlanılabileceğini belirtmek yerinde olacaktır. Buna göre aşağıdaki hallerde 
hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkündür;  

a) 18 yaşını doldurmamış olan kişilere yapılan sağlık hizmetleri, 
b) Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilere yapılan sağlık 

hizmetleri, 
c) Trafik kazası halleri, 
d) Acil haller, 
e) İş kazası ile meslek hastalığı halleri, 
f) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 
g) Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu 

sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını 
önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 
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h) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak 
muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 
muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı 
yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve 
tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık 
hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu 
sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve 
tedaviler, 

i)  Afet ve savaş ile grev ve lokavt halinde yapılan sağlık hizmetleri. 

Bir işçinin yukarıda sayılan haller dışındaki sağlık hizmetlerinden ve diğer 
haklardan yararlanabilmesi için; işçinin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu 
tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme 
gün sayısının olması şarttır. 

Ancak, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün 
içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 30 günlük prim ödeme gün 
sayısı aranmaz. 

Ayrıca işçilerin; 
a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet 

süresi, 
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş 

göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde 

geçen süre, 
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 
gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmaz. 

Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık 
hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet 
sunucularına başvurduklarında acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil 
halin sona ermesinden sonra); nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, 
pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin 
gösterilmesi zorunludur. 

İşçiler, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle 
genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini 
yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları 
varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. 

İşçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş 
kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde 
toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde 
genel sağlık sigortalılıkları devam eder. 
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4.6. KATILIM PAYI UYGULAMASI 

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık 
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade 
eder. 

Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Ayakta Tedavide Hekim Ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı 
Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi 

nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir. 
Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde……………………...2 TL 
İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında……………..…......8 TL 
Özel sağlık kurumlarında………………………………………………..15 TL 
Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki muayenelere ilişkin 2 TL tutarındaki 

katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere 
müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Muayene sonrasında kişilerin 
muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi 
durumunda katılım payı uygulanmaz. 

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan 
muayeneler için 8 (sekiz) TL öngörülen katılım payının; 

i) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler 
için 5 (beş) TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 (üç) TL lik tutar ise 
kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat 
aşamasında eczaneden tahsil edilir. 

ii) Diğer kişiler için ise 8 (sekiz) TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil 
edilir. 

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 (onbeş) TL 
öngörülen katılım payının; 

i) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler 
için 12 (oniki) TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 (üç) TL lik tutar ise 
kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat 
aşamasında eczaneden tahsil edilir. 

ii) Diğer kişiler için ise 12 (oniki) TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti 
sunucusu tarafından, 3 (üç) TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini 
için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. 

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin 
muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi 
durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık 
kurumlarındaki muayenelerde 3 (üç) TL indirim yapılır. Bu durumda bu maddenin 
üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin resmi sağlık hizmeti 
sunucularındaki muayenelerine ilişkin uygulanan 5 (beş) TL tutarındaki katılım 
payı, reçete ile ilk eczaneye müracaatında tahsil edilecektir. 
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Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilen ilacın/ ilaçların ülkemizde 
ruhsat alarak satış izni alması ve bu ilaçların SUT’un 6.3 numaralı maddesinde yer 
alan düzenlemelere uyulmak koşuluyla sözleşmeli eczanelerden fatura karşılığı 
kişilerce temin edilmesi durumunda; ayaktan tedavide hekim ve diş hekimi 
muayene katılım payının 3 (üç) TL tutarındaki kısmı Kurum ilgili birimince ödeme 
aşamasında kişilerden tahsil edilir. 

b) Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlarda Katılım Payı 
Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık 

alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si 
oranında katılım payı alınır. Ancak sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla 
SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yer alan 
hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlardan katılım payı alınmaz. 

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı; 
i) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 

gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, 
ii) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden, 

tahsil edilir. 
c) Vücut Dışı Protez ve Ortezlerde Katılım Payı 
Vücut dışı protez ve ortez sağlanması halinde katılım payı uygulanacak 

malzemeler aşağıda belirtilmiştir. 
- Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler 
- Ağız protezleri, 
- Vücut dışı kullanılan ve sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu 

belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler. 
 Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile 

bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında 
katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı 
tarihteki brüt asgarî ücretin yüzde yetmişbeşini geçemez. Yüzde yetmişbeşlik üst 
sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir. 

Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı; 
i) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 

gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, 
ii) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi 

tarafından kişilerden, 
tahsil edilir. 
Ağız protezlerine ilişkin katılım payı; 
i) Kurumla sözleşmeli sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi 

katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden, 
ii) Kurumla sözleşmesiz; serbest dişhekimlikleri ile sağlık kurum veya 

kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, sosyal güvenlik il 
müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden, 
tahsil edilir. 
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Kişilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dışı 
protez ve ortezler için katılım payı, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal 
güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir. 

Sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT hükümleri gereği katılım payı 
tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden 
sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir. 

d) Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavilerinde Katılım Payı 
Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci 

denemede % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller 
üzerinden katılım payı alınır. 

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti 
sunucusunca kişilerden tahsil edilir. 

e) Katılım Payı Alınmayacak Haller 
Aşağıda sayılan haller için belirtilen katılım payları alınmamaktadır; 
i) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu 

durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için, 
ii) Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için, 
iii) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol 

muayeneleri için, 
iv) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 

için, 
v) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre 

nakline ilişkin sağlık hizmetleri için, 
- Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı 

alınmaz. 
- Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı alınmaz. 
- Tıbbi Malzeme Katılım Payı alınmaz. 

Acil sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayaktan hekim ve 
dişhekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, 
görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayenelerinde de ayakta 
tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmaz. 

Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik 
hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde de 
ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmaz. 

 
4.7. İLAVE ÜCRET UYGULAMASI 

Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, 
SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin, SUT eki Ek-8 Listesi 
üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT eki Ek-9 Listesi dışında fatura 
edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamı üzerinden, Kurumca 
belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. 
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Kurumla sözleşmeli eczaneler eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep 
ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli 
optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile 
Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli arasında oluşacak fark ücretini 
kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarak değerlendirilmez. 

Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık 
hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez. 

 
a) İlave Ücret Alınmayacak Kişiler 
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk 

edilmeleri koşuluyla, 
- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre şeref aylığı alan kişilerden, 

- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, 

- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 
aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 

otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz. 
 
b) İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri 
1) Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 
2) Yoğun bakım hizmetleri, 
3) Yanık tedavisi hizmetleri, 
4) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 
6) Organ, doku ve kök hücre nakilleri, 
7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık 

hizmetleri, 
8) Diyaliz tedavileri, 
9) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, 

için (öğretim üyesi tarafından ayakta tedavi kapsamında verilen sağlık hizmetleri 
hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) 
numaralı maddede sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz. 
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5.1. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE HESAPLANMASI 

5.1.1. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Prime Esas Tutulacak 
Kazançlar 

a) Genel Olarak 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 

prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. 
a) Prime esas kazançların hesabında; 
1) Hak edilen ücretlerin, 
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan 

ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve 
bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, 

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) 
numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay 
içinde yapılan ödemelerin, 
brüt toplamı esas alınır. 

b) Ücret Ödemeleri 
5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 12 numaralı bendinde ücret, 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, 
günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği 
taşıyan brüt tutar olarak tanımlanmıştır.  

4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde ise, genel anlamda bir kimseye 
bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile 
ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. 

4857 sayılı Kanununun, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri uyarınca yapılan fazla 
çalışmalar ve 46 ncı maddesi uyarınca hak kazanılan hafta tatili ile 47 nci maddesi 
uyarınca ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücret, 57 nci maddesi uyarınca 
hak kazanılan yıllık izin ücreti, 70 inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri 
Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca yapılan hazırlama, tamamlama ve 
temizleme işleri için de artırımlı ücret ödenmektedir. Bu tür ödemeler ücret 
niteliğindeki kazançlar olarak isimlendirilmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalıların yukarıda açıklanan ücretlerinin prime esas kazanca 
dahil edilebilmesi için Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre hak edilmesi yeterli olup, sigortalıların ay içindeki prime esas kazanç 
tutarlarının hesaplanması sırasında, sözkonusu ücretlerin, ödenip ödenmediğine 
veya ne zaman ödendiğine bakılmaksızın, hak edildiği ayın prime esas kazancına 
dahil edilmek suretiyle prime tabi tutulması gerekmektedir. 

Örnek 1 - 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki (D) sigortalısının 2008/Ekim ayına ait aylık brüt ücretinin 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    145 

700,00 YTL olduğu, sözkonusu ayda yapmış olduğu fazla çalışmaya istinaden 
100,00 YTL tutarında fazla mesai ücretine hak kazandığı ve 700,00 YTL 
tutarındaki ücretin 2008/Kasım ayında, 100,00 YTL tutarındaki fazla mesai 
ücretinin ise 2008/Aralık ayında ödendiği varsayıldığında, bahse konu sigortalının 
aylık ücreti ile fazla mesai ücretinin hangi tarihte ödendiği üzerinde durulmaksızın, 
2008/Ekim ayına ilişkin olarak düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde, 
prime esas kazanç tutarı 800,00 YTL olarak Kuruma bildirilecektir. 

Buna karşın, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin 
sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 
sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı 
nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin 
feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir. 

Örnek 2 - 2007 yılında hak kazanmış olduğu yıllık iznini kullanmayan (B) 
sigortalısının 2008/Şubat ayında işten ayrıldığı varsayıldığında, sözkonusu 
sigortalının izin ücretinin hangi tarih itibariyle ödeneceği üzerinde durulmaksızın 
bahse konu sigortalının hak kazanmış olduğu yıllık izin ücreti 2008/Şubat ayına ait 
prime esas kazanca dahil edilecektir. 

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve 
toplu iş sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla 
birlikte sendikalara üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme 
kapsamında bulunmayan personele geriye yönelik olarak ücret farkı ödenmesine 
karar verilmesi halinde, sözkonusu ücret farkları, ilişkin oldukları ayların kazancına 
dahil edilerek prime tabi tutulacaktır. 

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde, bir aydan fazla 
istirahat alan sigortalılara, Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin 
yanı sıra işverenlerce de toplu iş sözleşmelerine dayanılarak istirahatlı bulunan süre 
için ayrıca ücret ödenmesi durumunda, bu ücretler istirahatlı bulunulan ayların 
kazancına dahil edilerek prime tabi tutulacaktır. 

Sigortalıların prime esas tutulacak kazançlarının hesaplanması sırasında, 
ücret ve ücret niteliği dışındaki kazançlar öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil 
edilecektir. 

Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerlerinde ve kamu idareleri veya yargı 
mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen, ücret ve ücret niteliği 
dışındaki kazançlar da yine ödendiği ayın kazancına dahil edilecektir. 

Ancak, prime esas kazanca dahil edilmesi gereken bu nitelikteki ödemelerin 
yapıldığı ayda prime esas kazanç üst sınırının aşılması nedeniyle prime tabi 
tutulamaması halinde, sözkonusu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden 
aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere prime esas kazancın üst sınırının altında 
kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilerek prime tabi tutulacaktır. 

Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya 
yargı mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen ücret dışındaki 
ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte 
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ödenmesi durumunda, ücret dışındaki bu ödemeler 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları da nazara 
alınmak suretiyle prime esas kazancın tâbi olduğu en son ayın kazancına dahil 
edilecektir. 

c) Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler 
İş Kanununun uygulandığı otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 

en az altı aylık kıdemi bulunan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep 
gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iş mahkemesince veya özel 
hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde; 

İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye 
ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz aylık 
ücreti tutarındaki tazminatın, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç 
durumunda olmaması ve işe başlatılmayan sigortalının sigortalılık niteliğinin de 
kalmaması nedeniyle anılan tazminat tutarı prime tabi tutulmayacaktır. 

Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya özel hakem kararının 
kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar 
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların da işverenin işçiyi işe başlatması veya 
başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile, feshin 
geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene 
verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve 
diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin fesih 
tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır. 

Buna göre, işçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem 
kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere 
başvurmuş olması kaydıyla, işe başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere 
çalıştırılmayan süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar, akdin 
feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların prime esas kazançlarına dahil edilerek 
işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primler 
kesilecek ve bu süreler hizmetten sayılacaktır. 

Öte yandan, işçi işe başlatıldığında bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile 
kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise işçiye ödenecek en çok dört aya kadar 
olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, 5510 sayılı Kanunun 80 
inci maddesi uyarınca bildirim süresine ait (ihbar) ücret ile kıdem tazminatının 
prime tabi tutulmaması nedeniyle işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok 
dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiş haliyle prime tabi 
tutulacak ve bu süreler prim ödeme gün sayısından sayılacaktır. 

d) Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade 
Edilmesi Üzerine Prime Esas Kazançlar Yönünden Yapılacak İşlem 

Bilindiği gibi, Anayasa ile tanınan, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevleri yürütmek üzere “diğer kamu görevlilerinin” çalıştırılması, bu 
kişilerin “atanma, görev, yetki, her türlü özlük hakları ile hukuki durumlarının 
kanunlarla düzenlenmesi” esasının sonucu olarak bazı kişiler; toplu iş sözleşmesi 
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ile istihdam edilen ve iş hukuku kurallarına bağlı bulunan işçilerden farklı olarak 
idare hukuku içinde yer almaktadırlar. 

Bu nedenle, bazı işyerlerinin hukuki statüleri, hangi istihdam şeklinde 
personel çalıştırılacağını belirtmekte ve bunlardan bir kısmı, memur ya da işçi 
statüsünde olmayan sözleşmeli personel niteliğini taşımaktadır. Kamu hizmeti 
görevi yapan bu durumdaki personel ile işveren arasındaki ilişkiden doğan 
uyuşmazlıklar da idari yargının görev alanına girmektedir. 

Bu durumdaki personelin görevlerine işverenlerince son verilmesi veya işten 
uzaklaştırılması üzerine görevlerine iadesi amacıyla idari yargı nezdinde açılan 
davalar üzerine anılan mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi 
durumunda, esas hakkında karar verilinceye kadar eski, yani idari işlemin 
tesisinden önceki durumun devamı sağlanmaktadır. İdareler bu kararların 
gereklerine göre ve gecikmeksizin işlem yapmaya veya eylemde bulunmaya 
mecburdur. Bu konudaki ana kural, yürütmenin durdurulması kararının geriye 
yürür biçimde sonuç doğurması, dava konusu işlemin yapıldığı andan önceki 
durumun geri gelmesidir. 

Aynı şekilde, kamu personeli durumunda olan bir kimsenin işverence 
görevine son verilmesi üzerine işveren (idare) aleyhine açtığı iptal davası 
sonucunda mahkemece işlemin iptaline karar verilmişse, idarece yapılmış idari 
işlem ve buna bağlı olarak yapılmış diğer işlemlerin eski durumuna getirilmesi 
gerekmektedir. 

İptal davası sonucunda iptal veya göreve iade kararı verilmesiyle yasa gereği, 
kişinin görevde olmadığı sürelerdeki hakları kendisine verilmekte, ücreti 
ödenmekte ve kişinin bu idari davadan önceki durumu işverence (idarece) 
sağlanmaktadır. 

Bu bakımdan, idari yargı tarafından verilen kararlara istinaden sigortalılara 
fiilen çalışmadıkları süreler için ücret ve benzeri nitelikte ödeme yapılması halinde; 
ücretler, ilişkin olduğu aylara maledilmek, ücret dışındaki diğer ödemeler ise 
ödendiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır. 

e) Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler 
Bilindiği gibi, ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi 

her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi 
tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi 
tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas 
kazancın üst sınırını aşabilmektedir. 

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil 
edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki 
kazançlar, prime esas kazanç aylık üst sınırı aşılmamak kaydıyla prime tabi 
tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret 
dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi 
hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına 
dahil edilecektir. 
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Örnek - Aylık brüt ücreti 4.000,00 TL olan (D) sigortalısının 2012/Ocak 
ayında ücretsiz izinli olduğu ve ilgili ayda brüt 6.000,00 TL ikramiye ödendiği 
varsayıldığında, 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında aylık kazanç üst sınırı 
5.762,25 TL olduğu nazara alınarak bahse konu sigortalının, Ocak ayında prim 
ödeme gün sayısı bulunmadığından ücret dışındaki ikramiye Şubat ve Mart 
aylarının prime esas kazançlarına dahil edilecektir. 

2012 /Ocak ayındaki prime esas kazancı=0 TL 
2012/Şubat ayındaki prime esas kazancı 4.000,00 TL ücret + 1.762,25 TL 

ikramiye = 5.762,25 TL 
2012/ Mart ayındaki prime esas kazancı 4.000,00 TL ücret + 1.762,25 TL 

ikramiye = 5.762,25 TL 
olarak Kuruma bildirilecek, 

1.762,25 TLX 2=3.524,50 TL prime esas kazanca dahil edilen ikramiye, 
6.000,00 TL- 3.524,50 TL =2.475,50 TL tutarındaki ikramiye ise prime esas 

kazanca dahil edilmemiş olacaktır. 
Diğer taraftan, sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay 

içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca 
dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu 
ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının 
bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek 
üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Ancak ödemenin 
yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı 
durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir. 

f) Yemek Paraları 
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya 

müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate 
alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, 
yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık 
prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim 
kesilmeyecektir. 

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas 
kazanca dahil edilecek tutar, 

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) 
Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı, 

Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek 
Yemek Parası, 

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme 

yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya 
şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse 
işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara 
fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca 
dahil edilmeyecektir. 
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g) Çocuk Zammı 
Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya 

isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 
bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da 
işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi 
halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 
5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla 
iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam 
etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu 
geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si 
oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate 
alınmayacaktır. 

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas 
kazanca dahil edilecek tutar; 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna 
Tutarı, 

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek 
Çocuk Zammı, 

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
h) Aile Zammı (Yardımı) 
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet 

akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde 
durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı 
gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması 
durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u 
oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate 
alınmayacaktır. 

Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca 
dahil edilecek tutar; 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı, 
Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek 

Aile Zammı, 
Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
i) Sigortalılara Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zamlarının Yıllık 

Olarak Bir Defada Ödenmesi 
Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada 

ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden, 
Yemek parası için; 
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) 

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı, 
Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime 

Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, 
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Çocuk zammı için; 
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay 

= Yıllık İstisna Tutarı, 
Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime 

Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı, 
Aile zammı için ise, 
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı 
Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas 

Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı, 
Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir. 
j) İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve 

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel 
Emeklilik Katkı Payları Tutarları 

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… 
işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik 
sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık 
sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi 
tutulmaz.” denilmektedir. 

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel 
emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari 
ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan 
tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir. 

Bu durumda, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı 
altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı, 
Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = 

Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel 
Emeklilik Katkı Payı Tutarı, 

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
Örnek - 2012/ Nisan ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 200,00 TL 

özel sağlık sigortası primi ve brüt 100,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği 
varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 886,50 TL 
olduğundan, 

886,50 X % 30 = 265,95 TL istisna tutarı, 
200,00 TL + 100,00 TL = 300, 00 TL 
300,00 TL – 265,95 TL = 34,05 TL 2012/Nisan ayının prime esas kazancına 

dahil edilecektir. 
Buna karşın, sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı 

payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden 
belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, sözkonusu özel 
sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır 
aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil edilecektir. 
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Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya 
yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas 
kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel 
emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle 
hesaplanacaktır. 

k) Sigorta Primine Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınmayan 
Ödemeler  

- Ayni yardımlar 
Bazı işverenlerce sigortalılara zaman zaman mal olarak (örneğin, yağ, un, 

ayakkabı, elbise gibi) ayni yardımlar yapılmaktadır. 
Sözü geçen ve mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, 

prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara 
nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) 
prime tabi tutulması gerekmektedir. 

- Ölüm, doğum ve evlenme yardımları 
Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar, miktarı ne olursa 

olsun, prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır. 
Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun ölümü halinde sigortalıya 

verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veyahut çocuğunun olması halinde 
işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançların 
hesabına dahil edilmeyecektir. 

- Görev yollukları 
Görev yolluklarından ne anlaşılması gerektiği, işverenlerin sigortalılar için 

ödediği yollukların neleri kapsadığı, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü 
maddesinde açıklanmıştır. 

Buna göre, anılan maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve 
yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. 

Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye 
dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere 
gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk 
kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

- Seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya 
Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Keşif Ücreti gibi 
ödemeler 

Görevleri gereği sigortalılara ödenen seyyar görev tazminatı, iş akdinin feshi 
veya çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilere işveren tarafından bir defaya mahsus 
olmak üzere ödenen kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı 
mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti; prime tabi tutulması gereken 
ödemeler kapsamında olmadığından, prime esas kazancın hesaplanması sırasında 
dikkate alınmayacaktır. 

 Ancak, yukarıda belirtilen ödemeleri kanıtlayıcı nitelikteki belgeler, 
gerektiğinde denetim elemanlarına ibraz edilecektir. 
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- İhbar tazminatı 
4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin 

feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği, işçinin kıdemine göre 
değişen süreler sonunda iş sözleşmesinin feshedilmiş sayılacağı, bildirim şartına 
uymayan tarafın, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı (ihbar tazminatı) 
ödemek zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu durumda sigortalının işyeri ile hukuki 
ilişkisi iş sözleşmesinin feshi ile sona ermiş olduğundan, ödenen tazminat, ücret 
niteliğinde olmadığı için prime esas kazanca da dahil edilemeyecektir. 

Ayrıca, işverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti 
peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 
inci maddeleri hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğinden, İş 
Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 18, 19, 20 ve 21 inci 
maddelerinin uygulama alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih 
hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin 
üç katı tutarında tazminat ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda da işçinin işyeri 
ile olan hukuki bağı, iş sözleşmesinin feshi ile sona erdiğinden, işçiye ödenen kötü 
niyet tazminatı prime esas kazanca da dahil edilemeyecektir. 

Ancak, işçiye bildirim süresince iş araması için belli bir süre izin verilmesi İş 
Kanununun gereği olup, bu süre zarfında işçi-işveren arasındaki hukuki bağ sona 
ermediğinden bildirim süresi içinde işçinin aldığı ücretler prime esas kazanca da 
dahil edilecektir. 

- Kasa Tazminatı 
İşyerlerinde para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli 

bulunan sigortalılara muhtemel açıkları kapatmak amacıyla işverenler tarafından 
ödenen kasa tazminatları, ücret niteliğinde sayılamayacağından, prime esas 
kazançtan istisna tutulması gerekmektedir. 

Ancak, kasa tazminatı niteliğinde olan ödemelerin para ve kıymetli evrak 
veyahut eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalıya ödenmesi gerektiğinden, 
bu tür sorumluluğu bulunmayan sigortalılara bu nitelikte bir ödemenin yapılması 
halinde sözkonusu ödemeler prime esas kazanca dahil edilecektir. 

 
5.1.2. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 
5510 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesi gereğince, Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas 
kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile 
üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük 
kazancın otuz katı olacaktır. Bu sigortalılar tarafından Kuruma aylık olarak prime 
esas kazanç beyanında bulunulur. Sigorta primine esas kazanç sınırları dâhilinde 
yapılan ödemeler ödemenin ait olduğu ay için beyan olarak kabul edilir. Bu ay için 
başkaca beyanları dikkate alınmaz. İlişkin olduğu aya ait primini süresinde 
ödemeyen veya bu süre içinde yazılı beyanda bulunmayan sigortalının primleri, 
asgari aylık prime esas kazanç üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir. 
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Ancak, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı dolayısıyla iş göremezliğin 
başladığı tarihte, verilecek ödenek veya bağlanacak gelirin hesabına esas tutulan 
son aya ait prime esas kazanç beyanında bulunulmamış ise varsa son aydan bir 
önceki ay için prim tahakkuku yapılan prime esas kazanç, yok ise asgari prime esas 
kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise, beyan edeceği aylık 
kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz 
katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan günlük 
kazancı en yüksek olan sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük 
olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç 
düzeyine çıkartılarak aradaki prim farkı, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme 
cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz 
konusu olması halinde, yukarıda belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi 
sigortalılardan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışan sigortalılardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak 
kaydı ve tescili yapılmış olanların Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen 
prime esas kazançlarını 1/10/2008 (dâhil) tarihi ilâ 31/12/2008 (dâhil) tarihi 
arasında beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler beyanda 
bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık 
gelen tutarlar üzerinden alınır. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde; beyan 
ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılır, beyanda 
bulunulmayan ancak bu süre içinde kalan ay için ise prime esas asgari kazanç 
üzerinden prim tahakkuku yapılır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanların erken ödemeye ilişkin işlemleri, anılan Kanunun 
88 inci maddesinin altıncı fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 115 
inci maddesi hükümlerine göre yürütülür. 

 
5.1.3. Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların Prime Esas 

Kazançları 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan 

genel sağlık sigortalılarının prime esas kazançları, Kanunun 80 inci maddesine göre 
tespit edilir. 

İsteğe bağlı sigorta kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prime esas 
kazançları, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt 
sınırı ile üst sınırı arasında olmak koşuluyla kendilerince belirlenir. 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (c) bendinde belirtilen 
genel sağlık sigortalarının prime esas kazançları, 
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a) Anılan bendin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
sayılmak için müracaat etmekle birlikte bu bent kapsamında sayılmayanlardan, 
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile 
içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; 

1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler 
için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz günlük tutarının üçte biridir. 

2) Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler 
için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz günlük tutarıdır. 

3) Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci 
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük 
tutarının iki katıdır. 

b) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi birinci fıkrasının (c) bendinde 
belirtilenler için asgari ücrettir. 

Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 
genel sağlık sigortalısının prime esas kazancı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz 
günlük tutarıdır. 

4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince 
kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan genel sağlık sigortalısının prime esas 
kazancı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç 
alt sınırıdır. 

4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların 
prime esas aylık kazançları, iş kaybı tazminatı aylık tutarıdır. 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar için prime esas kazanç, Kanunun 82 nci 
maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz 
günlük tutarıdır. 

6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca; 5510 sayılı Kanunun 
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
sayılanlar için Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 
edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte 
birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci maddeye göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, 
asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci 
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutar, 
asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci maddeye 
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı 
prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Şu kadar ki 60 ıncı maddenin 
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir 
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testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime 
esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı 
olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu; aile içindeki gelirleri asgari ücretin 
altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre 
ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz 
uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir. 

 
5.1.4. (4/c) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 
5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilk defa 4 

üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime 
esas kazançlarının hesabında; 

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için; 
1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban 

aylık ve kıdem aylık üzerinden ödenen aylık tutarları, 
2) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) 
bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı 
(28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı 
Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin 
karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ödenen ek ödeme, 
esas alınır. Ancak, ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, 
çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara 
ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç tutulacaktır. 

b) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan sigortalılar için işgal 
ettikleri kadrolar esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanununa göre 
girebilecekleri sınıflardaki görevlerin aynı kadro, unvan ve derecesi için, (a) 
bendinde öngörülen unsurlar üzerinden hesaplanan tutarı, 

c) Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen 
unsurlardan ilgili mevzuatı uyarınca ödenen tutarı, 

ç) Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve 
kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro 
veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya 
ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı, 

d) Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer 
belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, (a) bendinde belirtilen ödemeye 
esas emsalinin derece ve kademe ve diğer unsurlar esas alınmak suretiyle Mülki 
İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanların (d) bendindeki prime esas 
kazançları, 
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e) 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan yükseköğretim 
kurumlarına bağlı konservatuarlarda 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel 
Kanununun 15 inci maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam edilen öğretim 
elemanlarından sanatçı öğretim elemanı olarak istihdam edilenler için, anılan 
Kanunda öğretim görevlisi kadro unvanında istihdam edilenlerin tahsil ve 
derecelerine göre belirlenen prime esas kazanç tutarı; kamu idarelerinde sanatçı, 
sanatkar ve sanatçı öğretmen olarak sözleşme ile istihdam edilenler için, tahsil ve 
dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer 
alan mühendislerin (a) bendindeki prime esas kazanç tutarı; yüksek öğretim 
kurumları ile diğer kamu idarelerinde sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı 
olarak sözleşme ile istihdam edilenlerden en az ön lisans mezunu olanlar için tahsil 
ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer 
alan teknikerlerin, diğerleri için ise teknisyenlerin (a) bendindeki prime esas kazanç 
tutarları, 

f) İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, 
unvan veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro, unvan veya 
görevin (a) bendindeki prime esas kazanç tutarı, 

g) Bu fıkranın (a) ilâ (f) bentleri kapsamı dışında kalan sigortalılar için 
atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki 
benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen görevin (a) 
bendindeki prime esas kazanç tutarları, 
esas alınır. Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca 
yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacaktır. 

Prime esas kazançların tespitine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Aylıklarını Personel Kanunlarına Göre Alan Sigortalıların Prime Esas 

Kazançlarına Esas Alınacak Unsurlar; 
1 – Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43 üncü 

maddesi ile belirlenen bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının 
hesaplanmasında esas teşkil eden aylık gösterge tablosunda memurun, aynı 
Kanunun 36 ncı maddesine göre belirlenecek kazanılmış hak aylığına esas derece 
ve kademesi karşılığı olan gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı 
sonucu bulunan tutardır. 

2 – Ek Gösterge Aylığı: Memurun hizmet sınıfları, kadro unvanları, öğrenim 
durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile belirlenen kazanılmış hak 
aylığı veya aynı Kanunun 68/B fıkrası uyarınca aylık ödenen derecelerine ait 657 
sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerdeki ek göstergenin rakamlarının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunan tutardır. Diğer personel kanunları ile 
kurumların teşkilat kanunları ile getirilen ek göstergeler de dikkate alınacaktır. 

3 – Kıdem Aylığı: Memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilen 
(borçlanılsın veya borçlanılmasın değerlendirilecek süreler,) kıdem aylığı 
ödenmesine esas her bir hizmet yılı için en fazla 25 yıl olmak üzere 20 gösterge 
rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. 
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4 – Taban Aylığı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l inci 
maddesinde düzenlenen ve aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan 
personele ödenen taban aylığı, taban aylık göstergesi (1.000) ile taban aylık 
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. 

5 – Tazminatlar: 
a) Makam, Temsil Görev Tazminatları, 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca 

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan II ve III sayılı Cetvellere göre ödenecek 
tazminatlar, 

c) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar 
üzerinden ödenen hizmet tazminatı , 

d) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı 
Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin 
karşılığı hizmet tazminatları, 

e) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 
nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 

f) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme tutarları, 
esas alınır. Ancak, ödenen tazminatlar ve diğer ödemlerde bölge, kurum, birim, 
çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara 
ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç tutulacaktır. 

b) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan memurlar için işgal ettikleri 
kadrolar esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri 
sınıflardaki görevlerin aynı kadro, unvan ve derecesi için, Kanunun 80 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden 
hesaplanan prime esas kazanç tutarı esas alınacaktır. 

Bu durumda olan sigortalıların prime esas kazançlarına esas olacak gösterge, 
ek gösterge ve kıdem aylığı ile makam, temsil veya görev tazminatları ile 657 sayılı 
Kanunun 152 nci maddesinde belirtilen tazminat tutarlarının tespitinde işgal 
ettikleri kadrolar esas alınacaktır. 

Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumunda kadro karşılık gösterilmek suretiyle 
başkan, başkan yardımcısı, I. hukuk müşaviri, daire başkanı, istatistik müşaviri, 
hukuk müşaviri, bölge müdürü, Türkiye İstatistik Kurumu uzmanı, Türkiye 
İstatistik Kurumu uzman yardımcısı, istatistikçi, matematikçi, mühendis ile dört 
yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla programcı kadrolarına sözleşmeli 
personel olarak atananlar, işgal ettikleri kadrolar ile nazari olarak belirlenecek 
kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademeleri dikkate alınmak suretiyle prime 
esas kazançları tespit edilir. 

c) Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen 
unsurlardan ilgili mevzuatı uyarınca ödenen tutarı esas alınacaktır. 
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Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak 
ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz. 

ç) Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve 
kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro 
veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya 
ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutardır. 

Örneğin, 28/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun’a göre ödenen 
milletvekili maaş ve ödenekleri 29/6/2006 tarih ve 5536 sayılı Kanunla değişik 
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununa göre ödenen Hakim ve Savcılara ödenen 
maaşlar vb, 

d) Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer 
belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, (a) bendinde belirtilen ödemeye 
esas emsalinin derece ve kademe ve diğer unsurlar esas alınmak suretiyle Mülki 
İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanların (a) bendindeki prime esas 
kazançları esas alınacaktır. 

e) 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan yükseköğretim 
kurumlarına bağlı konservatuarlarda 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel 
Kanununun 15 inci maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam edilen öğretim 
elemanlarından; 

1) Sanatçı öğretim elemanı olarak istihdam edilenler için, anılan Kanunda 
öğretim görevlisi kadro unvanında istihdam edilenlerin tahsil ve derecelerine göre 
belirlenen prime esas kazanç tutarı, 

2) Kamu idarelerinde sanatçı, sanatkar ve sanatçı öğretmen olarak sözleşme 
ile istihdam edilenler için, tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi 
olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislerin (a) bendindeki prime esas 
kazanç tutarı, 

3) Yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu idarelerinde sanat uygulatıcısı ve 
sahne uygulatıcısı olarak sözleşme ile istihdam edilenlerden en az ön lisans mezunu 
olanlar için tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik 
hizmetler sınıfında yer alan teknikerlerin, 

4) Diğerleri için ise teknisyenlerin, nazari olarak belirlenecek kazanılmış 
aylığına esas derece ve kademe ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle tespit 
edilecek prime esas kazanç tutarları esas alınacaktır. 

f) İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, 
unvan veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro, unvan veya 
görevin prime esas kazanç tutarı, 

Bu durumda olanların prime esas kazancında dikkate alınacak ek gösterge ile 
makam, temsil, görev ve 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine göre tespit 
edilecek tazminat tutarları tespitinde bağlantı kurulan kadro unvan veya görev esas 
alınacaktır. 
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Örneğin, 20/2/2007 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 
"emeklilik konusunda, Kurul Başkanının Bakanlık Müsteşarına, Kurul Üyelerinin 
ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına denk statülerinin olduğu kabul edilir." hükmü 
getirildiğinden Kurul Başkanı için Bakanlık Müsteşarı, Kurul Üyeleri için ise 
Bakanlık Müsteşar Yardımcısının Prime Esas Kazanç tutarları esas alınacaktır. 

g) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ilâ (f) 
bentleri dışında kalan sigortalılar için atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna 
göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve 
derecesi için belirlenen prime esas kazanç tutarları, esas alınacaktır. 

Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine 
son verilenler ile bazı kamu görevlilerine ait prime esas kazançlarında dikkate 
alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Kanunun 45 inci maddesine göre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamında olan sigortalılardan; 

1) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir 
suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa 
müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu 
müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise 
prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınacaktır. 

Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün 
sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilecektir. 

2) Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin 
primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi 
kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanacaktır. Bu 
durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve 
gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden 
sayılacaktır. 

Harp okulu öğrencileri, astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine 
tabi tutulan adaylar ve polis akademisi öğrencilerin prime esas kazançlarında 
dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) Harp Okulları öğrencilerinin, 
2) Fakülte ve Yüksek okullarda silâhlı kuvvetler hesabına okuyanların, 
3) Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin, 
4) Astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan 

adayların, 
öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan teğmen veya astsubay çavuşun 
prime esas kazançları arasındaki farkın primi; 

5) Polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına okuyan öğrencilerin öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan 
komiser yardımcısı veya polis memurunun prime esas kazançları arasındaki farkın 
primi, 
öğrenciler adına kurumlarınca ödenir. 
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Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınanların prime esas 
kazançlarında dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alınan 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas 
kazançları, vazifelerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazanç 
farklarına ait primleri vazife gördükleri kurumlarınca; seferberlik ve harp için silâh 
altına alınanlardan vazifelerinin prime esas kazançları, rütbelerinin prime esas 
kazancından fazla olanların prime esas kazançları arasındaki farkın primleri de, 
rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu idaresince kesilerek Kuruma 
ödenir. 

Yurtdışına geçici ya da sürekli görevle gönderilenlerin prime esas 
kazançlarında dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren 
sigortalılardan, aylıksız izinli sayılmaksızın ve tabi olduğu personel kanunu ile 
ilgisi devam edecek şekilde yurt dışına geçici ya da sürekli görevle gönderilenlerin 
prime esas kazancının hesabında; 

a) Geçici görevle gönderilenlerin bulundukları kadroya ilişkin prime esas 
kazancı, yurt dışı kadrolarına atananların ise yurt dışına atanma tarihi itibarıyla, 
atandıkları kadro ile atanmadan önceki yurt içi kadrosuna ilişkin prime esas 
kazançtan yüksek olanı esas alınacaktır. 

b) Sürekli görevle atananların yurt dışı kadrolarına ilişkin prime esas 
kazancın hesabında dikkate alınacak ödeme unsurlarından, ilgili mevzuatı uyarınca 
söz konusu kadroya bağlı olarak belirleme yapılmamış ödeme unsur ve tutarlarını, 
kadrosunun bulunduğu kurum personelinin yararlanmakta olduğu ödeme 
unsurlarıyla sınırlı olmak ve aynı veya benzer nitelikteki kadroya ilişkin prime esas 
kazanca tabi ödemeleri göz önünde bulundurmak suretiyle belirlemeye ilgili kamu 
idaresinin görüşü üzerine Kurum ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren 
sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde 82 nci maddede belirtilen üst sınır 
aranmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamına alınanlar hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, 
sigortalıların emekli keseneğine esas aylığının tespiti, emekli keseneklerinin 
tahakkuku, fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi karşılıkları, % 100 
artış farklarına prim bordrolarının gönderilmesi ve ödenmesi ile ilgili işlemler; 
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir. 

 

5.1.5. Günlük Kazanç Sınırları  
6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca; 5510 sayılı Kanun 

gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı 
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ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.7 
Günlük kazançları yukarıda belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile 

ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük 
kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır 
üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki 
farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin 
tümünü işveren öder. 

 
5.2. PRİM ORANLARI 

5.2.1. Genel Olarak 
5510 sayılı Kanunun 81. maddesine göre, alınacak sigorta prim oranları 

aşağıdaki şekildedir: 
a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas 

kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir. 
b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının; 
1) (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 
oranına; 40 ıncı maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 
90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı 
eklenecek işlerde 3 puan, 

2) (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için ise uygulanacak malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 
oranına; 40 ıncı maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 
puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı 
eklenecek işlerde 10 puan, 
eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) 
bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren 
tarafından ödenir. 

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek 
hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları 
arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin 
tamamını işveren öder. 

d) 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca; 5510 sayılı 
Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için prim 
oranı, prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli 
sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir. Aynı maddenin birinci 
                                                            
7 6111 sayılı Kanun öncesi düzenleme şöyledir; “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 
günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.” 
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fıkrasının (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı, prime esas 
kazançlarının % 13,5’idir. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 
12,5’i genel sağlık sigortası primidir.8 

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi 
olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın 
% 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel 
sağlık sigortasına tâbi olanlar ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve bu 
Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, 
prime esas kazancın % 12'sidir. 

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), 
(c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. 

h) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara 
bağlanan veya bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine 
bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için 
kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
ödeneklerinin % 20’si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin 
tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden ay başlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. 
Genel bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

 
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI 

(01.10.2008’den itibaren) 

Sigorta Kolları Sigortalı 
Payı (%) 

İşveren 
Payı (%) 

Toplam 
(%) 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 – 6,5 1 – 6,5 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
Primi 

9 11 20 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
Primi 
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan 
İşyerleri İçin) 

9 12 - 14 21 - 23 

Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5 

Toplam 14 19,5 - 28 33,5 - 42 
  

                                                            
8 6111 sayılı Kanun öncesi düzenleme şöyledir; “5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının 
% 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç 
alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı 
ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.” 
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4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI 
(01.10.2008’den itibaren) 

Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%) 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1 – 6,5 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20 

Genel Sağlık Sigortası Primi 12,5 

Toplam 33,5 - 39 
  

4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM 
ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) 

Sigorta Kolları Sigortalı 
Payı (%)

İşveren 
Payı (%) 

Toplam 
(%) 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
Primi 

9 11 20 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
Primi 
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan 
İşyerleri İçin) 

9 14,33 - 21 23,33 - 30 

Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5 

Toplam 14 18,5 - 28,5 32,5 - 42,5 
  

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den 
itibaren) 

Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%) 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20 

Genel Sağlık Sigortası Primi 12 

Toplam 32 

  

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI 
(01.10.2008’den itibaren) 

Sigorta Kolları Sigortalı 
Payı (%) 

İşveren Payı 
(%) 

Toplam 
(%) 

Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1-6,5 1-6,5 

Toplam 7,5 23,5 - 29 31 – 36,5 
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4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP 
ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) 

SGDP Kesintisine Tabi Emekli 
Aylığı 

2008 
Yılında 

(%) 

2009 
Yılında 

(%) 

2010 
Yılında 

(%) 

2011’den 
İtibaren 

(%) 
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili 
yılı Ocak ayında ödenen en yüksek 
yaşlılık aylığını geçmemek üzere, 
emekli aylığı üzerinden 

12 13 14 15 

 
5.2.2. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Belirlenmesi 
Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı 

bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. İş kolları tehlikenin 
ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için 
alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. 

Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye 
bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur. 

Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan 
bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. 
Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine 
karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir 
işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim 
haddine tabi olur. 

Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından 
ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde 
en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur. 

Tarife eki listede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek 
hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle kendisine en 
yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına tabi olur. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar, birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması durumunda tehlike sınıfı 
en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar. 

Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden 
faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi 
son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar, aynı zamanda işyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırması halinde, çalıştırdığı sigortalıların tabi 
olduğu tehlike sınıfı ve prim oranına tabi olurlar. Birden fazla işyerinin sahibi veya 
ortağı olması ve aynı zamanda her bir işyerinde sigortalı çalıştırılması halinde, 
tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar. 
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Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine 
ayrılır. 

Üst derece prim oranı dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim 
oranından 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim 
oranından 0,2 puan daha düşüktür. Şu kadar ki, I inci tehlike sınıfındaki işyerleri 
için alt derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranının altına düşemez ve XII 
nci tehlike sınıfındaki işyerleri için ise üst derece prim oranı, bu sınıfın normal 
prim oranını geçemez. 

Kurum, her yıl yapacağı hesaplamalar ile dereceleme hesabının yapıldığı 
yıldan önceki 3 takvim yılı içinde aynı işkolunda kırkbin ve daha fazla gün için 
sigorta primi tahakkuk ettirmiş olan işyerlerini derecelemeye tabi tutar. 

Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan 
önceki 3 takvim yılı içinde meydana gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve 
işyerlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet 
tedbirlerinin de sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş 
göremezlik ve ölüm olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak 
Kurum tarafından üst, normal veya alt derece olarak belirlenir. 

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik 
ve ölüm olaylarının, işverence işyerinde alınan işin niteliğine uygun bilimsel ve 
teknik tedbirlerin alınmasına rağmen veya doğal afetler sonucu meydana geldiğinin 
tespiti halinde kaçınılmazlık ilkesi gereği bu tür olaylar derecelendirme hesabında 
dikkate alınmaz. 

Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için kırkbin gün sigorta primi tahakkuk 
ettirmemiş olan işyerleri, dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı 
üzerinden prim öderler. 

1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve 
meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan 
düşürülerek uygulanır. 

506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin mevcut işkolu kodları, 
işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, 
Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın bu 
tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. 

506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin bu Tarifenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, 
yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme 
hesaplamalarında dikkate alınır. 

Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurum ve diğer kamu idarelerinin 
denetim veya kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere, yargı 
kararlarına, işverenler tarafından verilen işyeri bildirgesi ve diğer tespitlere 
istinaden tescil edilen işyerlerinin tescil tarihi, bu Tarifenin yürürlük tarihinden 
önceki bir tarih olması halinde, bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
18/3/1981 tarihli ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
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İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu 
tarihten sonra ise bu Tarifeye göre işlem yapılır. 

5.2.3. Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi 
Yapılan işin tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve 

ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primi oranı Kurumca belirlenerek işverene ve 4 
üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara tebliğ edilir. 
İş kazasını ve meslek hastalığını önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat 
hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilen işler, Kurumca daha yüksek primli 
derecelere konulabilir. 

Kurum, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı 
incelemelere dayanarak kendiliğinden veya işverenin ya da 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların isteği üzerine değiştirebilir. 
Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce 
işverene, işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay 
önce Kuruma bildirilmesi şarttır. 

Böylece karara bağlanacak değişiklikler, karar veya istekten sonraki takvim 
yılı başında yürürlüğe girer. 

İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 
sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumca yapılacak 
yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. Kurum, bu 
itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak sonucunu itiraz edene 
bildirir. İlgililer, Kurumun kararı üzerine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye 
başvurulması, primlerin takip ve tahsilini durdurmaz. 

İşverenin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 
sayılanların itirazı; işyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları 
prim oranının tebliğine ilişkin yazının işverence veya 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar tarafından tebellüğünden itibaren bir 
ay içinde yapılmış ise, değiştirilen iş kolu kodu ve tehlike sınıfı ile tehlike 
derecesinin hatalı uygulandığı tarihten, bir aylık süre dışında yapılmış ise, itirazın 
Kurum kayıtlarına intikali tarihini izleyen yılbaşından, üçüncü fıkrada belirtilen 
sürelerin aşılması durumunda ise, Kurumca yapılacak değişikliğe ilişkin kararın 
tebliğini izleyen takvim yılı başından geçerli olarak uygulanır. 

Bu değişiklik nedeniyle tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde, 
kararın işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 
sayılanlara tebliğ edildiği tarih ile yürürlük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa 
vadeli sigorta kollarına ait prim farkının tebliği tarihini takip eden bir ay içerisinde 
Kuruma ödenmesi halinde, fark prim için gecikme cezası ve gecikme zammı 
alınmaz. Aksi takdirde, fark primi 89 uncu madde uyarınca gecikme cezası ve 
gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Tehlike sınıf ve derecesinin düşmesi 
halinde ise, kısa vadeli sigorta kolları sigortası prim farkı, işverenin varsa 
borçlarına mahsup edilir, yoksa iade edilir. Bir ay içinde iade edilmesi halinde faiz 
ödenmez. 
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5.2.4. Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler 
İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 

sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay 
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim üzerine Kurum, yaptıracağı 
incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değiştirebilir. Tehlike sınıf ve 
derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda Kurumca 
verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından 
başlanarak uygulanır. 

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde 
bildirilmezse; 

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, 
b) Tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin Kurumca öğrenildiği, 

tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından itibaren uygulanmak 
üzere, Kurumca karar alınır ve ilgililere tebliğ olunur. 

 
5.3. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLENMESİ 

5.3.1. (4/a) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim Ve 
Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi 

a) Düzenlenme Usulü 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı çalıştıranlar, aylık prim ve hizmet belgesine, 
İşveren/aracı/sigortalıyı geçici olarak devralanın; 
- Adı soyadı/unvanını, 
- İşyerinin adresini, 
- İşyeri telefon numarasını ve e-Posta adresini, 
- Vergi kimlik numarasını, 
Çalıştırdıkları sigortalıların; 
- Sosyal güvenlik sicil numaralarını, 
- Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını, 
- Prim ödeme gün sayılarını, 
- Prime esas kazançlar tutarlarını, 
- Ay içinde yıllık ücretli izinli olması halinde, yıllık ücretli izin sürelerini ve 

bu sürelere ilişkin prime esas kazanç tutarlarını, 
- İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini, 
- Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma nedenleri-

ni, 
- Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini, 
- Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve aylık sosyal güvenlik destek 

primlerini, 
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Belgenin; 
- İlişkin olduğu yılı ve ayını, 
- Mahiyetini (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu), 
- Türünü, 
- Varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını, 
- Toplam sayfa sayısını, 
Belgeyi düzenleyen kişinin; 
- Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile 

bunların meslekî oda kayıt numarasını, 
- İşverenin kamu idaresi olması hâlinde tahakkuk veya tediye görevlisinin 

adı, soyadını, kaydetmeleri gerekmektedir. 
Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi 

sırasında, belgeyi gönderecek olan işveren/aracı/sigortalıyı geçici olarak 
devralanlara ilişkin ad soyad/unvan, işyeri adresi, telefon numarası, e-posta adresi 
ve vergi kimlik numarası bilgileri, Kurumumuz işyeri tescil kütüklerindeki 
kayıtlarına bakılarak, sistem tarafından aylık prim ve hizmet belgelerine 
kaydedilmekte olup, sözkonusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, 
durumun işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne 
müracaat edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. 

Aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma 
elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecek olması halinde ise, işyerine 
ilişkin bilgiler, ilgililerce yazılacaktır. 

1/10/2008 tarihinden itibaren sosyal güvenlik numarası olarak sigortalıların 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınacağından, aylık prim ve hizmet 
belgesinin “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” bölümüne, sigortalıların 11 haneli TC 
kimlik numaraları kaydedilecektir. Sigortalının yabancı uyruklu olması halinde ise, 
sözkonusu bölüme, bu kişiler için İçişleri Bakanlığınca verilecek olan kimlik 
numarası sisteme girilecektir. 

Yabancı uyruklu sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi 
sırasında bu kişilerin kimlik numaralarının Kurum veri tabanında kayıtlı 
bulunmaması halinde, öncelikle kimlik numaralarının İçişleri Bakanlığından 
öğrenilmesi, ardından sözkonusu numaraların sigortalı tescil kütüklerine 
kaydedilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez 
Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinde, 
sosyal güvenlik sicil numarasının kullanıcı tarafından sisteme girilmesinin 
ardından, sigortalının ad/soyad ve varsa ilk soyad bilgisi sigortalı tescil kütüklerine 
bakılarak sistem tarafından ekrana getirilecek olup, sosyal güvenlik sicil numarası 
girilen sigortalının ad soyad bilgisinin doğru olup olmadığı kullanıcılar tarafından 
kontrol edilecek, sosyal güvenlik sicil numarasının hatalı girilmiş olduğunun 
anlaşılması halinde, doğru sicil numarası sisteme yeniden girilecektir. 
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Aylık prim ve hizmet belgesinin kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma elden 
verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda ise, sigortalıların sosyal 
güvenlik sicil numaraları ve ad/soyad/ilk soyadı bilgileri aylık prim ve hizmet 
belgesine ilgililerce yazılacaktır. 

b) Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 
ba) Ay/Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim 

Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması 
Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün 

sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 
31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir. 

Örnek- (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2012/Mart ayının 
tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2012/Mart 
ayındaki prim ödeme gün sayısı, Mart ayının 31 gün olduğu üzerinde 
durulmaksızın 30 olarak, 2012/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak 
kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, 
Şubat ayının 29 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 olarak sisteme 
girilecektir. 

bb) Ay/Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün 
Sayılarının Hesaplanması 

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, 
ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri 
ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle 
hesaplanacaktır. 

Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak 
kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, (a) 
bölümünde açıklandığı gibi olacaktır. 

Örnek- (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/3/2012 tarihinde 
işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için 
ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 
2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak, işe başlama tarihi ise 
19/3/2012 olarak sisteme girilecektir. 

bc) Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün 
Sayılarının Hesaplanması 

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç 
olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten 
çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak 
suretiyle hesaplanacaktır. 

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için 
ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün 
sayıları ise, (a) bölümünde açıklandığı gibi olacaktır. 

Örnek- (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2012 tarihinde 
çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı 
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için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 
2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 
19/2/2012 tarihi sisteme girilecektir. 

bd) İşe Başladığı Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim 
Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması 

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki 
prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten 
ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün 
olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için 
ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün 
sayıları ise, (a) bölümünde açıklandığı gibi olacaktır. 

Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/3/2012 tarihinde 
işe başlayıp 28/3/2012 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin 
tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu 
sigortalının işe başlama tarihi 17/3/2012 olarak, işten ayrılış tarihi 28/3/2012 
olarak, 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme 
kaydedilecektir. 

be) Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler 
İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması 

- Ay/Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar 
Yönünden 

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle 
(istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan 
ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim 
ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak 
kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Örnek - Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 2012/Şubat 
ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret 
almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması 
ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 
2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacaktır. 

- Ay/Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar 
Yönünden 

Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda 
çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönem içinde hak 
kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret 
almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün 
sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili 
ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten 
ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak 
suretiyle hesaplanacaktır. 
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Örnek - Özel sektöre ait bir işyerinde 8/3/2012 tarihinde işe başlamış olan 
sigortalının, 2012/Mart ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı 
bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin 
tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 31 
- 7 - 3 = 21 olacaktır. 

Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi 
halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu 
durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir. 

bf) İşverenlerce Kurumumuzdan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan 
Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim 
Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 

İşverenlerce Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, 
Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları 
arasındaki fark ücretleri veya Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği 
dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici 
iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için 
işverenlerince yapılan bu ödemeler, Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi 
tutulacaktır. 

Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay/dönem içinde 
istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, “2.1.2.3” bölümünde 
açıklandığı üzere ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük 
kazanç alt sınırının altında kalması halinde, Kanunun 82 nci maddesi gereğince 
prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu 
sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi 
gerekmektedir. 

Örnek - Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/3/2012 - 25/3/2012 
döneminde istirahatli olması nedeniyle Kurumumuzdan geçici iş göremezlik 
ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için Kurumumuzca 
ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği 
varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 
30 olacaktır. 

bg) Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim 
Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 

394 sayılı Hafta Tatili Kanununda, hafta içindeki çalışma süresi altı gün 
olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmidört saatten az 
olmamak üzere dinlendirileceği, 

4857 sayılı İş Kanununda ise, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin 
haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin işyerinde 
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haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857 sayılı Kanun 
kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre 
belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi 
içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan 
hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin 
tam olarak ödeneceği, öngörülmüştür. 

Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün 
sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 
sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu 
da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil 
edilecektir. 

Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan 
sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu 
olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında 
dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda Kanunun 86’ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, ay içindeki eksik çalışmaya (hafta 
tatiline) ilişkin puantaj kaydının yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi 
gerekmektedir. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili 
için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil 
edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil 
edilecektir. 

c) Eksik Gün Nedenleri 
Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 

9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış 
olup,  

01- İstirahat  08- Grev 
02- Ücretsiz/aylıksız izin  09- Lokavt 
03- Disiplin cezası  10- Genel hayatı etkileyen olaylar 
04- Gözaltına alınma  11- Doğal afet 
05- Tutukluluk  12- Birden fazla  
06- Kısmi istihdam  13- Görevden uzaklaştırma 
07- Puantaj kayıtları  14- Diğer 

eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır. 
Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için 

ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet 
belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı 
günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim 
ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen 
nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarası aylık prim ve hizmet 
belgesine kaydedilecektir. 
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Diğer taraftan, kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri hariç 
olmak üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği 
beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet 
belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
İl/Merkez Müdürlüğüne elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile 
gönderilmesi gerekmektedir. 

6111 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki düzenlemeye göre; kamu 
işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri, sigortalıların eksik çalışma 
nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan etmeleri yeterli olup, bu 
durumu kanıtlayıcı belge ibraz etmeleri zorunlu bulunmamaktaydı. Söz konusu 
kanun ile bu hükümdeki “kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri” 
ibaresi kaldırılmış ve “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz” hükmü 
getirilmiştir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma 
verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 
otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilecektir. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve 
belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli 
sayılmaması halinde, işveren/aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi, 7201 
sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde 
verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, 
tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile 
işveren/aracılara bildirilecektir. 

Dolayısıyla, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma 
verilmemesi veya Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 7201 sayılı Kanuna göre 
tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve 
belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim 
ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir. 

Diğer taraftan, eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelilikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, 
işveren/aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu 
belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman 
düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter 
tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar 
edilecektir. 

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma vermeyen veya 
vermelerine rağmen Kurumca geçerli sayılmayan işveren/aracılara gönderilecek 
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olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar 
için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da 
belirtilecektir. 

İşveren/aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda 
daha önce Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının prim ödeme gün 
sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün 
sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 

 
Örnek - (A) işverenince 2012/Mart ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık 

prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısının ve prime 
esas kazanç tutarının, 

 
Sigortalı Gün SPEK İşe Giriş 

Tarihi 
İşten Ayrılış 

Tarihi 
Eksik Gün 

Nedeni 

A Sigortalısı 25 900,00 ------- ------- İstirahatli 

B Sigortalısı 28 1000,00 ------- ------- Ücretsiz 
izinli 

 
olduğu ve eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmediği 
varsayıldığında, işverence düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı (A) sigortalısı için 5 gün, (B) sigortalısı 
için 2 gün olacak, prime esas kazanç tutarı ise; 

 

A Sigortalısı için 900,00/ 25 gün =  36,00 

  36,00 x 5 gün = 180,00 TL 

B Sigortalısı için 1000,00/ 28 gün = 35,71 

  35,71 x 2 gün = 71,42 TL olacaktır. 

 
d) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde İşten Çıkış Nedenlerinin 

Bildirilmesi 
Sigortalının ay içinde işten ayrılması halinde, işten çıkış tarihi sisteme 

girildikten sonra, işten ayrılma nedeninin aylık prim ve hizmet belgesine 
kaydedilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma nedenleri aylık prim ve hizmet 
belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup, 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    175 

 01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 
 02- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 
 03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 
 04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi 
 05- Belirli iş süresinin sona ermesi 
 06- İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi 
 07- İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi 
 08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 
 09- Malulen emeklilik nedeniyle 
 10- Ölüm 
 11- İş Kazası sonucu ölüm 
 12- Askerlik 
 13- Kadın işçinin evlenmesi 
 14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 
 15- Toplu işçi çıkarma 
 16- Nakil 
 17- Çalıştığı işyerinin kapanması 
 18- İşin sona ermesi 
 19- Mevsim bitimi 
 20- Kampanya bitimi 
 21- Statü değişikliği 
 22- Diğer nedenler 

işten ayrılma nedenleri arasında sayılmıştır. 
 

e) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Şekli ve Süresi 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran; 
- Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri 

asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin 
ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, 

- Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak 
düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en 
geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, 
saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin 
gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık 
prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-
Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir. 

Diğer taraftan, bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ila müteakip 
ayın 14’ü arasında; bazı resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1’i ila 30’u 
arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince; 
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- Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için 
düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu 
ayı izleyen ayın 23’ünde, 

- Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 
sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin 
ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, 
Kuruma gönderilecektir. 

 
f) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Açısından 

İstisnai Durumlar 
- Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar 

verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu 
iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan 
sigortalılar ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle 
toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine 
karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, 
alınan karar tarihini, 

- Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele ödenen ücretlere 
ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, vize işleminin 
gerçekleştiğine ilişkin yazının tarihini, 

- Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş 
göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatlı bulunulan süre için işverenlerince toplu 
iş sözleşmesine dayanılarak ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi, 

- 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince 
veya özel hakem tarafından verilen kararların tebliğinden sonra, on iş günü içinde 
sigortalı, işe başlamak üzere işverene başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya 
özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin 
ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme kararının 
sigortalıya tebliğ edildiği tarihi izleyen onuncu iş gününün içinde bulunduğu 
ay/dönemi, 

- İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personele 
ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi, 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi 
kapsamında bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka 
ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim 
ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi, 

- Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya 
da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı 
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veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin ek 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet 
akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilecektir.) yukarıda belirtilen 
mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini, 

- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet 
belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse, bu araçlarda 
çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, bu Tebliğde belirtilen 
verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların 
Türkiye’ye dönüş tarihini, 

- Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında çalışan sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen 
kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde, mahkeme kararının 
idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihini, 
takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi 
nitelikte olması halinde 7’sine kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi 
veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecek 
ve Kanunun 102 nci maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanmayacaktır. 

Yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet 
belgeleri Kuruma elden verilir ya da posta kanalıyla gönderilir. 

Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 
103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye 
sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden 
primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi 
halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, 
inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet kısmı (sigortalıların yer 
aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme 
alınacaktır. 

g) Yasal Süresi Dışında Kuruma Verilecek/Gönderilecek Olan Asıl ve Ek 
Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 

Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü bulunan işveren, alt işveren 
ve sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra 
Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler 
sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme 
konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler sonucunda işleme 
alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin 
olan kısmı dikkate alınır. Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü olmayan 
işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından belirtilen süreler dışında 
verilen belgeler işleme alınmaz. 

 Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip 
eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim 
ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir durum yoksa ve aylık prim ve 
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hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal 
süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir 
tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, söz konusu belge, ayrıca incelemeye 
gidilmeksizin işleme alınır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri ile 
itibari hizmet süresi prim belgeleri şüphe, ihbar veya şikayet hâlleri bulunmadığı 
sürece incelemeye gidilmeksizin işleme alınır. 

Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş 
olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi 
dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi 
zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim 
ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca 
incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. Sonradan düzeltme amaçlı verilen 
belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin 
işleme alınmasında bu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen usul izlenir. 

Yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen iptal nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgeleri ise, 

- Defter tutmakla yükümlü olan işverenlerce düzenlenmiş olması halinde, 
doğruluğunun tespiti için kayıt tetkikine başvurulmak suretiyle, 

- Defter tutmakla yükümlü olunmayan işverenlerce düzenlenmiş olması 
halinde ise, doğruluğunun her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle 
kanıtlanması halinde, 
işleme alınabilecektir. 

h) E-Sigorta Uygulamasına Başvurulması, Sözleşmenin Düzenlenmesi ve 
Şifre Zarfının Teslimi 

- Başvuru 
Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma e-Sigorta kanalıyla 

gönderilebilmesi için, işveren veya yetkili kişiler tarafından usulüne uygun olarak 
doldurulmuş ve imzalanmış e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve 
Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ile Kurumun ilgili ünitesine başvurulması ve 
işveren veya yetkili kişiler tarafından e-Sigorta Sözleşmesinin imzalanması 
gerekmektedir. 

İşveren haricindeki kişilerce e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve 
kullanıcı şifresi başvurusunun yapılabilmesi ve/veya e-Sigorta sözleşmesinin 
imzalanabilmesi için, işveren vekili veya işvereni temsil ve ilzama yetkili olunması 
ya da işveren adına; Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu yapmaya, 
Kurumla her türlü sözleşmeyi imzalamaya, Kurumdan her türlü belgeyi teslim 
almaya ve Kuruma her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-Sigorta 
hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-Sigorta 
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sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, Kuruma 
e-Sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili olunduğuna 
dair özel vekâletname bulunması icap etmektedir. Dolayısıyla, belirtilen hususların 
yer almadığı özel vekâletnameler ile e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve 
kullanıcı şifresi başvurusunda bulunulması veya e-Sigorta sözleşmesinin 
imzalanması mümkün bulunmamaktadır. 

Alt işvereni olan işyerlerinde, hem işveren, hem de alt işverenlerin her biri 
ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi 
alacaklardır. 

İşverenin gerçek kişi olması durumunda kullanıcı kodu ve şifresi almak için 
yapılacak başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi 
işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da 
yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için 
düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili 
idarelerce onaylı suretinin de e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun 
ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. İşverence yetki verilmesi talep edilen kişinin, 
serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da 
yine aynı yol izlenecektir. 

İşverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi 
almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan 
kişilerce (yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf 
başkanları vs.) veya bu kişilerin yönetim kurulu kararı, noterden onaylı 
vekaletname veya imza sirküleri ile yetki verilmesini talep ettikleri kişilerce de 
yapılabilecektir. Bu durumda, başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama 
yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili 
kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya 
vekaletnamenin aslı ya da noter onaylı sureti veya ilgili idarelerce onaylı sureti 
eklenecektir. 

İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş 
tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi talep edilmiş olan kişiler başvuruda 
bulunabileceklerdir. Bu durumda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından 
düzenlenmiş görevlendirme yazısı başvuru formuna eklenecektir. 

Apartman yöneticiliklerince (kat malikleri kurullarınca) yapılacak olan 
başvuru sırasında, 

a) Kullanıcı kodu ve şifresinin yönetici adına verilmesinin talep edilmesi 
halinde, başvuru sırasında, noter onaylı karar defterinin; 

- Binaya ilişkin bilgilerin yer aldığı ilk sayfasının, 
- Yönetici seçimine ilişkin kat malikleri kurul kararının yer aldığı sayfanın, 
birer fotokopisinin, e-Sigorta sözleşmesi ile birlikte başvuru formu ekinde 

ibraz edilmesi, 
b) Kullanıcı kodu ve şifresinin başka bir kişiye verilmesinin talep edilmesi 

halinde ise, 
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- Binaya ilişkin bilgilerin yer aldığı ilk sayfasının, 
- Yönetici seçimine ilişkin kat malikleri kurul kararının yer aldığı sayfanın, 
- Yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için çıkartılmış vekâletnamenin aslı 

veya noter onaylı sureti ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin, 
e-Sigorta sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 
Başvuru formları, evrak servisince evrak tarih ve numarası verildikten sonra, 

e-Sigorta Servisinde çalışan personel tarafından teslim alınacak, gerekli 
kontrollerin yapılmasının ardından “Kurum Ünitesi” bölümü teslim alan personel 
tarafından kaşelenip imzalanacaktır. 

- Başvuru Formlarının Kaydedilmesi ve Klase Edilmesi 
E-Sigorta sözleşmeleri iki nüsha olarak düzenlenecek olup, ilk nüshası ilgili 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince başvurunun 
alındığı tarih ve sıraya göre klase edilecek, ikinci nüshası ise işverene/yetki verilen 
kullanıcıya verilecektir. 

- E-Sigorta Sözleşmesinin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi 
Şifre zarfının tesliminden önce, iki nüsha olarak düzenlenen e-Sigorta 

sözleşmesinin, Kurum yetkilisi ile işveren veya yetkili kişiler tarafından 
imzalanmış olması gerekmektedir. 

E-Sigorta sözleşmesini, Kurum adına e-Sigorta işlemlerinin yapıldığı servis 
şefi veya bağlı olduğu müdür yardımcısı, diğer tarafta ise işveren veya yetkili kişi, 
kamu kurum veya kuruluşlarında görevlendirme yazısı ile yetki verdiği belirtilen 
kişi imzalayacaktır. 

E-Sigorta sözleşmesinin imzalarının tamamlanmasını müteakip, “İnternet 
Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” iki nüsha olarak 
düzenlenerek taraflar arasında imzalanacak ve e-Sigorta servisi memuru tarafından 
http://ebildirge.sgk.intra/ebbasvuru/jsp/login.jsp adresindeki uygulamanın 
aktivasyon sayfasından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfının üzerindeki 
“başvuru aktivasyon kodu” girilerek, aktivasyon işlemi gerçekleştirilecek ve “e-
Sigorta Sözleşmesi” ve “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim 
Tutanağı”nın birer suretleri ile birlikte kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfı 
işveren veya yetkili kişiye teslim edilecektir. “e-Sigorta Sözleşmesi” ile “İnternet 
Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı”nın birer nüshası “e-Sigorta 
Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ile 
birleştirilerek e-Sigorta Servisinde muhafaza edilecektir. 

- Şifrenin İptali 
E-Sigorta sözleşmesinin 8 inci maddesinde sayılan sebeplerden herhangi 

birinin varlığı halinde, durum yazılı olarak ilgili Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak bildirilecek ve e-Sigorta 
servisinde görevli memur tarafından 
http://ebildirge.sgk.intra/ebbasvuru/jsp/login.jsp adresindeki uygulamanın kullanıcı 
işlemleri menüsünden işverene veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve 
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kullanıcı şifresi, işveren veya yetkili kişinin belge verme yükümlülüğünün yasal 
olarak sona erdiği tarih itibariyle iptal edilecek, ayrıca bu durum ile sözleşmenin 
fesh edildiği, işveren ve/veya yetkili kişiye bir yazı ile bildirilecektir. 

- Şifrenin Çalınması, Kaybolması, Unutulması 
İşveren veya yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; 

çalındığı, kaybolduğu veya unutulduğu gibi hususların yazılı olarak ilgili üniteye 
bildirilmesi halinde, e-Sigorta servisinde görevli memur tarafından 
http://ebildirge.sgk.intra/ebbasvuru/jsp/login.jsp adresindeki uygulamanın kullanıcı 
işlemleri menüsünden derhal kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi iptal edilecektir. 

Bu durumda, işveren veya yetkili kişinin aynı işyeri için yeni kullanıcı kodu 
ve kullanıcı şifresi verilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, 
http://ebildirge.sgk.intra/ebbasvuru/jsp/login.jsp adresindeki uygulamanın kullanıcı 
işlemleri menüsünden daha önce girişi yapılan başvuru bilgileri sistemden 
çağırılarak, yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir. 

 
5.3.2. (4/c) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim Ve 

Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi ve Kuruma Verilmesi 
İşveren, örneği Tebliğ ekinde yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesine, 
-İşyeri sicil numarasını, 
-İşverenin adını, 
-İşyerinin adresini, 
-Bağlı olduğu saymanlığı, 
-Belgenin ait olduğu yıl ve ayını, belgenin asıl, ek veya iptal nitelikte 

olduğunu gösterir mahiyetini, belgenin türünü, sayfa sayısını, 
-Tüm sayfalara ait toplam sigortalı bilgilerini, 
-Toplam prim tahakkuk bilgilerini, 
-Ay içinde çalıştırılan sigortalıların; sosyal güvenlik sicil numaralarını, 

emeklilik sicil numaralarını, adını, soyadını, durum kodunu, ödemeye esas aylık 
bilgilerini, prime esas kazanç toplamını, prim ödeme gün sayılarını, tahakkuk eden 
prim tutarlarını, sigortalının ay içerisinde göreve başlama ve ayrılma tarihleri ile 
nedenlerini, 

-İşveren veya işveren vekili ile birlikte tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu 
görevlisinin adı, soyadı ve imzasını, 
kaydetmeleri gerekmektedir. 

Sigortalının hizmetlerine ilişkin prim ödeme gün sayısı bölümüne, 
sigortalının ay içinde ücret aldığı gün sayısı yazılacaktır. 

1- Ay içinde tam çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayıları 
İşyerinde ay içinde tam olarak çalıştırılan bir sigortalı için o ayın 28, 29, 30 

veya 31 gün olmasının bir önemi bulunmadığından, tam çalışılan bir ayda 
sigortalının Kuruma bildirilecek olan prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak 
yazılacaktır. 
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2- Ay içinde göreve başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayıları 
Ay içinde göreve başlayan sigortalılardan ayın ilk gününde göreve girenler 

hariç olmak üzere, ay içinde göreve başlayan ve tam ay çalışmayan sigortalıların 
prim ödeme gün sayısı, o ayda ücret ödenen gün sayısı ve ayın 28, 29, 30, 31 
çektiği dikkate alınarak parmak hesabı yapılarak hesap edilecektir. 

Örnek: Ücretlerin ayın 15’inde peşin ödendiği bir işyerinde 17/11/2008 
tarihinde işe başlayan bir sigortalı için, 17/11/2008 - 14/12/2008 dönemine ilişkin 
olarak 28 günlük ücret ödendiğinden sözkonusu sigortalının prim ödeme gün 
sayısının 28 gün olarak yazılması gerekmektedir. 

3- Ay içinde görevden ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanların; ölüm veya emeklilik aylığı bağlanmasını 
gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise 
bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından itibaren 
sigortalılığı sona ereceğinden, emeklilik ve ölüm nedeniyle görevleri sona erenlerin 
çalışmadığı günlere ait aylıkları borç çıkarılmadığından, prim ödeme gün sayısı 30 
gün olarak belirlenecektir. Diğer hallerde ise görevden ayrılış tarihi itibari ile 
sigortalılığı sona ereceğinden sigortalıya ücret ödenen gün sayısı prim ödeme gün 
sayısı olarak belirlenecektir. 

Örnek-1: 15 Eylül- 14 Ekim dönemi ücretini 15 Eylül tarihinde peşin alan 
bir sigortalının, 20/9/2008 tarihinde vefat etmesi halinde, görev aylıklarının 
kesildiği tarihi takip eden aybaşında sigortalılığı sona ereceğinden primleri tam 
hesaplanarak Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesine de prim ödeme gün sayısı 30 
gün yazılacaktır. 

Örnek-2: 15 Ekim - 14 Kasım dönemi ücretini 15 Ekim tarihinde peşin alan 
bir sigortalının 20/10/2008 tarihinde istifa etmesi halinde o ayda ücret ödenen gün 
sayısı üzerinden hesaplanarak Ekim ayı prim ödeme gün sayısı 6 gün olarak 
belirlenecektir. 

4- Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi 
bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik 
aylığa müstahak bulunanların prime ödeme gün sayıları 

Sigortalının açıkta olma hali devam ettiği sürece, prime esas kazançlarının 
yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak 
hesap edilir. Bu nedenle aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalıların açık aylığı 
ödenen aya ait prim ödeme gün sayısı, açıkta kaldığı sürelerin yarısı olarak 
yazılacaktır. 

Açıkta geçen sürelerden dolayı prim ödeme gün sayısının kesirli çıkması 
durumunda gün sayısı tama iblağ edilecektir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri (işverenler) asıl veya ek aylık prim 
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ve hizmet belgesini internet ortamında Kuruma göndermekle zorunlu olup, bu 
yükümlülüğün yasal süresi içinde veya yasal süresi dışında kâğıt ortamında yerine 
getirilmesi halinde bu belgeler işleme konulur. Ancak 5510 sayılı Kanunun 102 nci 
maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. 

Kamu idareleri çalıştırdıkları sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerini 
www.sgk.gov.tr. web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi 
Sistemi”nden internet ortamında Kuruma göndereceklerdir. 

Aylık prim ve hizmet belgesini internet üzerinden Kuruma gönderecek olan 
kamu idarelerinin asıl veya ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 
Kuruma gönderilmesi gereken yasal süresinin son günü saat 23.59’a kadar 
göndermeleri gerekmektedir.  

5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenler, bir ay 
içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin ylık prim ve hizmet belgesini; 

a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin 
alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son 
gününe kadar, 

b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar 
için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15’inci günü sonuna kadar, 

c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 
15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması 
gereken takvim ayının son gününe kadar, 

d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan 
sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15’inci günü 
sonuna kadar, 
her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son 
günün resmi tatile rastlaması durumunda aylık prim ve hizmet belgeleri bu günü 
izleyen ilk iş günü sonuna kadar gönderilecektir. 

Örnek - (A) Kamu idaresince, 4 ayrı maaş ödeme dönemine ait sigortalı 
çalıştırıldığı varsayıldığında, bu kamu idaresince 2008/Ekim ayına ilişkin asıl 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, 

a) 15/10/2008-14/11/2008 ayı ücretlerini 15/10/2008 tarihinde peşin ödenen 
sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini 31/10/2008 günü sonuna kadar, 

b) 1/10/2008-31/10/2008 ayı ücretlerini 1/10/2008 tarihinde peşin alan 
sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini 15/10/2008 günü sonuna kadar, 

c) 15/10/2008-14/11/2008 ayı ücretlerini 15/11/2008 tarihinde çalıştıktan 
sonra alan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini 30/11/2008 gününün hafta 
sonu tatiline rastlaması nedeniyle 1/12/2008 günü sonuna kadar, 

d) 1/10/2008-31/10/2008 ayı ücretlerini 1/11/2008 tarihinde çalıştıktan sonra 
alan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini 15/11/2008 gününün hafta sonu 
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tatiline rastlaması nedeniyle 17/11/2008 günü sonuna kadar, 
kuruma gönderilmesi zorunludur. 

İşveren sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili 
üniteye durumu bildirmekle yükümlüdür.  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen 
sigortalılar için; 

Kanuni düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı ile enflasyon farkı veya 
başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık 
prim ve hizmet belgeleri, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak 
on beşinci günün sonuna kadar verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet 
belgeleri, 

Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idari 
tasarrufla ya da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye yönelik olarak 
ödenen aylık, ücret veya tahsisata ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ödemenin 
yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak on beşinci günün sonuna kadar 
verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri, 
yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilecektir. 

Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerleri değiştirilen askeri birliklerin 
bu durumu belgelemeleri kaydıyla yasal süresi dışında verilen belgeler süresinde 
verilmiş sayılacaktır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan 
sigortalıların, ihbar, şikayet ve şüphe halleri bulunmadığı sürece sonradan verilen 
aylık prim hizmet belgesi kayıt incelemesine gidilmeden kabul edilebilir. 
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6.1. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN 
ÖDENMESİ 

6.1.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 
5510 sayılı Kanununda; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı olanlar için işverenleri prim ödeme yükümlüsü olarak 
sayılmışlardır. 

Hizmet akdi kapsamında çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile 
tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan 
hükümlü ve tutulular için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları 
Kurumları prim ödeme yükümlüsü olarak sayılmışlardır. 

5510 sayılı Kanununda 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, 
çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tâbi 
tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim 
gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler için 
öğrenim gördükleri Yüksek Öğretim Kurumu prim ödeme yükümlüsü olarak 
sayılmışlardır. 

 
6.1.2. Prim Ödeme Süreleri 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları 
sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim 
tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim 
tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar 
Kuruma ödeyeceklerdir. 

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise, prim 
tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir. 

Örnek 1- Özel nitelikteki A Limited Şirketi, 2008/Kasım ayında çalıştırmış 
olduğu sigortalıların primlerini en geç 31/12/2008 tarihine kadar, 2008/Aralık 
ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini ise 31/1/2009 tarihinin 
Cumartesine rastlaması nedeniyle 2/2/2009 Pazartesi günü ödeyecektir. 

Örnek 2 - 5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 
15/11/2008 - 14/12/2008 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en 
geç 14/1/2009 Çarşamba günü, 15/12/2008 - 14/1/2009 döneminde çalıştırmış 
olduğu sigortalıların primlerini ise 14/2/2009 tarihinin Cumartesine rastlaması 
nedeniyle 16/2/2009 Pazartesi günü ödeyecektir. 

Diğer taraftan, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından 
mahsubu suretiyle de ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, katma 
değer vergisi iade hakkı sahibi olan işveren, kendisinin veya mal ya da hizmet satın 
aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de 
mahsup talep edebilecektir. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    187 

Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacığından mahsup edilmesi 
talebinde bulunan işverenlerin, cari aylara ilişkin prim borçlarını ödeme süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahsup suretiyle ödemeleri halinde, 
bahse konu primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir. Ancak prim 
borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi 
talebinde bulunulduğu halde, yukarıda belirtilen süre içinde mahsup edilemeyen 
veya eksik mahsup edilen prim borçları, yasal ödeme süresinin sonundan borç 
ödeninceye kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil 
edilecektir. 

Öte yandan, 
a) 2822 sayılı Kanuna göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı 

toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin 
sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında 
kalan sigortalı personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla beraber sendikalara 
üye olmamaları sebebiyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında 
bulunmayan personele yapılan geriye dönük ücret artışlarına ilişkin sigorta 
primlerinin, kararların alındığı tarihleri, 

c) Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine 
sonradan karar verilen kamu sektöründe görevli sigortalı için vizenin gecikmesine 
bağlı olarak yasal süresi dışında verilmek zorunda kalınan ek prim belgelerine 
ilişkin sigorta primlerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili 
kuruluşa intikal tarihini, 

ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş 
göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak 
istirahatlı bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta 
primlerinin, istirahat süresinin sona erdiği tarihi, 

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince 
veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen 
sigortalı için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının, sigortalıya 
tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı işverene işe başlamak üzere 
başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca 
ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, kesinleşen mahkeme 
veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün 
hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ay/dönemi, 

e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili 
olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, mahkeme 
kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü, 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi 
kapsamında bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka 
ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin sigorta primlerinin, 
ödemenin yapıldığı tarihi, 
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g) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince 
ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut 
olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin 
sigorta primlerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son 
ayın kazancına dahil edilecektir) yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının 
kesinleşme tarihlerini, 

h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında çalışan sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece 
verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde mahkeme 
kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar 
tarihini izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde 
ödenmiş kabul edilir. 

Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerin, Kanun hükümlerine göre her ay 
için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da 
ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri halinde, söz 
konusu primler yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılacak olup, bu süre içinde 
ödenmeyen primlere Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen 
gecikme cezası ve gecikme zammının uygulanması gerekmektedir. 

 

6.2. (4/c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN 
ÖDENMESİ 

6.2.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sigortalı olanların, Kanunun uygulamasında uzun vadeli sigorta kolları 
ile genel sağlık sigortası bakımından işverenleri/kamu idareleri prim ödeme 
yükümlüsüdür. 

Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silâhlı kuvvetler hesabına 
okuyanların ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay naspedilmek 
üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenci harçlıkları ile ilgisine 
göre en az aylık alan teğmen veya astsubay çavuşun prime esas kazançları 
arasındaki farkın primi; polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet 
Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin öğrenci harçlıkları ile komiser 
yardımcısı veya polis memuru prime esas kazançları arasındaki farkın primi, 
öğrenciler adına kurumlarınca ödenir. 

Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınan 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas 
kazançları, vazifelerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazanç 
farklarına ait primleri vazife gördükleri kurumlarınca; seferberlik ve harp için silâh 
altına alınanlardan vazifelerinin prime esas kazançları, rütbelerinin prime esas 
kazancından fazla olanların prime esas kazançları arasındaki farkın primleri de, 
rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu idaresince kesilerek Kuruma 
ödenir. 
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6.2.2. Prim Ödeme Süreleri 
Kamu idareleri 2008/Ekim ayı başından itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanların primleri ile 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına 
alınanların kesenekleri, karşılıkları ve %100 artış farklarını, 

a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin 
alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son 
gününe kadar, 

b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar 
için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15’inci günü sonuna kadar, 

c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 
15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması 
gereken takvim ayının son gününe kadar, 

d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan 
sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15’inci günü 
sonuna kadar, 

Kuruma ödemek zorundadırlar. 
Örnek: (A) Kamu idaresinin, 4 ayrı maaş ödeme dönemine ait sigortalı 

çalıştırdığı varsayıldığında, bu kamu idaresince 2008/ Ekim ayına ait 
primlerin/keseneklerin, 

a) 15/10/2008 - 14/11/2008 ayı maaşları 15/10/2008 tarihinde peşin ödenen 
sigortalıların primlerini en geç 31/10/2008 günü sonuna kadar, 

b) 1/10/2008 - 31/10/2008 ayı maaşlarını 1/10/2008 tarihinde peşin alan 
sigortalıların primlerini en geç 15/10/2008 günü sonuna kadar, 

c) 15/10/2008 - 14/11/2008 ayı maaşını 15/11/2008 tarihinde çalıştıktan 
sonra alan sigortalıların primlerini en geç 30/11/2008 gününün hafta sonu tatiline 
rastlaması nedeniyle 1/12/2008 günü sonuna kadar, , 

d) 1/10/2008 - 31/10/2008 ayı maaşlarını 1/11/2008 tarihinde çalıştıktan 
sonra alan sigortalıların primlerini en geç 15/11/2008 gününün hafta sonu tatiline 
rastlaması nedeniyle 17/11/2008 günü sonuna kadar, 

Kurum adına prim tahsilatı yapan banka şubelerine yatırmak zorundadır. 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı 

olanlar için yasal düzenleme veya Bakanlar Kurulu kararı ile geriye yönelik olarak 
ödenmesine karar verilen aylık, ücret veya tahsisata ait olmak kaydıyla tahakkuk 
ettirilecek primler ödeme gününü takip eden günden başlamak üzere on beşinci 
günün sonuna kadar ödenen sigorta primleri, 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı 
olanlardan görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idari 
tasarrufla ya da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye yönelik olarak 
ödenen aylık, ücret veya tahsisata ait tahakkuk ettirilecek primler ödemenin 
yapıldığı tarihi takip eden on beşinci günün sonuna kadar ödenen sigorta primleri, 
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Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerleri değiştirilen askeri birliklerin 
bu durumunu belgelemeleri kaydıyla yasal süresi dışında vermiş oldukları prim 
belgelerine ilişkin sigorta primlerinin belgenin verildiği ayın sonuna kadar ödenen 
sigorta primleri, yasal süresi içerisinde ödenmiş kabul edilir ve yukarıda belirtilen 
süre içinde ödenirse ayrıca gecikme cezası ile gecikme zammı alınmaz. 

Prim ödeme süresinin son gününün hafta sonu veya resmi tatil gününe denk 
gelmesi halinde primlerin/keseneklerin takip eden ilk iş günü sonuna kadar 
ödenmesi halinde yasal süresi içerisinde ödenmiş kabul edilir. 

4/10/1987 tarih ve 19949 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Devlet 
Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının 
Değiştirilmesine Dair 9/9/1987 tarih ve 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne Dair 28/9/1988 tarih ve 3472 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde 
aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan 
Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel 
dahil) aylık veya sözleşme ücretlerinin ilkinin 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere 
her ayın 15’inde ödeneceği, Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin 
kanunlarda yer alan “aybaşı” ibarelerinin “ayın 15’i” olarak uygulanacağı, hükme 
bağlanmıştır. 

Bu hükümler uyarınca aylıklarını 657 sayılı Kanun hükümlerine göre alan 
devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine(sözleşmeli statüdeki personel dahil) 
her ayın 15’inde aylık ödemesi yapılması gerekmekte olduğundan aylık, ücret veya 
tahsisatın ödeme günü olarak ayın 15’i kabul edilecektir. 

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu idarelerinde çalışan devlet 
memurlarının maaş ödemelerinin avans olarak erken ödenmesi halinde veya maaş 
ödeme günü olan ayın 15’nin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi veya 
maaşların herhangi bir nedenle geç ödenmesi durumu maaş ödeme gününü 
değiştirmeyeceğinden primlerin/keseneklerin maaş ödeme günü olan ayın 15’inin 
içinde bulunduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 
6.3. AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BEL-

GELERİNİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ 

Yangın, su baskını, yer kayması ve deprem gibi afete uğrayan işverenlerin, 
bu durumu kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları yazı ile belgeleyerek afetin 
meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde, bu kişilerin 
prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca yapılacak inceleme neticesinde tespit 
edilmesi kaydıyla, afetin meydana geldiği tarihte verilmesi gereken aylık prim ve 
hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma 
verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    191 

Örnek 1- (A) Limited Şirketine ait işyerinin 17/10/2008 tarihinde yangın 
felaketine uğradığı varsayıldığında, 17/1/2009 tarihinin Cumartesine rastlaması 
nedeniyle 19/1/2009 Pazartesi gününe kadar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yangın felaketinden etkilendiğine dair kamu 
kurum ve kuruluşlarından alacağı belge ile müracaat etmesi üzerine, Kurumca 
yapılacak inceleme sonucunda, sözkonusu işverenin ödeme aczine düşmüş 
olduğunun tespiti halinde, afetin meydana geldiği tarihte Kuruma verilmesi gereken 
aylık prim ve hizmet belgesi 2008/Eylül ayına ilişkin belge olacağından, 
2008/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi, 23/1/2009 tarihine kadar 
Kuruma verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

Örnek 2- 1 nolu örnekteki yangın felaketinin 27/11/2008 tarihinde 
gerçekleşmiş olduğu varsayıldığında ise, felakete uğranılan ayda verilmesi gereken 
aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi, yangın felaketine uğranılan tarihten 
önce (23/11/2008 tarihinde) sona ermiş olduğundan, 2008/Ekim ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ertelenmeyecektir. 

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii 
afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu 
belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte 
bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu 
anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 
ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, 
olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. 

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı 
etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı 
olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre 
vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken 
primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere 
bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak 
belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. 

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz. 

Kurum; genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler dolayısıyla Kanunun 91 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulaması bakımından prim ödeme sürelerini, 
vadelerinin bitim tarihinden itibaren uzatmaya yetkilidir. Bu yetkiyi; bölge, il, ilçe, 
mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya prim türleri 
itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanabilir. 
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6.4. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖN-
DERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENE-
MEMESİ HALLERİ 

Aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta ortamında göndermekle zorunlu 
tutulan işveren/aracı/sigortalıyı geçici olarak devralanların, Kurumun bilgi işlem 
sistemlerinin aşağıdaki belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu prim 
belgelerini öngörülen sürenin son gününde Kuruma internet ortamında 
gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi 
halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna 
kadar belge veya bilgiyi göndermeleri ve muhteviyatı primleri de aynı sürede 
Kuruma ödemeleri halinde, bu yükümlülüklerini Kanunda öngörülen sürede yerine 
getirmiş oldukları kabul edilecektir. 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile 
tevsik edilmesi kaydıyla; 

a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-Sigorta uygulamasının çalışmasını 
engelleyecek şekilde; 

1) Donanımsal ve yazılımsal arızalar, 
2) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar, 
3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve 

işlem yapmayı engelleyici durumlar, 
4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, 

lokavt, sabotaj, terör saldırıları, 
b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana 

gelen arızalar, 
c) (a) ve (b) dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar, 
aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanunda öngörülen sürenin son gününde 

Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir. 
 
6.5. GECİKME ZAMMI VE GECİKME CEZASI 

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumun 
prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı 
sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında 
gecikme cezası uygulanarak artırılır. 

Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten 
başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca 
açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak 
gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı 
günlük hesaplanır. 
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6.6. PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN 
MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci 
maddesinin onüçüncü fıkrasında; prim borçlarının katma değer vergisi iade 
alacağından mahsubu suretiyle ödenebileceği, bu takdirde katma değer vergisi iade 
hakkı sahibinin kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı ya da iştirak veya ortaklık 
ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep 
edebileceği, bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim 
borçlarının anılan maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prim ödeme sürelerini 
izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde yasal süresi içinde 
ödendiğinin kabul edileceği, ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade 
alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde süresinde 
mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için 5510 sayılı 
Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen prim ödeme sürelerini 
izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacağı, Sosyal 
Güvenlik Kurumunun, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan 
faydalanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü 
itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunan işverenlerin prim 
borcunu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkili olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Söz konusu madde hükmünden yararlanmak için müracaat eden işverenlerin 
(mükelleflerin), işletme türü, işletme büyüklüğü ve iştigal konusu itibarıyla 
ayrımına gidilmesinin Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yolla tahsil edebileceği 
alacaklarının kapsamını daraltacağı dikkate alınarak bu konuda herhangi bir ayrıma 
gidilmemiştir. Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununa dayanılarak Maliye 
Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca, katma değer vergisi iade 
alacaklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarına mahsup edilmesini 
isteyebilecek olan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi 
sigortalı çalıştıran işverenler anılan düzenleme kapsamına girmektedir. 

İşverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda, muaccel olan cari aylara 
ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle 
ödenme süresi, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 
belirlenen prim ödeme sürelerinin sona erdiği tarihi izleyen onbeş gündür. 
Dolayısıyla, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup 
suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin, en geç ödenmesi gereken 
yasal süre; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi 
sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu 
arasına ilişkin olarak ödeyen özel sektör işverenleri yönünden, primin ilişkin 
olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen onbeşinci, 
sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme 
ilişkin olarak ödendiği resmi sektör işverenleri yönünden ise, primin ilişkin olduğu 
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dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden onbeşinci gün 
olacaktır. 

Örnek 1 - Ücretlerin her ayın 1’i ila sonu arasında geçen süreye ilişkin 
ödendiği özel sektöre ait bir işyerinde çalıştırılan sigortalılara ilişkin bulunan 
2008/Kasım ayına ait prim borcunun, katma değer vergisi (KDV) iadesi 
alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi halinde, (KDV iadesi 
alacağından mahsup talep edilmemiş olması durumunda prim borcu en geç ait 
olduğu 2008/Kasım ayını takip eden 2008/Aralık ayı sonuna, diğer bir ifadeyle 
31/12/2008 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte iken, prim borcunun KDV iadesi 
alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin talep edilmiş olması nedeniyle) söz 
konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarının, ilgili vergi dairesince 
15/1/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kuruma) 
aktarılması halinde, bahse konu aya ait primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul 
edilecektir. Onbeşinci günün resmi tatile rastlaması ve bu nedenle prim borçlarının 
onbeşinci günü takip eden ilk iş günü içinde mahsup edilmesi halinde de yine 
primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir. 

Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi 
izleyen onbeş günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup 
suretiyle ödenmesi sırasında, mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını 
karşılamaması durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş 
sayılacak, buna karşın ödenmemiş kısmı, onbeş günlük süre dikkate alınmaksızın, 
yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenecektir. 

Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi 
izleyen onbeş günlük süre geçirildikten sonra katma değer vergisi iade alacağından 
mahsup suretiyle ödenmesi halinde ise, sözkonusu borçlara, yine onbeş günlük süre 
dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin 
yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. 

Örnek 2 - 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 
15/11/2008 - 14/12/2008 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en 
geç 14/1/2009 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte iken, prim borcunun KDV 
iadesi alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin talep edilmiş olması halinde, 
söz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarının ilgili vergi dairesince 
29/1/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma aktarılması halinde, bahse konu 
döneme ait primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir. 

 
6.7. ÖDENMEYEN PRİMLERİN SGK TARAFINDAN TAKİP VE 

TAHSİLİ 

6.7.1. Takip ve Tahsile İlişkin Genel Esaslar 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin 
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düzenlemeler, genel itibariyle 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinde ve söz konusu 
maddeye istinaden çıkartılmış olan Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı 
Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte9 yer almaktadır. Ayrıca 
4447 sayılı Kanun uyarınca işsizlik sigortasına ilişkin ödenmesi gereken primlerin 
tahsili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı doğrultuda yapılmaktadır. 

5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinin 15. fıkrası gereğince, Kurumun süresi 
içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Kanunun 51, 
102 ve 106. maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Dolayısıyla 6183 sayılı 
Kanun’da yer alan; 

a) Gecikme zammı, nispet ve hesabı (Md.51), 
b) Tahsil zamanaşımı (Md.102), 
c) Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin (Md.106). 
Hükümleri haricindeki tüm hükümler sosyal güvenlik hukukumuz, 

dolayısıyla sosyal parafiskal gelirlerin takip ve tahsili açısından da geçerlidir. 
6183 sayılı Kanun’da yetkiler açısından Maliye Bakanlığı ve diğer kamu 

kuruluşlarına atıfta bulunulmuştur. 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesi uyarınca; 
Sosyal Güvenlik Kurumu, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. 

Kurumun 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen prim ve diğer alacakları 
amme alacağı niteliğinde olup, imtiyazlı alacaktır. Kurumun taraf olduğu her türlü 
dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen aleyhe neticelenmesi halinde 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar Kurum hakkında 
uygulanmaz.(5510 SK-md.88/18) 

Ayrıca 4447 sayılı Kanun’un 49. maddesine göre; işsizlik sigortası 
primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, 
toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona 
aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, 
yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili 
ve sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile 
gecikme cezası, gecikme zammı ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı 
izleyen ayın onbeşine kadar Fona aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir. 

 
6.7.2. Kurum Alacaklarını Koruma Yöntemleri 
6183 sayılı Kanun’da yer alan kamu alacaklarını koruma yöntemleri Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun alacaklarının korunması açısından da kullanılmaktadır. 
Ancak, 6183 sayılı Kanun’da belirtilen yetki ve usule yönelik bir takım 
düzenlemeler için yönetmelik ile bir takım uyarlamalar yapılması yoluna 
gidilmiştir. Bu doğrultuda 6183 sayılı Kanun’da bahsedilen koruma yöntemlerinin 
sosyal güvenliğe yansımaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 
                                                            
9 Çalışmamızın (6.7.) başlığı altında bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır. 
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a) Teminat İstenmesi 
Teminat istenmesi hususu ile alakalı olarak, 6183 sayılı Kanun’un 9 ila 12. 

maddelerinin yanı sıra Yönetmelikte bir takım düzenlemelere yer verilmiştir. 
Yönetmeliğin 5. maddesine göre; tahsil dairesi10, Türkiye’de ikametgâhı 
bulunmayan borçlunun durumu, Kurum alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu 
gösteriyor ise borçludan mevzuatta belirtilen teminatı isteyebilir. 

Ayrıca Yönetmeliğin aynı maddesine göre; Kurum alacağını tahakkuk etti-
recek gerekli işlemlere başlanmış olması hâlinde, Kurumun denetim ve kontrolle 
görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler sonucunda bulunan tutar üzerinden 
tahsil dairesince teminat istenebilir. Görüldüğü üzere her iki halde de teminat 
istenmesi idarenin inisiyatifine bırakılmış olup, zorunlu bir uygulama değildir. 

Kurumca teminat olarak istenebilecek değerler ise 6183 sayılı Kanun’un 9. 
maddesinde yer alan kıymetlerdir11. Teminat sonradan tamamen veya kısmen 
değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine 
başka teminat gösterilmesi istenir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen 
aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir. 

Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesine göre; Kurum alacaklarının tahsili ile ilgili 
olarak 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen teminatı sağlayamayan 
borçluların, borç ödemede hüsnüniyetli ve malî gücü yüksek olan muteber bir şahsı 
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi hâlinde, şahsi 
kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmeme konusunda tahsil dairesi yetkilidir. 

b) İhtiyati Haciz 
İhtiyati haciz müessesesi amme alacağının korunması bakımından en etkili 

yöntemlerinden biridir. Bağımsız Vergi Daireleri Yönergesi’nde, ihtiyati haciz şu 
şekilde tanımlanmaktadır: “İlerde tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi 
gelmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş bulunan 
amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacze, ihtiyati haciz 
denir.”  

Yönetmeliğe göre, ihtiyati haciz, Kurum alacakları ile ilgili olarak 6183 sayılı 
Kanunun 13. maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması hâlinde12, hiçbir süreye 

                                                            
10 Tahsil dairesi; Kurumun tahsilatla görevli ünitesini, servisini, icra memurlarını, memurlarını ve 
Kurum adına vekaletname verilen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 
11 1. Para,  
 2. Bankalar ve özel finans kurumlar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,  
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya 
tekabül eden satış değerleri esas alınır.),  
 4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul 
edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir."  
 5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince 
haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. 
12 6183 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre ihtiyati haciz sebepleri şunlardır; 
 1. 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 
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bağlı kalmaksızın ünite müdürünün kararıyla derhâl uygulanır. 
Haklarında ihtiyati haciz uygulanan borçlular, haczin yapıldığı tarihten, 

gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili 
iş mahkemesinde dava açabilir.13 Borçlu tarafından, ihtiyati hacze karşı 7 gün 
içinde ihtiyati haczin iptali için dava açılmış olsa bile, hüküm kesinleşinceye kadar 
ihtiyati haciz devam eder. İhtiyati hacze karşı 7 günlük dava açma süresinin 
geçmesinden sonra alacaklı tahsil dairesince ödeme emrinin tebliği ile ihtiyati haciz 
kesin hacze çevrilir. 

6183 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre; Borçlu, 10. maddenin 5. bendinde 
yazılı menkul mallar14 hariç olmak üzere, mezkür maddeye göre teminat gösterdiği 
takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır. 

c) İhtiyati Tahakkuk 
İhtiyati tahakkuk uygulaması da kamu alacaklarını güvence altına almaya 

yönelik etkin bir müessesedir. İhtiyati tahakkuk, kamu alacağının, yetkili birimin 
emriyle amme alacağını güvenceye almak için geçici olarak tahakkuk ettirilmesidir. 

Yönetmeliğin 8. maddesine göre; Ünite15 müdürü, 6183 sayılı Kanunun 17. 
maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması hâlinde16, ilgili servisin yazılı talebi 
üzerine borçlunun henüz tahakkuk etmemiş borçlarından Kurumca tespit ve ilan 
edilecek olanlarla bunların gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para 

                                                                                                                                                                     
 2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 
 3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 
 4. Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş 
yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 
 5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan 
bildirimde bulunmuşsa, 
 6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme davası 
açılmış ise, 
 7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa 
elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30 uncu maddelerinin 
tatbikını icabettiren haller varsa. 
13 İhtiyati hacze karşı açılacak davalarda iki iddia ileri sürülebilir. Bunlar; ihtiyati haczin usulüne 
uygun olmadan uygulanması ve ihtiyati haciz sebeplerinin olmamasıdır.(6183 SK-md.15) 
14 İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince 
haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul mallar. 
15 Ünite; Kurumun tahsilatla görevli sosyal güvenlik il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezlerini 
ifade eder. 
16 6183 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre ihtiyati tahakkuk sebepleri şunlardır; 
 a) 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 
 b) Borçlunun belli ikametgâhı yoksa, 
 c) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 
 d) Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan 
bildirimde bulunmuşsa, 
 e) Mükellef hakkında 6183 sayılı Kanunun 110. maddesi gereğince (tahsile engel 
olmak/zorlaştırmak) takibata girişilmişse, 
 f) Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse. 
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cezalarının derhâl tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir. Ünitenin 
ilgili birimleri bu emri derhâl tatbik etmek zorundadır. 

Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulanan borçlular, 
ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına haczin yapıldığı tarihten, gıyapta yapılan 
hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili iş 
mahkemesinde dava açabilir. 

d) Diğer Koruma Yöntemleri 
Yukarıda açıklaması yapılanlar dışında 6183 sayılı Kanun’da öngörülen diğer 

koruma yöntemleri de Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsilinde 
uygulanabilmektedir. Buna göre diğer koruma yöntemleri şöyledir; 

i. Mal Bildiriminde Bulunma: Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, 
gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek 
miktarın, nevini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi 
kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve 
buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine 
bildirmesidir.17 

ii. İptal Davası Açma: Amme borçlusunun 6183 sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 
30. maddelerinde yazılı tasarruf ve muamelerinin iptali için umumi mahkemelerde 
dava açılır ve bu davalara diğer işlere takdimen umumi hükümlere göre bakılır 
(6183 SK-md.24). 

iii. Kurum Alacağının Rüçhaniyet Hakkı: Üçüncü şahıslar tarafından 
haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de 
haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten 
taksim olunur. Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları 
ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz. 
(6183 SK-md.21). 

iv. Ortaklığın Feshini İsteme: Borçluya ait mal bulunmadığı veya amme 
alacağını karşılamaya yetmediği yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu 6183 
sayılı Kanuna göre teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi paylara 
bölünmüş olmayan ortaklıklardaki hisselerinden amme alacağının tahsili için genel 
hükümler dairesinde ortaklığın feshi istenebilir.(6183 SK-md.34) 

v. Devralanın Sorumluluğu: Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi 
ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya 

                                                            
17 Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal 
bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak 
ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 
günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi 
tarafından verilir. Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur. Mal bildiriminde, malı 
olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği 
malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tahsil 
dairesine bildirmeye mecburdur.(6183 SK-md. 60,61) 
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birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve 
diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı 
geçersizdir.(5510 SK-md.89/1) 

 
6.8. TECİL UYGULAMASI 

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer verilen tecil uygulaması, yetkilere 
ilişkin hükümleri hariç, 5510 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında Sosyal 
Güvenlik Kurumu alacakları için de uygulanır. 

Kurum alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut 
haczolunmuş malların paraya çevrilmesi, Kurum borçlusunu çok zor duruma 
düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak 
şartıyla, Kurum Yönetim Kurulunca veya Kurum Yönetim Kurulunun yetkisini 
devrettiği makamlarca, Kurum alacağı 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre 36 
ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak tecil olunabilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.03.2009 tarihli 2009/36 sayılı genelgesi 
uyarınca Sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen 1.000.000 TL’na kadar olan 
Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde bu sosyal güvenlik 
merkezlerinin müdürü, 1.000.001- 2.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve 
taksitlendirilmesinde ise sosyal güvenlik il müdürü yetkilidir. 

Ayrıca, bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal 
güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde 2.000.000 TL ‘na 
kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisini il müdürleri kullanmaya 
devam edecektir. 

Ünitelerce; 2.000.000 TL’nı aşan tutarlar için tecil ve taksitlendirme talepleri 
İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu 
borç tutarları ; 

2.000.001- 3.000.000 TL arasında ise İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire 
Başkanı, 

3.000.001- 4.000.000 TL arasında ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, 
4.000.001- 5.000.000 TL arasında ise Kurum Başkanı, 
5.000.001 TL ve üzerinde ise Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirilecektir. 
Tecil edilmesi için yazılı talepte bulunulan Kurum alacağının toplamı ellibin 

Türk Lirasını aşmadığı taktirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki Kurum 
alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Türk Lirasını aşan 
kısmın yarısıdır. Bakanlar Kurulunca teminat aranılmamasına ilişkin tutarının 
değiştirilmesi durumunda belirlenen bu tutara göre işlem yapılır. 

Tecil faizi, Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanır. Tecil faizi 
oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin Resmî Gazete’de 
yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara, değişikliğin yapıldığı tarihe 
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kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden 
tecil faizi uygulanır. Ancak, tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin 
yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden 
yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerinden tecil faizi alınır. 

Tecilde ödemeler, borç aslı ve ferîlerine orantılı olarak mahsup edilir. Tecil 
şartlarına uyulmaması, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların 
tamamlanmaması ya da yerlerine başkalarının gösterilmemesi hâllerinde alacak 
muaccel olur. 

Tecilin bozulması durumunda, tahsil edilmiş bulunan tecil faizlerinin, tecile 
konu toplam borç içindeki gecikme cezası ve gecikme zammına isabet eden 
bölümü Kuruma irat kaydedildikten sonra, kalan tutar gecikme zammına mahsup 
edilir. 

 
6.9. KURUM ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ 

6.9.1. Cebren Takip ve Tahsil Şekilleri 
Kurum alacaklarının yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı 

Kanun hükümlerine göre cebri icra işlemleri yapılarak takip ve tahsil edilmesi 
gerekmektedir. 

6183 sayılı Kanunda, borçlular hakkındaki cebri icra işlemlerinin; 
1) Alınan teminatın paraya çevrilmesi ya da kefilin takibi, 
2) Borçlunun, borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya 

çevrilmesi, 
3) Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi, 
şekillerinden birinin uygulanması suretiyle yapılması gerektiği açıklanmıştır. 
a) Teminatlı Alacaklarda Takip 
6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmüne göre, karşılığında teminat 

gösterilmiş bulunan Kurum alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 7 gün 
içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerde 
cebren tahsiline devam olunacağının borçluya bildirilmesi gerekmektedir. Bu 
bildirime rağmen 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre paraya çevrilir. 

Alınan teminat banka teminat mektubu ise, teminat mektubunun muhafaza 
edildiği muhasebe servisinden teminat mektubunun nakde çevrilmesi istenilir. 
Teminat olarak menkul ya da gayrimenkul mal alınmış ise bu malların satışı 
yapılarak Kurum alacağının tahsili cihetine gidilir. 

Ancak, borçlu tarafından teminat olarak şahsi kefil gösterilmiş ise, kefil 
hakkında icra takip işleminin yapılması için kendisine ödeme emri tebliğ edilir. 
Kefilin sorumluluğu müştereken ve müteselsilen olduğundan borçlu ile birlikte 
kefil hakkında da takip yapılır. Kurum alacağının borçludan tahsil edilmiş olunması 
halinde kefilin sorumluluğu kalmayacağından, kefil hakkında da takip işlemi 
yapılmayacağı gibi, yapılmış olan haciz işlemleri de kaldırılır. 
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Alınan teminatın Kurum alacağını karşılamaması halinde borçlunun teminat 
dışındaki malları hakkında cebri icra işlemleri yapılarak Kurum alacağı tahsil 
edilir. 

b) Ödeme Emri 
Kurum alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri 

veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği ödeme emri ile bildirilir. Ödeme emri 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Ödeme emrinde, borcun türü, 
dönemi, aslı ve gecikme zammı, tahakkuk şekli, gecikme zammının işleyişi ve 
borcun ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ve ödemenin nereye yapılacağı 
belirtilir. 

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcunun olmadığı veya 
kısmen ödendiği veya zamanaşımına uğradığını iddia ederek ödeme emrinin tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı ünitenin bulunduğu yetkili iş mahkemesine 
itirazda bulunabilir. 

Ödeme emrine yapılan itirazda, borçlu tamamen veya kısmen haksız çıkarsa, 
borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki alacak % 10 zamla tahsil 
edilir. Bu tutarın ödenmesi için önce borçluya yazılı tebligat gönderilir. Yazıda, 
borcun ödenmesi için 15 günlük süre verilir. Borçlu verilen bu sürede borcunu 
ödemez ise bu defa ödeme emri tebliğ edilerek hakkında 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre cebri icra takip işlemi yapılır. Ancak bu tutara gecikme cezası ve 
gecikme zammı işletilmez. 

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına istinaden, tüzel 
kişiliğin borçlarından dolayı tüzel kişiliğin üst düzey yönetici ve yetkililerinin 
borcun ödenmesinde müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunduğundan, borcun 
icraen takibi için tüzel kişilikle birlikte üst düzey yönetici ve yetkililerine aynı anda 
ödeme emri gönderilecektir. Ancak, aynı anda takip yapılabilmesi hususunda; 
sorumluluğu bulunan tüm üst düzey yönetici ile yetkililerin ve bunların sorumlu 
oldukları borç dönemleri ile tutarlarının tespitinde azami özenin gösterilmesi 
gerekmektedir. 

c) Mal bildirimi 
Mal bildirimi borçlunun borcunu karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki, 

gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak 
haklarının; nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına 
göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini tahsil 
dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir. 

Buna göre, asıl olan borcu karşılayacak miktarda mal bildiriminde 
bulunmaktır. Mal bildirimi servet beyanı olmadığından, borcuna yetecek miktarda 
mal bildiren Kurum borçlusunun daha fazlasını bildirmeye zorlanmaması 
gerekmektedir. 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 gün içinde borcunu ödemek 
veya mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Mal bildirimi mutlaka bir 
malın bildirilmesini ifade etmez. Haczi kabil malı olmayan borçluların malları 
olmadığını bildirmeleri de mal bildirimi hükmündedir. 
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6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmüne göre alacaklı Kurum ünitesi, 
mal bildirimi dışında tespit ettiği borçluya ait diğer malları da, mal bildirimindeki 
mallarla birlikte haczedebilir. 

6183 sayılı Kanun borca yetecek miktarda mal bildirimini esas aldığından, 59 
uncu maddede yer alan borçlunun “her türlü gelirlerini” ve “yaşayış tarzına göre 
geçim kaynaklarını” ve “buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini” 
ibareleri ile istenen bildirim, borca yetecek kadar mal bildiriminde bulunmayanları 
kapsamaktadır. Borcuna yetecek kadar mal bildiriminde bulunan borçluların, 
Kanun maddesinin bu hükümlerinden kaynaklı bildirimleri yapma 
mecburiyetleri bulunmamaktadır. 

6183 sayılı Kanunun 111 inci maddesindeki cezalar, kasten gerçeğe aykırı 
bildirimde bulunanlarla, bildirilen malları borca yetmediği veya haciz ya da 
satışının çok güç olması nedeniyle ilave mal bildiriminde bulunması uyarısına 
rağmen, başka malı olduğu halde eksik bildirimde bulunanlara ve geçim kaynağı ve 
buna bağlı yaşayış tarzı bildirimlerini gerçeğe aykırı bir şekilde yapmış olanlara 
yönelik olarak düzenlenmiştir. 

Borçlunun başkasının mallarını kendi malı olarak bildirmesi veya bildirdiği 
mallar üzerinde üçüncü şahısların haklarını da aynı zamanda bildirmemesi, borcuna 
yetecek kadar malı olduğu halde beyan ettiğinden başka malları olmadığını 
bildirmesi gibi haller, borçlunun gerçeğe aykırı bildirim yaptığı hususundaki 
kastının karinesidir. 

Mal bildiriminde borcun belirli bir süre içinde veya taksitle ödeneceği yahut 
hiç bir şekilde ödenmeyeceği yönündeki bildirimler alacaklı Kurum ünitesini 
bağlamayacaktır. 

Mal bildiriminde bu şekilde cevap verenlerin durumları alacaklı Kurum 
ünitesince araştırılarak bu beyanların aksine kanaat getirilmesi halinde borçlunun 
beyanları ile bağlı kalınmayarak tespit edilecek mallarının haciz ve satışı suretiyle 
Kurum alacağının tahsili sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, mal bildirimlerinin doğru olmadığının tespiti halinde veya 
yaşayış tarzları mal bildirimlerine uymayanlar hakkında 6183 sayılı Kanunun 111 
ila 115 inci maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. 

6183 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre, malı olmadığını veya borcu 
karşılayacak miktarda malı olmadığını beyan eden borçlunun, daha sonra edindiği 
mallar ile gelirlerindeki artışları edinme ve artış tarihinden itibaren 15 gün içinde 
alacaklı Kurum ünitesine bildirmediği takdirde, bu borçlular hakkında Kanunun 
112 nci maddesine göre işlem yapılır. 

d) Hapsen Tazyik 
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu borcunu ödemezse 7 gün içinde 

mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. Mal bildiriminde bulunmayan borçlu 
mal bildiriminde bulununcaya kadar icra mahkemesince bir defaya mahsus olmak 
ve üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunur. Hapis ile tazyik hükmü borçluyu 
mal bildiriminde bulunmaya zorlayan bir hükümdür. Bu şekilde alınan hapsen 
tazyik kararları, infaz için derhal yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 
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Borçlu hakkında hapsen tazyik kararı verilebilmesi için tahsil dairesince icra 
mahkemesine yapılacak başvurular için anılan maddeye göre öncelikle suçun 
işlendiği tarihin ve idarenin suçu öğrendiği tarihin tespiti önem arz etmektedir. 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 347 nci maddesinde “Bu Bapta yer alan 
fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde 
fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.” hükmü yer almaktadır. 

Borçlu hakkında hapsen tazyik kararı verilebilmesi ile tahsil dairesince icra 
mahkemesine yapılacak başvurular için anılan maddeye göre öncelikle suçun 
işlendiği tarihin ve idarenin suçu öğrendiği tarihin tespiti önem arz etmektedir. 

Buna göre, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiğini gösteren tebliğ 
alındısının alacaklı Kurum ünitesine intikal ettiği tarihin, tebliğ alındısının Kuruma 
intikal etmemesi halinde ise tebliğ edildiğinin öğrenildiği tarihin suçu öğrenme 
tarihi olarak kabul edilerek en geç 15 gün içinde borçlular hakkında hapsen tazyik 
kararı alınmasını teminen icra mahkemesine yazılı talepte bulunulması 
gerekmektedir. Her halükarda suçun işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek 
kaydıyla suçu öğrenme tarihinden itibaren üç ay içerisinde icra mahkemesine 
şikayet yoluna gidilmesi gerekmektedir. 

 Amme borçlusunun tüzel kişi olması halinde, mal bildiriminde bulunma 
yükümlülüğü üst düzey yönetici ve yetkililerine ait olduğundan, bu yükümlülüğü 
yerine getirmeyen üst düzey yönetici ve yetkililer hakkında hapsen tazyik kararı 
alınarak uygulanması gerekmektedir. 

e) Haciz Yolu İle Takip 
6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre haciz, borçlunun mal 

bildiriminde gösterdiği ya da amme idaresince gerek borçlunun, gerekse üçüncü 
kişinin elinde tespit edilen menkul ya da gayrimenkul malları ile hak ve 
alacaklarından borca yetecek kadarına el konulması işlemidir. Borçlu hakkında kati 
haciz yapabilmek için ödeme emrinin tebliğ edilmesi şarttır. 

Kati haciz Kurum alacaklarının vadesinde ödenmemesi üzerine borçlulara 
ödeme emri tebliğ edilmesine müteakip, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra 
(ödeme emrinin tebliğ tarihinden sonra 7 gün geçmesinden itibaren) yapılan kesin 
hacizdir. 

 İcra memurunca haciz tutanağına kaydedilerek yapılan menkul mal hacizleri 
fiili, tescil kayıtlarının tutulması zorunlu olan menkul, gayrimenkul ya da hakların 
tescil kayıtlarına (gayrimenkuller, araçlar, marka, patent, eser, maden işletme 
ruhsatı, vb.) haciz bildirisi gönderilmek suretiyle haciz konulması ise kaydi haciz 
işlemidir. 

Haciz işlemi yapılırken en kolay satılabilen, paraya çevrilmesinde kısıtlayıcı 
herhangi bir engel bulunmayan mallara öncelik verilir. İstihkak iddiasında 
bulunulan malların haczinin en sona bırakılması gerekmektedir. Borçlunun mal 
beyanında gösterdiği mallar öncelikle haczedilebileceği gibi, bu mallara haciz 
konulmadan ünitelerimizce tespit edilen mallara da haciz konulabilecektir. Ayrıca 
gerek mal bildiriminde gösterilen, gerekse ünitece tespit edilen mallara, birlikte 
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haciz konulması da mümkündür. Haciz işleminde Kurum alacağının kısa sürede 
tahsili ve borçlunun menfaatlerinin göz önüne alınması gerekmektedir. 

Kurumumuzda haciz işlemlerinin sosyal güvenlik il müdürünce veya yetki 
vereceği il müdür yardımcısı ya da ilgili ünite müdürünce onaylanan haciz 
kâğıtlarına dayanılarak yapılması gerekmektedir. 

f) Menkul Malların Haczi 
Menkul malların haczi icra memurunca yapılır. Fiili haciz uygulamasında 

icra memuru kimliğini gösterir ve borcun ödenmesini ister. Borç ödenmez veya 
kısmen ödenir ise icra memuru borçluya haciz kağıdını okur ve haciz yapacağını 
bildirerek borca yetecek kadar menkul malı haciz tutanağına kaydetmek suretiyle 
haczeder. 

Haciz tutanağında, haczedilen malların markası, modeli, tipi, nitelikleri, varsa 
seri ve sicil nosu, sayı ve miktarları, tahmin edilen rayiç değeri ile ayırt edici diğer 
tüm özellikleri belirtilir. Ayrıca, Kurum alacağına konu icra takip dosyalarının 
dosya numaraları haciz tutanağına kaydedilir. 

Borçlunun veya üçüncü şahsın istihkak iddiası var ise, bu iddia mutlaka haciz 
tutanağına kaydedilir. Haciz tutanağının, haczi yapan icra memuru, borçlu veya 
temsilcisi, yediemin, varsa bilirkişi ve diğer ilgililerce imzalanması, ayrıca bir 
örneğinin borçluya bırakılması gerekmektedir. 

Haciz gıyapta yapılmışsa kolluk kuvvetlerinden veya haciz mahallinde 
bulunan komşulardan iki kişi bulundurulur. Gıyaben yapılan hacizler borçluya 
ayrıca tebliğ edilir. Borçlu süre isterse, haciz yine yapılır ancak borcu ödemesi için 
üç gün süre verilebilir. 

Kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi, tahvil gibi icra 
memurunun kendi imkanları ile taşıması mümkün olan menkul mallar, 
kaybolmamaları ve değiştirilmemelerini sağlayacak önlemler alınarak üniteye 
getirilerek ünite muhasebe servisine tutanakla teslim edilir. 

Haciz güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde yapılmaz. Ancak, 
özellikle tatilde ve geceleri açık olan yerlerde her türlü haciz yapılabilir. Malın 
kaçırılma riski varsa haciz gece de yapılabilir. Haciz işlemi gündüz başlamış ve 
bitmemiş ise bitinceye kadar (gece de olsa) devam edilir. 

g) Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların, Alacak Ve Hakların Haczi 
6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde “Hamiline yazılı olmayan veya 

cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü 
hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü 
şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve 
hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetin tebliği 
suretiyle yapılır. Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; bundan 
böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak 
ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil 
dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi 
takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine 
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ödemek zorunda kalacağı ve bu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri 
üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı 
tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik 
ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. 
Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda 
verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve 
alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki 
tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de 
tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise 
tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel 
müdürlüğüne aittir. 

Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde 
bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği 
ya da kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere 
verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden 
itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü 
şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve 
hakkında bu Kanun hükümleri tatbik olunur. 

Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz 
bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit 
davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna 
borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Menfi 
tespit davası açılması halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. 
Teminat, alacaklı tahsil dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir. 
Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, takip işlemlerinin 
durdurulması hakkında kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Davasında 
haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın %10'u tutarında ayrıca 
inkar tazminatına hükmedilir. 

Bu Kanun uyarınca kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açıp 
itirazında kısmen veya tamamen haksız çıkan üçüncü şahıs hakkında, menfi tespit 
davasının lehine sonuçlanması veya asıl amme borçlusunun takip konusu amme 
alacağını tamamen ödemiş olması halinde, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Üçüncü şahıs, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacaklı tahsil dairesine 
itiraz ettiği takdirde, alacaklı amme idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı 
itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın İcra 
ve İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını 
ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir. 

Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. 
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Üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu hakları saklıdır.” 
hükmü yer almıştır. 

6183 sayılı Kanunun bu hükmüne göre yürütülecek işlemler aşağıda 
açıklanmıştır. 

- Borçlunun üçüncü şahıslardaki menkul malları ile alacak ve haklarının 
haczi 

6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, hamiline 
yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan yani devir ve temlik 
edilmedikçe üçüncü şahıstan başkasına intikali mümkün olmayan alacaklar ile 
maaş, ücret, kira, vesaire (intifa hakkı, şirket hissesi, tereke hissesi gibi) her türlü 
haklar ve icra memurlarınca fiilen haciz tutanağı düzenlemek suretiyle haczi kabil 
olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan 
veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve 
kuruluşlar ile diğer şahıslara haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılması 
gerekmektedir. 

 Kurum üniteleri tarafından tebliğ edilecek haciz bildirilerinde; üçüncü 
şahısların bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve Kurum 
borçlusuna yapılacak ödemenin geçersiz sayılacağı veya elinde bulundurduğu 
menkul malı ancak Kurumun ilgili ünitesine teslim edeceği ve malın Kurum 
borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde Kurum borçlusuna yapılan 
ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı hususları ile 
79 uncu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümlerinin üçüncü şahıslara 
bildirilmesi gerekmektedir. 

Haciz bildirilerinin tebliğ işlemleri, 6183 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca posta yoluyla, gerekli görülen hallerde memur eliyle yapılacaktır. 

Öte yandan, haciz bildirilerinin posta yerine elektronik ortamda yapılması ve 
bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilmesine ilişkin uygulamanın usul ve 
esasları daha sonra açıklanacaktır. 

- Üçüncü Şahısların Haciz Bildirilerine Karşı Kuruma İtirazları 
6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre gönderilen haciz bildirisini 

alan üçüncü şahısların (gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar) Kurum borçlusuna 
borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce 
borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın telef olduğu veya 
alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiaları var ise, 
haciz bildirisinin kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde Kurumun ilgili 
ünitesine yazılı olarak itiraz etmek zorunda olup, bu zorunluluğu yerine 
getirmemeleri halinde mal ellerinde ve borç zimmetlerinde sayılarak haklarında 
6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, üçüncü şahısların kendilerine tebliğ edilen haciz 
bildirilerine karşılık Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak verecekleri cevapları 
(itirazları), elden teslim etmeleri ya da taahhütlü posta yoluyla göndermeleri 
mümkün bulunmaktadır. Üçüncü şahıslara tanınan 7 günlük cevap verme süresinin 
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hesaplanmasında; cevapların elden teslim edilmesi ya da adi posta ile gönderilmesi 
halinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihin, taahhütlü postayla gönderilmesi 
halinde ise postaya verildiği tarihin esas alınması gerekmektedir. 

- Üçüncü şahısların 7 günlük süre geçtikten sonra itirazda bulunmaları 
Kanunda belirtilen 7 günlük sürede alacaklı Kurum ünitesine itirazda 

bulunmamaları nedeniyle “mal elinde ve borç zimmetinde” sayılarak borçlu 
duruma düşen üçüncü şahıslara, Kurum borçlusuna borçlu olmadıklarının tespiti 
için haciz bildirisinin kendilerine tebliğinden itibaren bir yıl içinde yetkili 
mahkemelerde menfi tespit davası açma ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih 
itibarıyla Kurum borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını 
ispat etme imkanı da bulunmaktadır. 

6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “… Menfi 
tespit davası açılması halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. 
Teminat, alacaklı tahsil dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir 
…” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, üçüncü şahıslarca Kurum borçlusuna borçlu olmadığı veya malın 
elinde bulunmadığının ispatı amacıyla borçlu ve Kurum aleyhine menfi tespit 
davası açılması, bu şahıslar hakkında sürdürülen takibin durdurulması için yeterli 
olmayıp, bu konuda ayrıca mahkemenin takibin durdurulmasına ilişkin karar 
vermiş olması gerekmektedir. 

 6183 sayılı Kanunun 79 uncu madde hükmüne göre, itiraza konu haciz 
bildirisinde yer alan takibe konu toplam borç miktarını karşılayacak nitelikte 6183 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan türde bir teminatın Kurumun alacaklı 
ünitesine verilmesi ve haciz kağıtlarına istinaden haczedilmesi gerekmektedir. 

 Üçüncü şahıslarca açılan menfi tespit davaları üzerine mahkemece yeterli 
teminat gösterilmek kaydıyla takibin durdurulmasına karar verildiği halde, teminat 
gösterilmemiş olması ya da gösterilen teminatın takip konusu alacağı 
karşılamaması halinde üçüncü şahıslar hakkında icra takip işlemlerine devam 
edilecektir. Dava konusu tutarı karşılayacak nitelikte teminat gösterdiğini iddia 
eden üçüncü şahsın, bu iddiasını takip işlemini durduran mahkemeye intikal 
ettirmesi ve gösterilen teminatların borcu karşılayıp karşılamadığına ilgili 
mahkemece karar verilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan mahkemelerce teminat aranmaksızın veya yeterli teminat 
alınmaksızın takibin durdurulmasına karar verilmesi halinde; teminat verilerek 
takibin durdurulması Kanun hükmü olduğundan, mahkemenin bu yönde vermiş 
olduğu karara mahkeme nezdinde itiraz edilmesi ve yapılan itiraz sonucunda 
mahkemece bu defa verilecek karar gereğince işlem yapılması gerekmektedir. 

Yine anılan maddede, açılan menfi tespit davası sonucunda haksız çıkan 
üçüncü şahıs aleyhine, mahkemece haksız çıktığı tutarın %10’u tutarında ayrıca 
inkar tazminatına hükmedileceği belirtildiğinden, mahkeme kararlarında inkar 
tazminatına hükmedilmemiş olması halinde, kararın temyizini teminen durum 
hukuk servislerine intikal ettirilecektir. 
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- Üçüncü şahıslar hakkında yürütülecek takip işlemleri 
6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre, Kurum borçlusu sayılan 

üçüncü şahıslar hakkında takip işlemlerine aynı Kanun hükümlerine göre tanzim 
edilecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır. 

Üçüncü şahıslarca; ödeme emrinin iptali veya menfi tespit davası açılması 
halinde mahkemece takibin durdurulmasına karar verilmediği sürece icra takip 
işlemine devam edilecektir. 

Tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı açılan davaların aleyhlerine 
sonuçlanması durumunda, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre 
hesaplanacak haksız çıkma zammının da üçüncü şahıslardan tahsil edilmesi 
gerekmektedir. 

Ancak, ödeme emrine karşı dava açmakla birlikte aynı zamanda menfi tespit 
davası da açan üçüncü şahısların, menfi tespit davasının lehine sonuçlanması ya da 
asıl Kurum borçlusunun takibe konu Kurum alacağını tamamen ödemiş olması 
hallerinde 58 inci madde hükmüne göre ayrıca haksız çıkma zammı alınmayacaktır. 

Diğer taraftan, üçüncü şahıslar hakkında sürdürülen icra takip işlemlerinin 
durdurulmasına ilişkin yargı kararları, asıl borçlu hakkında sürdürülen icra takip 
işlemlerini durdurmayacaktır. 

- Üçüncü Şahısların 7 Günlük Süre İçinde İtiraz Etmeleri Karşısında 
Kurumca Yapılacak İşlemler 

Madde hükmüne göre, kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahsın 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı Kurum ünitesine itiraz etmesi 
halinde, alacaklı Kurum ünitesi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini 
genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve 
borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilecektir. 

Buna göre, gerek Kurum, gerekse diğer Kurumların denetim ve kontrol 
memurlarınca üçüncü şahısların itirazının yerinde olmadığına yönelik ispat edici 
bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde, üçüncü şahısların itirazının iptali için bir 
yıllık süre içinde dava açılmasını teminen konu hukuk servislerine intikal 
ettirilecektir. 

Kurumca üçüncü şahısların yaptığı itirazın iptali amacıyla açılan davanın 
kabul edilmesi halinde, üçüncü şahsın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 338 inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılması ve hükmedilen tutarın üçüncü 
şahıstan takip ve tahsiline 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre 
düzenlenecek ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılacaktır. 

İcra takibine konu Kurum alacağının asıl borçludan tahsil edilmiş olması 
halinde, bu konuda hukuk servislerine bilgi verilecektir. 

6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre, üçüncü şahıslar nezdinde 
yapılan takip sırasında haczedilen menkul malların aynen teslimi mümkün 
olmadığı takdirde hacze konu malın değerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu 
durumda, üçüncü şahıs hakkında yapılacak takibin mal bedeli ile sınırlı tutulması 
gerekmektedir. 
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- Bankaların genel müdürlüklerine tebliğ edilecek haciz bildirileri 
6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, alacaklı amme idarelerince bu 

Kanun kapsamında düzenlenen haciz bildirilerinin, amme borçlusunun hak ve 
alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki 
tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de 
tebliğ edilebileceği, haciz bildirisinin bankanın genel müdürlüğüne tebliğ edilmiş 
olması halinde tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma 
yükümlülüğünün bankanın genel müdürlüğüne ait olduğu hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, takip konusu alacağın fer’ileri ile birlikte 50.000 TL ve üzerinde 
olması halinde, bankaları nezdindeki hak, alacak ve mevduatlarının haczini 
teminen düzenlenen haciz bildirilerinin doğrudan bankaların genel müdürlüklerine 
tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda, borç aslı ve fer’ileri toplamı 50.000 TL ve üzerinde olan 
alacaklarımız için, bankaların genel müdürlüklerine gönderilecek haciz 
bildirilerinin borç türü ayrımına gidilmeksizin, borçlunun o ünitede işlem gören 
tüm işyerlerinden kaynaklanan borç aslı ve fer’ilerinin toplamı esas alınmak 
suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca, bankaların genel müdürlüklerine gönderilecek haciz bildirisine konu 
alacağın borç aslı ve fer’ileri toplamının 50.000 TL ve üzerinde olup olmadığına 
dikkat edilmesi, şayet birden fazla icra takip dosyası mevcut ise tevhit tutanağı (Ek: 
10) düzenlenerek ilk açılan icra takip dosyasında birleştirilmesi ve icra takip 
dosyasının tevhitli olduğunun belirtilmesi, haciz bildirilerinin banka genel 
müdürlüklerine 7 günlük süre içinde cevap verilmesini engelleyecek şekilde 
topluca gönderilmemesi gerekmektedir. 

Öte yandan, 6183 sayılı Kanunun 13 ve 62 nci maddelerine dayanılarak 
uygulanacak haciz ve ihtiyati hacizlere yönelik düzenlenen haciz bildirilerine konu 
Kurum alacağı toplamı fer’ileriyle birlikte 50.000 TL’nin altında ise Kurum 
borçlusunun hak ve alacaklarının bulunduğu banka şubelerine doğrudan veya 
niyabeten diğer sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri 
aracılığı ile tebliğ edilecektir. 

- Üçüncü Kişiler Nezdinde Haczedilen Hak Ve Alacakların Kurum 
Hesaplarına Aktarılması 

Kendilerine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü kişiler nezdinde borçlunun 
hak ve alacağının bulunması halinde, bu kişiler söz konusu hak ve alacakları 
Kuruma derhal aktarmakla yükümlüdürler. 

Bazı hallerde üçüncü kişiler tarafından, hak ve alacak üzerine Kurum 
haczinin işlendiği, bloke edildiği ya da hak ve alacağın tahakkuk etmesine karşın 
ödemesinin ileriki bir tarihte yapılacağı gibi nedenler belirtilerek bu hak ve 
alacaklar Kuruma ödenmemektedir. 

Bu durumda, üçüncü kişiler ile her türlü iletişim araçları kullanılmak 
suretiyle irtibata geçilerek haczedilmiş olan hak ve alacağın Kurum hesaplarına 
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aktarılması, ayrıca haciz bildirisinde belirtilen tutar kadar haczimizin devam ettiği, 
bundan böyle yazımız beklenilmeden hak ve alacakların derhal Kurum hesaplarına 
aktarılması gerektiği hususu kendilerine bildirilecektir. 

h) Gayrimenkul Malların Haczi 
Her türlü gayrimenkul haczinin tapu kayıtlarının tutulduğu ilgili tapu sicil 

müdürlüklerine haciz bildirisi gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Sicil 
kayıtları tutulan gemi ve uçakların haczi de sicil kayıtlarının tutulduğu ilgili 
idarelere haciz bildirileri gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

ı) Haczedilemeyecek Mallar 
1) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, 
bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları 
hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı 
gösterilen mallar. 

2) Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve 
ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 

3) Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 
4) Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve 

çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve 
mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi 
küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları, 

5) Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği 
bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık 
yem ve yataklıkları, 

6) Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile; 
a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, 
b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve 

ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet 
ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu, 

c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve 
ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem 
ve yataklıkları, 

7) Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli 
aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun 
hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri, 

8) Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi 
hallerde bağlanan aylıklar, 

9) Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar 
görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi 
gereken paralar, 

10) Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harb malullüğü zammı ile, 
1485 sayılı Kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri, 
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11) Borçlunun haline münasip evi, ancak evin değeri fazla ise bedelinden 
haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek 
satılabilir, 

12) Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler, 
13) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar. 
i) Kısmen Haczedilebilenler 
Gelirler, aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama 

bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları 
tarafından bağlanan gelirler kısmen haczedilebilir. 

 Haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz. 
Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczedilemez. 

j) Kurumca ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczi 
 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanun 

gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti 
sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum 
nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 
inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında 
haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin 
haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra 
müdürü tarafından reddedilir.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre takip ve tahsili 
gereken Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarından dolayı, 
Kurumca bağlanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczi mümkündür. 

Diğer taraftan, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı 
borçları Kurumca 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilmekle birlikte bu 
borçlar Kurum alacağı olmadığından ve özel kanunlarında tahsili hususunda 5510 
sayılı Kanunun 88 inci maddesine de atıf yapılmadığından bu borçlardan dolayı 
Kurumca bağlanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczi mümkün bulunmamaktadır. 

k) Fazlaya ilişkin hacizler 
Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının takip ve 

tahsilinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer 
hükümleri uygulanmaktadır. 

Bu doğrultuda kanuni süresinde ödenmeyen Kurum alacağının tahsili için 
anılan Kanunun ilgili maddeleri uyarınca borçlunun her türlü menkul ve 
gayrimenkul malları ile hak ve alacakları üzerine haciz uygulanmaktadır. 

6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında; borçlunun, mal 
bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü 
şahıslar elindeki menkul malları ile gayri menkullerinden, alacak ve haklarından 
amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı, 

Dördüncü fıkrasında; ancak, haczolunan gayrimenkul artırmaya 
çıkarılmadan, borçlu borcun itfasına yetecek menkul veya vadesi gelmiş sağlam 
alacak gösterirse gayrimenkul üzerindeki haciz baki kalmak üzere gösterilen 
menkul veya alacağın da haczolunacağı, 
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Son fıkrasında ise, tahsil dairesinin alacaklı amme idaresi ile borçlunun 
menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmeye mükellef olduğu, 

Kanunun 73 üncü maddesinde; borçlunun alacaklı amme idaresinin 
muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunamayacağı, haczi koyan 
tahsil dairesinin buna aykırı hareketin cezaya mucip olduğunu borçluya ihtar 
edeceği, 

Kanunun 90 ıncı maddesinde ise; gayrimenkullerin satış komisyonlarınca 
açık artırma ile satılacağı, 

91 inci maddesinde ise; satışa çıkarılacak gayrimenkullere bilirkişinin 
mütalaası alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından rayiç değer biçileceği, 
hükümleri yer almıştır. 

6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre, borçlunun mal bildiriminde 
gösterilen malların haciz bakımından bir önceliği veya ayrıcalığı bulunmadığı gibi, 
menkul ve gayrimenkul mallarla, alacak ve haklardan hangilerinin haczedileceği 
konusunda Kanunda bir hüküm bulunmadığından tahsil dairesi lüzumlu gördüğü 
malları haczedebilecek olmakla birlikte, haczin amacının kamu (Kurum) 
alacağının tahsilinin sağlanması olduğu göz önünde bulundurularak, 
yapılacak haciz işlemlerinde borçlunun borçlarına yetecek miktarda 
mallarına haciz uygulanması ile yetinilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte; uygulamada, özellikle gayrimenkul hacizlerinde borçluların 
(işverenlerin) hacze konu olabilecek gayrimenkullerinin değer tespitinin önceden 
yapılabilmesi mümkün olmadığından, ünitelerimizce tapu sicil müdürlüklerine 
gönderilen haciz bildirilerine istinaden borçlu adına kayıtlı tüm 
gayrimenkuller üzerine haciz tatbik edilmekte, bu durumda, bazen 
borçluların Kuruma olan borcuna yetecek miktardan çok daha fazla mal 
varlığı üzerine haciz konulduğundan, borçlularca borcundan fazla tutarda 
mal varlığı üzerine haciz konulduğu gerekçesiyle, fazlaya ilişkin hacizlerin 
kaldırılması talep edilmektedir. 

Yine uygulamada, borçlularca 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 
taksit talebinde bulunulması halinde, taksitlendirme işleminin yapılmasını 
müteakip teminat olarak gösterilen başkaca bir mal varlığı üzerine yahut Kurum 
alacağının tahsilini tehlikeye düşürmeyecek ve Kurum alacağını karşılayacak 
tutarda mahcuz (üzerine haciz konulmuş) mal varlığı üzerindeki hacizler baki 
kalmak kaydıyla fazlaya ilişkin diğer mallar üzerindeki hacizler anılan madde 
hükmüne istinaden kaldırılmaktadır. 

Yönetim Kurulumuzun 22/4/2010 tarihli ve 2010/6 sayılı kararıyla fazlaya 
ilişkin hacizlerle ilgili olarak; “Kurum alacaklarının tahsili amacıyla işverenlerin 
gayrimenkul mal varlıkları üzerine borç tutarının çok üzerinde haciz işlemi 
uygulanması ve borçlularca 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve 
taksitlendirme talebinde bulunmadan fazlaya ilişkin haciz yapıldığı iddiası ile 
fazlaya ilişkin gayrimenkul hacizlerinin kaldırılması talebinde bulunulması halinde; 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    213 

1) İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bu idarelere 
bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçlarından dolayı daha fazla tutarda 
gayrimenkulleri üzerine haciz konulduğu durumlarda, söz konusu idarelerin 
borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan paylarından 
kesinti yapıldığı hususu da nazara alınarak, Kurumumuza olan (icraya intikal eden 
ve etmeyen tüm borçlar) toplam borçları tutarında, 

2) Bunların dışında kalan işverenlerin, Kurumumuza olan (icraya intikal eden 
etmeyen tüm borçlar) toplam borç miktarının en fazla iki katına kadar olan tutarda, 
gayrimenkul haczinin baki tutularak, bu tutarlar üzerindeki fazlaya ilişkin 
gayrimenkul hacizlerinin, ünitelerimizin “Gayrimenkul Satış Komisyonları” 
tarafından değerlendirilerek kaldırılması,” uygun görülmüştür. 

Bu bakımdan, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kurum alacaklarının 
tahsili amacıyla borçluların gayrimenkul mal varlıkları üzerine borç tutarının çok 
üzerinde faaliyetine engel olacak şekilde haciz işlemi uygulanmış ise, söz konusu 
hacizlerin kaldırılması hususunda aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde işlem 
yapılması, gerekmektedir. 

- Fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması taleplerinin değerlendirilmesi 
a) İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bu idarelere 

bağlı kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesi; 
Bilindiği gibi, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun değişik 7 nci maddesine istinaden 
çıkarılan ve 19/3/2010 tarihli ve 27526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı 
Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat Toplamı 
Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar”a göre alınan 
15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; büyükşehir 
belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının 
Kurumumuza 1/3/2010 tarihine kadar tahakkuk eden borçlarının genel bütçe 
gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yapılması suretiyle tahsili için 
ilgisine göre İller Bankası ya da Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. Yine 1/3/2010 tarihinden sonra tahakkuk edecek borçlar için de 
gerekli kesintilerin yapılarak Kurumumuza aktarılması için ilgili Kurumlara her iki 
ayda bir bildirim yapılacaktır. 

Bu bakımdan, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bu 
idarelere bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçlarından dolayı fazla tutarda 
gayrimenkulleri üzerine haciz konulduğu ve taksitlendirme talebinde bulunmadan 
fazlaya ilişkin haciz kaldırma talebinde bulunulması halinde, söz konusu idarelerin 
borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan paylarından 
kesinti yapıldığı hususu da dikkate alınarak Kurumumuza olan (borç türü ayrımı 
yapılmaksızın icraya intikal eden ve etmeyen tüm borçlar) toplam borç tutarı kadar 
hacizleri baki tutularak diğer gayrimenkuller üzerine konulan hacizler, 
ünitelerimizin gayrimenkul satış komisyonlarınca kaldırılabilecektir. 
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Örnek-1: A Belediyesinin Kurumumuza prim, işsizlik sigortası primi, 
gecikme cezası ve gecikme zammından oluşan toplam 850.000 TL borcu olduğu 
varsayıldığında, söz konusu Belediyenin 1.000.000 TL değerindeki arsası ile 
2.000.000 TL değerindeki iş hanı haczedilmiş ve belediye taksitlendirme talebinde 
bulunmadan fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş ise, Belediyenin 
borcu kadar 1.000.000 TL değerindeki arsa üzerindeki haciz baki tutularak 
2.000.000 TL değerindeki iş hanı üzerindeki haczin kaldırılması mümkün 
olabilecektir. 

Ancak, 1.000.000 TL değerindeki arsa üzerinde vergi dairesinin 750.000 TL 
tutarında haczinin bulunması halinde söz konusu arsa üzerinde alacağımızı 
tehlikeye düşürecek başka idarelerin hacizleri olduğundan, iş hanı üzerindeki haciz 
baki tutularak arsa üzerindeki haczin kaldırılması mümkün olabilecektir. 

b) İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ile bunlara bağlı 
kuruluşların dışında kalan borçluların taleplerinin değerlendirilmesi; 

Söz konusu borçluların Kurumumuza olan borçlarından dolayı tüm 
gayrimenkulleri haczedilmiş ve taksitlendirme talebinde bulunmadan fazlaya 
ilişkin hacizlerin kaldırılması talep edilmiş ise borç tutarının en fazla iki katı 
tutarında gayrimenkul haczi baki tutularak, bu tutar üzerinden fazlaya ilişkin 
gayrimenkul hacizleri borçluların talebi üzerine gayrimenkul satış komisyonları 
tarafından kaldırılabilecektir. 

Örnek-2: DK Ltd. Şti’nin Kurumumuza prim, idari para cezası, işsizlik 
sigortası primi, gecikme cezası ve gecikme zamlarından oluşan toplam 1.250.000 
TL borcu olduğunu varsayalım. 

Anılan şirketin 500.000 TL değerinde 2 adet apartman dairesi, 1.000.000 TL 
tutarında bir arsasının ve üzerinde yaklaşık 2.000.000 TL tutarında takyidatı olan 
5.000.000 TL değerinde fabrika binasının bulunduğunu varsayalım. 

Bu durumda, borçlu şirketçe fabrika üzerindeki haczin baki tutularak diğer 
arsa ve daireler üzerindeki hacizlerimizin kaldırılması talep edilmiş olsa dahi, 
şirketin talebi dikkate alınmaksızın üzerinde ipotek ve haciz bulunmayan nakde 
çevrilmesi kolay gayrimenkullerin diğer nitelikleri de dikkate alınmak suretiyle 2 
adet apartman dairesi ve arsa üzerindeki haczimiz baki tutularak fabrika binası 
bulunan gayrimenkul üzerindeki haczin kaldırılması mümkün bulunmaktadır. 

- Fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması taleplerinin gayrimenkul satış 
komisyonlarınca değerlendirilmesi ve dikkate alınacak hususlar 

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğin “Satış 
Komisyonları” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurumca mahcuz 
menkul ve gayrimenkullerin satış işlemlerini yapmak üzere satış komisyonları ve 
satış birimleri kurulur. 

Dördüncü fıkrasında ise, gayrimenkul satış komisyonu; sosyal güvenlik il 
müdürü veya yetki vereceği il müdür yardımcısı ya da ilgili sosyal güvenlik merkez 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    215 

müdürünün başkanlığında, varsa avukat ve satış işlemlerinden sorumlu servis şefi 
veya yetkili memuru, icra memuru ve ünite amirinin görevlendireceği bir 
memurdan oluşur.” 
hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, Kurum alacaklarının tahsili amacıyla borçluların gayrimenkul mal 
varlıklarına borç tutarının çok üzerinde haciz işlemi uygulanması ve borçlularca 
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde 
bulunmadan fazlaya ilişkin haciz yapıldığı iddiası ile fazlaya ilişkin gayrimenkul 
hacizlerinin kaldırılması talebinde bulunulması halinde hacizlerin kaldırılıp 
kaldırılmayacağı veya hangi hacizlerin kaldırılacağı hususu gayrimenkul satış 
komisyonları tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır. 

a) Borçlularca, Kurumumuza olan mevcut borçlarından daha fazla tutarda 
gayrimenkulleri üzerine haciz konulduğu iddiasıyla, fazlaya ilişkin hacizlerin 
kaldırılmasına ilişkin bir talepte bulunulması halinde, gayrimenkul satış 
komisyonlarınca öncelikle borçluların haczedilmiş olan gayrimenkullerinin değer 
tespitleri bu Genelgenin üçüncü bölümünde belirtildiği şekilde tespit edilecektir. 

b) Yine, gayrimenkul satış komisyonu tarafından verilecek karara esas olması 
bakımından, borçluların haczedilmiş gayrimenkullerinin güncel tapu takyidat 
(ipotek, haciz, tedbir vb. kayıt ve sınırlamalar) bilgileri tapu sicil müdürlüklerinden 
istenecektir. 

c) Kurum tarafından haczedilmiş olan gayrimenkullerin değerleri ve tapu 
takyidat bilgilerine göre, şayet haczedilmiş gayrimenkullerin değeri, güncel (icraya 
intikal eden ve etmeyen tüm borçlar) borç tutarının altında olması veya 
gayrimenkullerin değerinin güncel borç tutarının üzerinde olmakla birlikte 
takyidatlardan dolayı Kurum alacağının tahsilinin güç veya tehlikeye düşeceğine 
kanaat getirilmesi halinde, başka bir incelemeye gerek kalmaksızın satış komisyonu 
tarafından borçluların bu talebi reddedilecektir. 

d) Kurum tarafından haczedilen gayrimenkullerin değerleri ve tapu 
bilgilerine göre gayrimenkul satış komisyonları borçluların haczin kaldırılmasını 
talep ettiği gayrimenkullerle bağlı kalmaksızın öncelikle hacizli gayrimenkuller 
içerisinden durumu ve konumu, satılma kabiliyeti, hukuki durumu gibi hususları da 
göz önünde bulundurarak ve satılması en kolay olmasına dikkat edilerek Kurum 
alacağının tahsilinin en kolay sağlanabileceği nitelikteki gayrimenkuller üzerindeki 
hacizler baki tutularak, diğer gayrimenkuller üzerindeki hacizler kaldırılabilecektir. 

e) Borçluların borcundan dolayı hem menkul mallarına, hem de gayrimenkul 
mallarına haciz konulmuş ve borçlu tarafından menkul mallar üzerindeki hacizler 
baki kalmak kaydıyla fazlaya ilişkin olduğu iddiası ile gayrimenkul mallar 
üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının talep edilmesi veya borçlular tarafından 
gayrimenkul mallar üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla fazlaya ilişkin olduğu 
iddiası ile menkul mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının talep edilmesi 
halinde, gayrimenkul satış komisyonları tarafından bu talepler kabul 
edilmeyecektir. 
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- Diğer hususlar 
Haciz işleminin amacı; Kurum alacağının teminat altına alınması ve kamu 

(Kurum) alacağının tahsilinin sağlanması olduğundan, haciz işlemlerinin sonuçsuz 
kalmaması için bu gibi durumlarda (borçlunun fazlaya ilişkin haciz yapıldığı 
iddiasına sebebiyet verilmeden), bu Genelgede belirtilen sürelerde satış işlemlerine 
başlanılması göz önünde bulundurularak, Kurum alacağının tahsilini teminen 
öncelikle satışı en kolay olan menkul malların (gerekirse gayrimenkullerin) satış 
işlemine başlanılacak ve satış işlemlerinin neticesinde Kurum alacağının tahsil 
edilmesini müteakip, borçlunun varsa diğer menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki 
hacizler kaldırılacaktır. 

Ayrıca, borçluların yalnızca menkul malları haczedildiğinde, fazlaya ilişkin 
haciz yapıldığı iddiası ile söz konusu hacizlerin kaldırılmasının talep edilmesi 
halinde, yukarıda açıklanan esaslara göre işlem yapılmayacaktır. 

l) İstihkak iddiaları 
Hacze karşı istihkak iddiaları, 6183 sayılı Kanunun “Borçlu elinde haczedilen 

mallara karşı istihkak iddiaları” başlıklı 66 ncı ve “Üçüncü şahıs elinde haczedilen 
mallara karşı istihkak iddiaları” başlıklı 67 nci maddesinde, diğer hükümler ise 68 
inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Borçlu, üçüncü şahıs ya da alacaklı Kurum ünitelerince anılan maddelere 
göre açılacak istihkak davalarının 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi hükmüne 
göre Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesinde açılması 
gerekmektedir. 

İstihkak davalarının açılması icra takibini durdurmamaktadır. Davacı takibin 
durdurulmasını veya ertelenmesini mahkemeden talep edebilir. Davaya bakan 
mahkeme tarafından mevcut delillerin mahiyetine göre ve muhtemel zararlara karşı 
yeterli teminat alınmak suretiyle takibin durdurulmasına veya ertelenmesine karar 
verebilir. 

İstihkak davası üzerine, takibin durdurulmasına veya ertelenmesine karar 
verilir ve neticede dava reddedilirse, davanın konusunu oluşturan hacizli malın 
değerinin %10’u tutarında tazminata hükmolunur. Mahkeme kararlarında gerekli 
şartlar olduğu halde, %10 tazminata hükmedilmemiş olması halinde temyiz yoluna 
başvurulması gerekmektedir. 

Mahkemece hükmolunan tazminatın takip ve tahsiline, 6183 sayılı Kanunun 
55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği suretiyle 
başlanılacaktır. Bu tazminata, süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı tatbik 
edilmeyecektir. 

m) Alacaklı amme idareleri arasında hacze iştirak 
6183 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde, her amme idaresinin diğer amme 

idareleri tarafından yapılan hacizlere, alacağı bu haciz tarihinden önce tahakkuk 
etmiş olmak şartıyla haczedilen mallardan herhangi biri paraya çevrilinceye kadar 
iştirak edebileceği düzenlenmiştir. 
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Amme idareleri arasında hacze iştirak edilmesi halinde hacizli malın 
bedelinden ilk önce haczi yapan dairenin alacağı tahsil olunur. Artanı hacze iştirak 
tarihi sırasıyla alacaklarına mahsup edilmek üzere hacze iştirak eden diğer dairelere 
ödenir. 

 
6.9.2. Menkul Malların Satışı 
6183 sayılı Kanunun menkul malların satılmasına dair hükümlerine göre, 

menkul malların satışının esas olarak alacaklı tahsil dairelerince yapılması 
gerekmektedir. 

6183 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca, borçlu veya üçüncü şahıs 
elinde haczedilen borçluya ait menkul malların haczedildikleri tarihin üçüncü 
gününden itibaren üç ay içinde satış işlemlerine başlanılması gerektiğinden, 
menkul malların muhafaza altına alındığı tarihten itibaren bir ay içinde satış 
işlemine başlanılacaktır. Ancak, hacizli menkul malın bu sürede satışa çıkarılma-
mış olması, bu sürenin sonrasında satışa çıkarılmayacağı anlamına gelmez. 

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmayan veya 
beklediği takdirde önemli bir değer değişikliğine uğraması ihtimali bulunan 
malların derhal satılarak paraya çevrilmesi gerekmektedir. 

Menkul malların satış işlemleri sırasında toplam borç tutarı yüksek olan 
işyerleri ile mevsimlik olan işyerlerine öncelik verilecektir. 

a) İlan 
Menkul mal satış komisyonu, satılacak menkul malın niteliğini, cinsini, 

türünü, özelliklerini, satışa esas tutarını ve diğer satış şartlarını dikkate alarak 
uygun göreceği araçlar ile açık artırma tarihinden en az 15 gün önceden başlamak 
suretiyle ilan edebilir. 

Ayrıca satış ilanı Kurumun web sayfasında belirlenen şekilde yayınlanır. 
b) Teminat 
Her ne kadar 6183 sayılı Kanunda haczedilen menkul malların satışı sırasında 

teminat alacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, satış işleminin 
ciddiyetinin sağlanmasına ve alıcının caymamasına yönelik olarak, satış 
komisyonunca artırmadan önce gayrimenkul malların satışında olduğu gibi 
muhammen bedel üzerinden %7,5 oranında teminat alınacaktır. 

Teminatın satış zamanından önce teamül olarak Kurum veznesine ödenmiş 
olması gerekmekte ise de; satışa iştirak etmek isteyenlerden satış zamanına kadar 
satış komisyonu tarafından da teminat tahsilatı yapılabilir. Bu durumda tüm 
teminatların tutanak mukabili teslim alınması ve artırım sonunda ihale üzerinde 
kalmayan katılımcılara yine tutanak mukabili teslim edilmesi gerekir. 

c) Satış Mahalli 
Haczedilen menkul malların, tahsil dairelerinin satış mahallinde artırma usulü 

ile satılması esastır. Bununla birlikte, haczedilen malın satış mahalline naklinin çok 
zor olması, nakli sırasında önemli bir değer kaybına uğramasının muhtemel olması 
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gibi nedenlerle alacaklı tahsil dairesince uygun görüldüğü hallerde, malın 
mahallinde satışının yapılması da mümkündür. 

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da 
beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ise 
artırma usulüne başvurulmadan pazarlıkla satılabilir. Ayrıca, altın, zirai ürün ve 
hisse senedi gibi borsası bulunan malların satışı bunların borsalarında yapılabilir. 

 Haczedilen altın veya kıymetli mücevherler ise günlük borsa değerleri 
üzerinden fatura karşılığı paraya çevrilir. 

Özellikle küçük yerleşim yerlerinde birinci artırmada alıcı çıkmaması 
nedeniyle satışın gerçekleşmemesi halinde, birinci artırmada satılamayan malların 
ikinci artırımı bir başka il veya ilçede yapılabilir. 

Malın mutad satış mahalline naklinin külfetli veya mahallinde satışının daha 
uygun olduğu durumlarda, tahsil dairesi satışı mahallinde (örneğin belediye mezat 
salonu veya icra dairelerinin satış yerleri) yapabilir. 

Haczedilen malın satış mahalline naklinin çok zor olması, nakil sırasında 
önemli bir değer kaybına uğramasının muhtemel olması gibi nedenlerle alacaklı 
tahsil dairesince uygun görüldüğü hallerde malın haczedilerek muhafaza altına 
alındığı yerde (örneğin fabrika veya büro) satışının yapılması da mümkündür. Bu 
durumda, borçlunun yazılı muvafakatinin alınması gerekmektedir. 

Hacizli mallar, ilgili tahsil dairesinin yetki çevresi (başka il) dışında ise, satış 
kararı icra takibini yürüten ünitece alınır. Niyabeten takibi yürüten ünitece de satış 
işlemi yapılır. 

d) Artırım 
Açık artırma herkese açık ve geneldir. Artırmaya medeni hakları kullanma 

ehliyetine haiz herkes katılabilir. İhaleye kanuni temsilciler de katılabilir. İhaleye 
katılabilmek için iradi temsil de mümkündür. 

Satış işlemi satış ilanında belirtilen gün ve saatte başlar. Ancak, satış işlemine 
başlanılmadan önce satış komisyonunca ön hazırlıkların tamamlanmış olması 
gerekir. 

Menkul malların artırmasında üç defa yüksek sesle duyurma mecbur olup, ilk 
artırmada teklif edilen en yüksek bedelin, menkulün tespit edilen değerinin 
%75’inden aşağı olmaması şartının aranılması zorunludur. Bu bedele 
ulaşılamaması halinde satış yapılmayacaktır. 

Artırma esnasında belediye tarafından görevlendirilmiş bir tellalın hazır 
bulunması zorunludur. Belediye tarafından görevlendirilmiş tellalın hazır 
bulunmaması halinde bu durum artırma tutanağına yazılır ve satış komisyonu 
başkanı tarafından, ünitede görevli bir memur o artırma için tellal tayin edilir. 

Açık artırma, satış komisyonu başkanı tarafından satış ilanında belirtilen saat 
ve dakikada herkesin duyabileceği şekilde tellala satış ilanını okutması ile başlar. 

Artırıma iştirak eden taliplilerin adı, soyadı, adresi, telefonu, teminatın türü 
ve tutarı, pey tarihi ve imzaları “yapılan artırmalar” a ilişkin müzayede tutanağına 
eksiksiz kaydedilir. 
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Artırım işlemi herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın taliplilerin pey sürümü 
sona erene kadar devam eder. 

Taliplilerin pey sürümü sona erdiğinde, tellal tarafından üç defa son pey 
tutarı da söylenmek suretiyle artırım işleminin sonucu yüksek sesle ilan edilerek en 
çok artırana ihale edilir. 

e) Malın birinci artırımda satılamaması 
Birinci artırmada teklif edilen en yüksek bedelin, menkulün tespit edilen 

değerinin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması halinde yapılacak işlem 
açıklanarak, satılamayan menkul mallar, ilk artırma tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkarılır. Bu artırmada verilen bedel 
ne olursa olsun satışın yapılması mümkün olmakla birlikte, tahsil dairesinin 6183 
sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan “Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi 
ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.” 
hükmünün de satış bedeli açısından dikkate alınarak, satışa konu malın tespit edilen 
değerinden çok az bir bedele satılmaması gerekmektedir. 

f) Satılamayan mallar 
Menkul mallar yerinde veya başka bir mahalle götürüldüğü halde yine 

satılamaz veya satış komisyonunca taşıma giderlerinin çokluğu nedeniyle başka 
yere götürülmesi uygun görülmediği takdirde, ilk artırma tarihinden itibaren 15 
günlük sürenin bitiminden sonra 6 ay içinde pazarlık usulüyle satılır. 

Pazarlık usulü ile de satılamayan mallar borçluya geri verilebileceği gibi 
uzun bir süre geçtiği halde satılamayan menkul malların yeniden değerleri tespit 
edilmek suretiyle tekrar satışa çıkarılması da mümkündür. 

g) Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi 
Menkul malı satın alan kişinin (alıcı) malı almaktan vazgeçmesi veya verilen 

süre içinde bedelin tamamını ödememesi durumunda, malın ikinci defa artırmaya 
çıkarılması gerekmektedir. 

6183 sayılı Kanunda bu artırmanın hangi sürede yapılacağına ilişkin bir 
hüküm bulunmamakla birlikte, hacizli malların bir an evvel paraya çevrilerek 
Kurum alacağının tahsil edilebilmesi için mümkün olan en kısa sürede artırmaya 
çıkarılması gerekmektedir. 

İkinci defa yapılan bu artırmada malın en çok artırana ihale olunması 
gerekmektedir. 

Menkul mal birinci defa kendisine ihale edilen kimseden, iki ihale bedeli 
arasındaki fark ve diğer zararlar ile %5 faizin, ikinci ihalede alıcının çıkmaması 
halinde ise ilk ihale bedeli ve diğer zararlar ile %5 faizin, derhal 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Menkul mal birinci defa kendisine ihale edilen kimse hakkında cebri takip 
işlemlerine ödeme emri tebliği ile başlanılacaktır. Ayrıca, bu alacağa ihale 
bedelinin ödenmesi gerektiği günden (bu tarih hariç) itibaren ödeme tarihine kadar 
(bu tarih dahil) geçen süre için basit faiz usulüyle yıllık %5 oranında faiz 
hesaplanması gerektiğinden, ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacaktır. 
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İkinci ihalede alıcı çıkmaması nedeniyle satışın yapılamaması durumunda, 
sorumlu olan ilk ihale alıcısından Kanunun aradığı tüm bedelin tahsil edilmesi 
halinde satışa konu malın kendisine teslimi gerekmektedir. 

h) Tellaliye bedeli 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun; 
67 nci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere 

ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi 
veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne 
surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsüllerin satışı, 
Tellallık Harcına tabidir.” 

68 inci maddesinde, “Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya 
tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler. 

Gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye 
veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber 
verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.” 

70 inci maddesinde ise, “Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100 Yeni 
Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.” 
hükümleri yer almaktadır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi, satış komisyonunca satış ilamının bir 
nüshasının belediye ilan tahtasında satış tarihine kadar asılması ve satış günü 
tellalın görevlendirilmesi belediye başkanlığından talep edilir. 

Taşınır veya taşınmaz malların satışında tellal hazır bulunsun veya 
bulunmasın satış bedeli üzerinden Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenmesi 
gereken tellallık resmi belirlenir. Satış ilanı veya şartname gereğince tellallık resmi 
alıcı tarafından ödeneceğinden, satış bedeli ile tellallık resminin tutarını ve satışa 
ilişkin bilgileri içeren bir yazı alıcıya verilerek tellallık resminin ilgili belediyeye 
yatırılması sağlanır. 

i) Borçluya Bilgi Verilmesi 
Borçluya, mahcuz mallarının icraen satışının yapılarak satış bedelinin tahsil 

edildiği ve masraflar düşüldükten sonra bakiye bedelin borcuna mahsup edildiği, 
satış bedeli borç tutarından fazla ise emanet hesaplarda tutulan miktarının, Kurum 
haczinden önce konulmuş diğer idarelerin alacaklarına karşılık ne kadar aktarıldığı 
bildirilir. Söz konusu yazıya satış tahsilat makbuzunun bir nüshası eklenir. 

j) Satış İşleminin Kesinleşmesi 
Satış işlemi, menkul malın satışından itibaren 7 gün içinde yetkili iş 

mahkemesine başvuruda bulunulmaz ise kesinleşir. 7 günlük süre satışın yapıldığı 
günü takip eden günden itibaren başlar ve 7 nci günün mesai saati sonunda biter. 
Bu süre zarfında borçlu veya satışa iştirak edenlerin yetkili iş mahkemesi nezdinde 
satışın iptali için dava açmaları ve durumu satış komisyonuna bu süre zarfında 
bildirmeleri gerekir. 

İtirazın kabulü ile duruşma günü verilmesi halinde satış işlemi duracağından, 
alıcıdan tahsil edilen teminat ve satış bedeli alıcıya iade edilmez. 
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Ancak, mahkemece satışın iptaline yönelik itirazın reddedilmesi halinde satış 
işlemi kesinleşir. 

Mahkemece satış işleminin iptal kararının kesinleşmesi durumunda ise bütün 
hazırlıklar ve artırım yeniden yapılır. 

 
6.9.3. Gayrimenkul malların satış işlemleri 
6183 sayılı Kanunun gayrimenkul satışına ilişkin maddelerinde satış 

işlemlerinin hangi süre içinde başlanılacağına ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmamakla birlikte, Kurum alacağının bir an önce tahsilinin sağlanması 
bakımından icra takibine konu borcun ödenmemesi halinde, gayrimenkul malların 
haciz tatbikine ilişkin resmi yazının Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde satış işlemlerine başlanılacaktır. 

Bu durumda, hacizli malların satış işlemlerine haciz tarihinden itibaren her 
halükarda (tecil ve taksitlendirme talebi, mahkemece tedbir kararı alınmış olması, 
istihkak iddiasında bulunulması, vb nedenler hariç) 3 ay içinde başlanılmış olması 
gerekmekle birlikte, mallarını kaçırması, devretmesi, değerini yitirecek 
tasarruflarda bulunulması, öteden beri borcun ödenmesi hususunda hiçbir girişimde 
bulunulmaması yada borç ödememeyi alışkanlık haline getiren borçlular yönünden 
ise, yukarıda belirtilen süreye bağlı kalınmaksızın haciz ve satış işlemlerine 
başlanılması gerekmektedir. 

6183 sayılı Kanunda haczedilen gerek menkul gerekse gayrimenkullerin 
hangi sürede satışının isteneceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığından, mahcuz 
malların satışına karar vermek tümüyle alacaklı Kurum ünitesinin yetkisinde 
bulunduğundan, bu Genelgede belirtilen süreler içinde satışa çıkarılmayan veya 
satılamayan mallar üzerindeki Kurum haczi, satış süreleri aşıldığı gerekçesiyle 
kaldırılmaz. 

a) Gayrimenkul Satış Komisyonu 
Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Gayrimenkul 

satış komisyonu; Sosyal Güvenlik İl Müdürü veya yetki vereceği il müdür 
yardımcısı ya da ilgili sosyal güvenlik merkez müdürünün başkanlığında, varsa 
avukat ve satış işlemlerinden sorumlu servis şefi veya yetkili memuru, icra memuru 
ve ünite amirinin görevlendireceği bir memurdan oluşur. 

b) Gayrimenkullerde değer tespiti 
Kurum alacaklarına karşılık teminat olarak gösterilen veya satışına karar 

verilen gayrimenkullerin değer tespiti, uzman gerçek veya tüzel kişilerin hazırlamış 
olduğu kıymet takdir raporu dikkate alınarak gayrimenkul satış komisyonu 
tarafından belirlenir. 

Gayrimenkul satış komisyonu, uzman gerçek veya tüzel kişilerin hazırlamış 
olduğu kıymet takdir raporunu kabul edip etmemekte serbesttir. Komisyon gerekli 
gördüğü hâllerde yeniden kıymet takdir raporu isteyebileceği gibi, Kurum teknik 
elemanlarının bulunduğu illerde, bu elemanların da bulunduğu bir komisyon 
marifetiyle değer tespiti yaptırabilir. 
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c) Satış şartnamesi 
6183 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde gayrimenkullerin satış 

şartnamesinde hangi kayıtların yer alması gerektiği hükme bağlanmıştır. Madde 
hükmüne göre ünitelerimizce satışa konu her bir gayrimenkul için ayrı şartname 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu şartnamede; 
1) Gayrimenkul malikinin adı, soyadı ve adresi, 
2) Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı numarası, durumu ve 

hususi vasıfları, (gayrimenkulün tapu kaydı, varsa kadastro çapı, sair evsafı, 
durumu ve hususi vasıfları tafsilatlı bir şekilde gösterilecek, müştemilatı ve 
eklentileri açıkça belirtilecektir.) 

3) Gayrimenkulün artırmaya esas olarak biçilen rayiç değeri, 
4) %7,5 nispetindeki teminat tutarı, (teminatın gayrimenkule biçilmiş 

değerinin %7,5’u oranında olacağı ve teminat olarak 94 üncü madde gereğince, 10 
uncu maddenin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan teminatların kabul edileceği 
belirtilecektir.) 

5) Gayrimenkul üzerindeki henüz vadesi gelmemiş rehinler hakkında gerekli 
bilgilerle, satışın, gayrimenkul üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul 
mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte 
yapılacağı, (gayrimenkul üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri, 
ipotekler, ipotekli borç senetleri, irad senetleri hakkında tapu kaydında mevcut 
bilgiler gösterilecektir.) 

6) Gayrimenkulün rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar varsa bunların 
müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihan ödeneceği, (satışa çıkarılan 
gayrimenkulün üzerinde mevcut olan irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti, 
ipotek, ipotekli borç senedi ve irad senedinden hangileriyle birlikte satılacağı 
yazılacaktır.) 

7) Ne gibi giderlerin alıcıya ait olacağı, 
8) Peyin ipotekli borç dikkate alınmadan sürüleceği ancak, gayrimenkul rehni 

suretiyle sağlanmış muaccel borçların alıcıya devredilmeyeceği, satış bedelinden 
tercihan ödeneceği, müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçların ihale 
bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılacağı, bakiyesinin kendisinden 
tahsil olunacağı, 

9) Gayrimenkulün artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale olunacağı, şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş 
olan değerin %75’i olan ............................. lirayı bulması lazım geldiği, bundan 
başka Kurum alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar, mezkur gayrimenkul ile temin 
edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarı olan 
........................... lirayı geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılamasının 
icap ettiği, 

10) Artırmada 9 uncu maddede yazılı tutar elde edilemediği takdirde, en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, artırmanın 7 gün daha uzatılacağı, yedinci 
günü aynı saatte gayrimenkulün en çok artırana ihale edileceği, 
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Ancak, ihale bedelinin rüçhanlı ........................ lira alacakla birlikte 
masrafları da aşması gerektiği, 

11) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin, ihale bedelini derhal veya 
mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükellef olduğu, aksi takdirde 
ihale kararının feshedileceği ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün 
müddetle artırmaya çıkarılacağı, bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ 
yapılmayacağı, yalnız ilanla yetinileceği, 

12) Gayrimenkulün en çok artırana ihale edileceği, birinci defa kendisine 
ihale yapılan kimsenin iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu 
olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan 
mahsubu yapıldıktan sonra, bakiyesinin %5 faiziyle birlikte 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edileceği, 
gibi hususlara yer verilmesi gerekmektedir. 

Satış şartnamesinin, isteyenlere verilmek veya gösterilmek üzere, yeterli 
sayıda örneği hazırlanacaktır. Gayrimenkulün yukarıda sayılan hususlardan başka 
özelliğinin ya da niteliğinin bulunması halinde bunlar da şartnameye madde olarak 
ilave edilecektir. 

d) Gayrimenkul satış ilanı 
6183 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca gayrimenkul satışı, artırma 

tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan edilir. İlanların yer, müddet ve 
şekilleri Kurumca tayin olunur. 

Gayrimenkul satış ilanında: 
1) Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve 

daire numarası, 
2) Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, 

evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri, 
 3) Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen 

rayiç değeri, 
4) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak 

alınacağı, 
5) Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat, 
6) Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede 

görülebileceği, 
 7) Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar 

ibraz edileceği, 
8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç 

değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel Kurum alacağına rüçhanı olan 
alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları 
karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 
gün daha uzatılarak, 7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle, gayrimenkulün 
aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı, 
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 9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad 
ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği, 
hususlarının yer alması gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında; biçilen rayiç değeri Kurumca 
belirlenen limitin üstünde olan gayrimenkullerin satış ilanlarının mahalli gazeteden 
başka ayrıca Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin birinde yayınlanacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve ilgili 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Kurumumuzca 
biçilen rayiç değeri 500.000,00 TL ve üzerinde olan gayrimenkul mal satışlarının 
Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca ilan edilmesi 
gerekmektedir. 

Gayrimenkul satışı, satışı yapacak ünite tarafından, açık artırma tarihinden en 
az 15 gün önce başlamak şartıyla o yerde çıkan günlük bir gazete ile aralıklarla iki 
defa ilan edilecektir. 

Günlük gazete çıkmayan yerlerde yapılacak gayrimenkul satışları, o yerde 15 
gün içinde iki defadan az gazete çıkıyorsa çıkan gazetede ilan edilmekle birlikte, 
halkın görebileceği yerlere ve satışı yapacak ünitenin ilan panosuna ilan örneği 
yapıştırılacak ve belediye yayın araçları ile duyurulacaktır. 

Gazete ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, satışlara daha fazla katılımın sağlanması için satış ilanları Kurumun 

web sayfasında da duyurulacaktır. 
6183 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre hazırlanan gayrimenkul satış 

ilanının birer örneğinin borçluya veya vekil ya da mümessiline ve gayrimenkulün 
tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ edilmesi 
gerekmektedir. 

Öte yandan, bu madde hükmüne göre, borçluya veya vekil ya da mümessiline 
satış ilanının tebliği zorunlu olduğundan, yapılacak tebliğlerde mutlaka 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 

Gayrimenkul satış ilanının, gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı 
bulunanların tapu sicilindeki adreslerine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ancak, 
bunlara tebligat yapılamaması halinde, gayrimenkulün satış ilanı, tapu kaydında 
adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri bulunmakla birlikte 
tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceğinden bunlara ayrıca ilanen 
tebligat yapılmayacaktır. 

e) Artırım 
6183 sayılı Kanunda gayrimenkullerin ihale yöntemiyle satışı ve bu satışlarda 

artırma usulü benimsenmiştir. 
Artırma bedelinin (en son sürülen pey tutarı) gayrimenkul için biçilmiş olan 

değerin % 75’ ini karşılaması gerekmektedir. 
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Kurum alacağına önceliği olan diğer alacaklar satışa konu gayrimenkul ile 
teminat altına alınmış ise, artırma bedelinin, bu suretle öncelik hakkı olan 
alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafların toplamından fazla olması 
gerekmektedir. 

Alıcıların pey sürümü sona erdiğinde, satış ilanında belirtilen artırım süresi 
de bitmiş ise tellal tarafından üç defa son pey tutarı da söylenmek suretiyle artırım 
işleminin sonucu yüksek sesle ilan edilerek en çok artırana ihale olunur. Bu 
aşamadan sonra daha fazla pey sürülse dahi kabul edilmez. 

İlk artırmada teklif edilen en yüksek bedelin gayrimenkulün rayiç değerinin 
% 75’inden aşağı olmaması ve rüçhanlı alacaklar ile takip masraflarını aşması şartı 
aranılmıştır. İlk artırmada Kanunun aradığı bedele ulaşılamaması halinde satış 
yapılmayacaktır. 

f) Gayrimenkulün Birinci Artırımda Satılamaması 
Mahcuz gayrimenkulün ilk artırımda satılması için 6183 sayılı Kanunun 94 

üncü maddesi gereği takdir edilen rayiç bedelinin % 75’ ini bulması gerekmektedir. 
Birinci artırımda daha düşük bir pey sürülmüş ise ihale yapılmış olmaz. Bu 

durumda ilk artırmada en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ilk artırım 
tarihinden başlayarak satış ilanında belirtilen gün ve saatte (7 gün sonra) aynı 
şartlarla yeniden açık artırmaya çıkılır. İkinci artırmada 6183 sayılı Kanunda 
herhangi bir satış bedeli alt sınırı getirilmemiş ise de, satış bedelinin en az rüçhanlı 
alacakları, malın aynından doğan vergileri ve masraflarını karşılaması gerekir. 

Bu artırmada verilen bedel ne olursa olsun satışın yapılması mümkün 
olmakla birlikte, herhangi bir rüçhanlı alacak olmasa dahi, 6183 sayılı Kanunun 62 
nci maddesinde yer alan “Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi ile borçlunun 
menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.” hükmünün satış 
bedeli açısından dikkate alınarak, satışa konu gayrimenkulün tespit edilen 
değerinden çok az bir bedele satılmaması gerekmektedir. 

İlk artırmada herhangi bir pey sürülmemiş olması veya hiçbir alıcının iştirak 
etmemiş olması halinde, Kanunun 94 üncü maddesinin aradığı bedele 
ulaşılamaması hali olarak kabul edilecek ve 95 inci madde hükmüne göre ikinci 
artırmaya geçilecektir. 

g) İhalenin Yapılamaması 
6183 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde, 94 ve 95 inci maddelerine göre 

yapılan artırmalarda istekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin 95 inci maddede 
yazılı bedele ulaşmaması halinde, amme idaresince teferruğ edilinceye kadar 
gayrimenkul üzerindeki haczin devam edeceği hükme bağlanmıştır. Ancak, bu 
hükümde yer alan teferruğ edilinceye kadar haczin devam edeceğine ilişkin 
belirlemenin yapılabilmesi için her hal ve takdirde Kurum alacağının tahsil 
edilememiş olması gerekmektedir. 

Haciz devam ettiği sürece satılamayan hacizli gayrimenkule yeni bir alıcı 
çıkması halinde, satış komisyonu tarafından satış için bir gün belirlenerek ve 
belirlenen günden 7 gün önce ilan edilerek, gayrimenkulün 6183 sayılı Kanunun 95 
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inci maddesine göre artırmaya çıkarılması ve artırmada en yüksek peyi sürene 
satışın yapılması gerekmektedir. 

 Ayrıca, ilk ihaleden sonra geçen zaman içerisinde gayrimenkulün 
vasıflarında değişiklik olması veya değerinde önemli bir artış veya azalış olması 
halinde, yeniden değer takdiri yapılması ve takdir edilen bedel üzerinden 6183 
sayılı Kanunun 94 ve müteakip madde hükümlerine göre artırmanın yapılması 
mümkün bulunmaktadır. 

h) Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi 
6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde “Gayrimenkul kendisine ihale 

olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya 
çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur 
ve en çok artırana ihale edilir. 

Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet 
kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince 
tahsil olunur. Faiz % 5 ten hesap olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan 
miktarın bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme 
borçlusuna dairece bir vesika verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Madde ile belirlenen malın ihale edildiği kişinin sorumluluğu çerçevesinde 
takip edilecek olan ve teminattan mahsubu yapıldıktan sonra kalan Kurum 
alacağının takibine ödeme emri tebliği suretiyle başlanacaktır. Ayrıca, bu alacağa 
ihale bedelinin ödenmesi gerektiği günden (bu tarih hariç) itibaren ödeme tarihine 
kadar (bu tarih dahil) geçen süre için basit faiz usulüyle yıllık %5 oranında faiz 
hesaplanması gerekmekte olup, ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacaktır. 

j) İhalenin Sonucu, Fesih Ve Tescil 
6183 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde açık artırma yoluyla satışı yapılan 

taşınmazın geçişine ve yapılan ihale işlemine itiraza ilişkin hususlar 
düzenlenmiştir. 

Satış komisyonu tarafından kendisine gayrimenkul ihale edilen alıcı o 
gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiş olur. 

İhalenin feshinin hangi mahkemeden ve hangi sürede istenebileceği 99 uncu 
maddede belirlenmiş ise de, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi hükmü uyarınca, 
Kurumun 6183 sayılı Kanun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların 
çözümlenmesinde alacaklı birimin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkili olduğundan 
ihalenin feshi davalarının da iş mahkemesinde görülmesi gerekmektedir. 

İhalenin ilgililere tebliğ tarihi, itiraz için belirlenmiş olan 7 günlük sürenin 
başlangıcı sayıldığından, ihale (satış) kararının borçluya ve diğer ilgililere tebliği 
gerekmektedir. 

İhale kararının bir örneği, borçluya veya vekil ya da mümessiline ve 
gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara 
tebliğ edilecektir. 
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Diğer ilgililere tapu kayıtlarındaki adresler esas alınarak tebliğ yapılması 
gerektiğinden, tapu kaydında adreslerinin bulunmaması halinde ayrıca bir tebliğ 
yapılmaması gerekmektedir. 

Satış işlemi, ihale (satış) kararının borçluya ve diğer ilgililere tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 7 gün içerisinde yetkili iş mahkemesine başvuruda bulunulmaz ise 
kesinleşir. Bu süre zarfında borçlu veya diğer ilgililerin yetkili iş mahkemesi 
nezdinde satışın iptali için dava açmaları ve durumu satış komisyonuna bu süre 
zarfında bildirmeleri gerekir. 

İtirazın kabulü ile duruşma günü verilmesi halinde satış işlemi duracağından, 
alıcıdan tahsil edilen teminat ve satış bedeli alıcıya iade edilmez. Ancak, 
mahkemece satışın iptaline yönelik itirazın reddedilmesi halinde satış işlemi 
kesinleşir. 

Mahkemece satış işleminin iptal kararının kesinleşmesi durumunda ise bütün 
hazırlıklar ve artırım yeniden yapılır. 

Gayrimenkul alıcıya ihale edilmiş ve ihale bedeli ödenmiş olmasına rağmen 7 
günlük itiraz süresi geçmedikçe veya itiraz edildiği takdirde buna ilişkin mahkeme 
kararı kesinleşmedikçe, alıcı adına tescili için tapuya tescil keyfiyetinin 
bildirilmemesi gerekir. Bu işlem herhangi bir zamanaşımına tabi değildir. 

k) Borçluya Bilgi Verilmesi 
Borçluya mahcuz mallarının icraen satışının yapılarak satış bedelinin tahsil 

edildiği ve masraflar düşüldükten sonra bakiye bedelin borcuna mahsup edildiği, 
satış bedeli borç tutarından fazla ise emanet hesaplarda tutulan miktarının, Kurum 
haczinden önce konulmuş diğer idarelerin alacaklarına karşılık ne kadar aktarıldığı 
bildirilir. Söz konusu yazıya satış tahsilat makbuzunun bir nüshası eklenir. 

 
6.10. İFLAS VE ZAMANAŞIMI 

6.10.1. İflas Yolu İle Takip 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülen icra takibine rağmen Kurum 

alacağı tahsil edilemediği takdirde, bu Kanunun 100 üncü maddesine göre Kurum 
alacağının tahsilini temin için devreye İcra İflas Dairesi girmekte, İcra ve İflas 
Kanunu hükümlerine göre Kurum borçlusunun mallarının tasfiyesi iflas masası 
oluşturulmak suretiyle yürütülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanununa Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü 
maddesinde; “Kurum alacaklarının tahsili için açılmış bulunan takibin, 9/6/1932 
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri dairesinde iflas yolu ile takibe 
dönüştürülmesi alacaklı ünitece istenir.” hükümleri yer almaktadır. 

Bu hükümlere göre, cebren tahsil şekilleri arasında gerekli şartlar bulunduğu 
takdirde borçlunun iflası ilgili ünitece istenilebilecektir. 
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6.10.2. İflasın Ertelenmesi 
İcra ve İflas Kanununun ‘Erteleme Tedbirleri’ başlıklı 179/a maddesi ile; 

iflasın ertelenmesine karar veren mahkemenin, şirketin veya kooperatifin 
malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri, iyileştirme projesini de göz 
önünde tutarak alacağı, mahkemenin erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına 
karar vereceği, mahkemenin yönetim organının yetkilerini tümüyle elinden alıp 
kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini 
kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebileceği, iflasın ertelenmesi kararında 
kayyımın görev ve yetkilerinin ayrıntılı olarak gösterileceği, mahkemenin erteleme 
kararının hüküm fıkrasını 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edeceği 
ve gerekli bildirimleri yapacağı, 

Aynı Kanunun ‘Erteleme Kararının Etkileri’ başlıklı 179/b maddesi ile de, 
erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de 
dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı ve evvelce başlamış takiplerin 
duracağı, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren 
müddetlerin işlemeyeceği, hükme bağlanmıştır. 

Bu nedenle, iflasın ertelenmesi kararı verilmesinden sonra, erteleme kararı 
verilen borçlu ile sınırlı olmak üzere hiçbir icra takip işlemi yapılmayacaktır. 
Ancak iflasın ertelenmesi kararı verilmeden önce yapılmış olan hacizler ile diğer 
takipler kaldırılmayacaktır. 

İflasın ertelenmesi süresi bitiminde mahkemeden yeni bir erteleme kararının 
verilip verilmediğinin sorulması gerekmektedir. 

Öte yandan, 6183 sayılı Kanuna göre uygulanan ihtiyati haciz de takip 
yöntemlerinden biri olduğundan, borçlu hakkında erteleme kararının bulunması 
halinde ihtiyati haciz de dahil olmak üzere hiçbir takip yöntemi uygulanmayacaktır. 

Ancak, tüzel kişilik hakkında verilen gerek iflas erteleme kararı gerekse iflas 
kararı, tüzel kişiliğin kanuni temsilcileri, limited şirket olması halinde kanuni 
temsilciler ve ortakları hakkında takip yapılmasına engel teşkil etmemektedir. 
Dolayısıyla şirket hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş, ya da iflas kararı 
verilmiş olunması halinde şirket müdürleri, yönetim kurulu üyeleri, kanuni 
temsilcileri, üst düzey yöneticileri ile ortakları hakkında cebri icra işlemlerine 
devam edilerek Kurum alacağı tahsil edilecektir. Ancak, limited şirketin iflası 
halinde limited şirket ortakları hakkında icra takibi yapılabilmesi için Kurum 
alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. 

Borçlunun iflas etmesi halinde ise Kurum alacağını iflas masasına 
kaydedilmesi için, alacağımıza ilişkin bilgiler iflas masasına gönderilir. 

 
6.10.3. Zamanaşımı 
5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü gereğince, Kurumun prim ve 

diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir. Kurumun prim ve diğer alacakları; 
mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, 
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Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş 
ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı 
gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu 
soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya 
5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 
idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden 
doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren zamanaşımı on 
yıl olarak uygulanır. 

a) Zamanaşımının Kesilmesi 
6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde, zamanaşımının hangi hallerde 

kesileceği belirtilmiştir. Kurum alacağı için zamanaşımı işlemeye başladıktan sonra 
bu maddede sıralanan işlemlerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, 
zamanaşımının kesilmesinde geçmiş olan süre ortadan kalkar ve kesilmenin 
rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye 
başlar. 

b) Zamanaşımını Kesen Haller 
- Ödeme: Ödeme, hususi şekilleri uyarınca yapılmışsa çekin tahsil dairesine 

veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emri 
üzerine paranın Kurum hesabına geçtiği gün yapılmış sayılır ve zamanaşımı da o 
gün kesilmiş olur. Çek veya münakale emrinin herhangi bir nedenle ödenmemesi 
durumunda Kurumun borçluya rücu hakkı saklıdır. Bu durumda zamanaşımı 
kesilmez. 

- Haciz uygulanması: Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve 
haklarına haciz uygulanması zamanaşımını keser. 

- Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan tahsilat: Cebren 
tahsil ve şekillerini düzenleyen 54 üncü madde uyarınca gösterilen teminatın 
paraya çevrilmesi, kefilin takibi ve borçlunun iflasının istenmesi sonucu elde edilen 
tahsilat ile borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının satılması sonucu elde edilen 
paralar zamanaşımını keser. 

- Ödeme emri tebliği: Kurum alacağını vadesinde ödemeyenlere, 55 inci 
madde uyarınca tebliğ edilen ödeme emri zamanaşımını keser. 

- Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi: Kurum 
borçlusunun 59 uncu madde gereğince mal bildiriminde bulunması zamanaşımını 
kesme nedenidir. Borçlunun malının olup olmaması zamanaşımının kesilmesi 
bakımından önemli değildir. Zamanaşımının kesilmesi için borçlunun mal 
bildiriminde bulunması yeterlidir. 

Ayrıca, 61 inci madde hükmünce mal edinme ve mal artmalarının, tahsil 
dairesine bildirilmesi de zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir. 

- Yukarıdaki sıralarda gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya 
yabancı şahıs ve kurumların mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından 
yapılması: Zamanaşımının kesilmesi yönünden yukarıda sayılan beş işlemden 
herhangi birinin bu kişilere de yapılmış olması da zaman aşımını keser. 
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- İhtilaflı amme alacaklarında yargı organlarınca bozma kararı verilmesi: 
Uyuşmazlık durumunda yargı organlarınca verilen bozma kararı zamanaşımını 
kesen nedenler arasındadır. 

- Alacağın teminata bağlanması: Alacağın Kanunda öngörüldüğü şekilde 
herhangi bir teminata bağlanması zamanaşımını kesme nedenleri arasındadır. 

- Yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararı verilmesi: Yargı 
organlarınca yürütmenin durdurulması kararının verilmesi zamanaşımını keser. 

- İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresince, 
borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması: Amme idareleri 
arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresince borçlu idareye yazı ile 
başvurularak alacağını istemesi zamanaşımını keser. Borçlu amme idaresine yazı 
ile başvurulması idarece tebellüğ edilmesi manasına gelmektedir. 

- Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta 
bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması: Alacağın özel kanunlara göre 
ödenmesi için müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması da tahsil 
zamanaşımını keser. 

c) Zamanaşımının İşlememesi 
Zamanaşımının işlememesi halini düzenleyen Kanunun 104 üncü maddesi 

hükmü uyarınca borçlunun yabancı bir memlekette bulunması, hileli iflas etmesi, 
terekesinin tasfiye edilmesi gibi hakkında icra takibi yapılmasına imkan 
bulunmayan hallerde, tahsil zamanaşımı işlemez. Sıralanan sebepler ortadan 
kalktıktan sonra duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam eder. 
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7.1. KAYIT VE BELGELERİ SAKLAMA VE İBRAZ ÖDEVİ 

5510 sayılı Kanun’un 86. maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 107. maddesi işyeri kayıt ve belgelerinin ibrazı ve saklanmasına 
ilişkin hükümleri içermektedir. 

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı 
takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl 
süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve 
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde 
onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. 

Sigortalıyı devir alan işverenler, devredilen sigortalılarla ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmişler ise, yükümlülüklerini yerine getirdikleri 
sigortalılarla ilgili kendilerine ait işyeri kayıt ve belgelerini yukarıda belirtilen 
sürelerle saklamak zorundadır. 

Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgeler, incelemeyi yapacak denetim ve 
kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurun tebligatta belirttiği adrese getirilir. 
Ancak, işverenler, işyeri sahipleri, alt işveren ya da sigortalıyı devir alan işveren 
tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla 
işletme merkezinde incelenmesinin yazılı olarak istenilmesi veya bu isteğin bir 
tutanakla tespit edilmesi hâlinde, denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili 
memurca da teftişe elverişli bulunursa inceleme orada yapılabilir. 

Defter ve belgeler 5510 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince 7201 
sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacak bildirim ile istenilebileceği gibi, işveren, 
işveren vekili, işyeri sahibi, alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren ile 
düzenlenecek tutanakla da istenebilir. 

İşveren kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin olarak mehil talebinde de 
bulunabilir. Yapılacak tebligata rağmen, 15 gün ya da haklı bir sebep ileri sürülerek 
yazılı istekte bulunulması veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir 
tutanakla tespiti üzerine verilen mehil süresi içinde ibraz edilmeyen defter ve 
belgelerin daha sonra ibraz edilmesi hâlinde de gerekli inceleme yapılır. 

İşveren, işyeri sahibi, işveren vekili, alt işveren veya sigortalıyı devir alan 
işveren tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurca belirlenir ve ilgiliye yazılı 
bildirilir. Zamanaşımının söz konusu olduğu hâllerde mehil süresine ilişkin istekler 
kabul edilmez. 

Defter ve belgelerin ibraz edilmeyeceği veya mevcut olmadığı işveren, işyeri 
sahibi, işveren vekili, alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından yazılı 
olarak bildirildiği ya da bu durum ilgili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurca bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere defter ve belgelerin ibrazı 
hususunda ayrıca tebligat yapılmaz. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    233 

7.2. DEFTER VE BELGE DÜZENLEME ÖDEVİ 

5510 sayılı Kanun’da doğrudan defter ve belge düzenleme yükümlülüğüne 
ilişkin hükümler yer almamaktadır. Ancak gerek ikincil mevzuatta gerekse de 
Kanun metnindeki dolaylı ifadelerde bir takım belgelerin ve defterlerin düzenlenme 
usul ve esasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

 
7.2.1. Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 105 ve 106. maddelerinde ücret 

bordrosunun düzenlenmesi gerekliliğine ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna 
göre, işverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı 
nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca; 
işverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil 
numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal 
güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret 
tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. 
Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz 
mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları 
geçerli sayılmaz 

Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret 
tediye bordroları işverence ayrı ayrı düzenlenir. 

 
7.2.2. Yasal Defterlere İlişkin Ödevler 
Vergi Usul Kanununda tutulması zorunlu olan defterler belirlenmiştir. Buna 

göre, bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur: 
1. Yevmiye defteri; 
2. Defterikebir; 
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri) 
İşletme hesabı esasında ise işletme hesabı defteri tutulur. Serbest meslek 

erbabları tarafından tutulan defter ise serbest meslek kazancı defteridir. 
Aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi mecburidir: 
1. Yevmiye ve envanter defterleri; 
2. İşletme defteri; 
3. Çiftçi işletme defteri; 
4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 
5. Nakliyat Vergisi defteri; 
6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; 
7. Serbest meslek kazanç defteri; 
Yukarıda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı 

zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar: 
a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce 

gelen son ayda; 
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b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin 
kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; 

c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete 
girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; 

d) Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak on gün 
içinde; 

e) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde 
yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. 

Vergi Usul Kanunu’nun 222. maddesine göre, defterlerini ertesi yılda da 
kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit 
edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. 

Defterler, iş yerinin, iş yeri olmıyanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki 
noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo 
borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. 

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik 
ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. 

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin 
bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. 

Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu 
aşamasında ticaret sicili memurlarınca da yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk 
sayfasına yazılır ve aşağıdaki malûmatı ihtiva eder. 

1. Defter sahibinin; 
a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (Müessesenin varsa maruf 

unvanı da ayrıca ilave olunur); 
b) Tüzel kişilerde unvanı; 
2. İş adresi; 
3. İş veya meslekin nev'i; 
4. Defterin nev'i; 
5. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu; 
6. Defterin kullanılacağı hesap dönemi; 
7. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi; 
8. Tasdik tarihi; 
9. Tasdik numarası; 
10. Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası. 
Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur: 
a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül 

ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile 
mühürlenir. 

b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca 
müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda 
yaprağı yukardaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, 
yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    235 

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben 
teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına 
kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder. 

5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında, yasal defterlere ilişkin 
uygulamalarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla defter tutma yükümlüleri, tüccar sınıfları, sınıf 
değiştirme, defter türleri, tasdik ve kayıt düzenine ilişkin Vergi Usul Kanunu 
hükümleri sosyal güvenlik uygulamaları açısından da geçerlidir. 

Bunun yanı sıra 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendi uyarınca defterler bazı hallerde geçersiz sayılmıştır. Bu haller şöyledir; 

1. Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik 
tarihinden önceki kısmı, 

2. İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, 
3. Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine 

imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler, 
4. Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken 

kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın 
ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait 
defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları, 

5. Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde 
tasdiksiz tutulmuş olan defterler, 

6. VUK gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme 
hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz. 

 
7.2.3. Faturalar 
Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 

meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye 
verilen ticari vesikadır. 

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur: 
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu 

vergi dairesi ve hesap numarası; 
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap 

numarası; 
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 
5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim 

edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim 
edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan 
veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması 
şarttır.) 

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur: 
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1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 
muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı 
fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın 
isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 

düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 

imzası bulunur. 
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi 

gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır. 

6. Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura 
düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi 
ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı 
maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin 
istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir 
belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 
tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 
2. Serbest meslek erbabına; 
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 
5. Vergiden muaf esnafa. 
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura 

istemek ve almak mecburiyetindedirler. 
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı 

basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden 
satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2011 yılı için 700 TL’yi 
geçmesi veya bedeli 700 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın 
veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. 

 
7.2.4. Gider Pusulası 
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 

tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf 
esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi 
yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf 
tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, 
zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya 
için de tanzim edilir. 
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Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve 
iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla 
soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki 
nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. 

 
7.2.5. Diğer Belgeler 
İşverenler tarafından düzenlenmesi gereken diğer belgeleri ise aşağıdaki 

şekilde sıralamamız mümkündür; 
 Müstahsil makbuzu 
 Serbest meslek makbuzu 
 Perakende satış fişi 
 Yolcu taşıma biletleri 
 Sevk irsaliyesi 
 Taşıma irsaliyesi 
 Günlük müşteri listesi 
 Yolcu listesi 
 Haberleşme evrakı 
 Karar defterleri 
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8.1. DEVAMLI İŞYERLERİNDE YAPILAN İŞLERDE 
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI 

5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında “İşverenin, işin 
emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli 
olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında 
bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan 
asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, 
benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu 
kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu 
tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından 
yapılır.” hükmü yer almaktadır. 

Bu doğrultuda devamlı mahiyette olan işyerlerinde, işverenin, işyerinde 
yapılan işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü 
açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç 
tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından 
gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin 
büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu 
kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar/kıstaslar dikkate alınarak Müfettiş tarafından 
tespit edilmekteydi. 

Bu noktada devamlı mahiyetteki işyerlerinde ihale konusu iş dolayısıyla 
yapılan asgari işçilik uygulamasıyla ilgili 13/3/2010 tarihli ve 27520 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası 
Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, 
Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin beşinci fıkrası; 

 “İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda, 
Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun veya Kurumca belirlenecek 
yöntemlere göre ünitece, ihale konusu işin işverene ait devamlı işyeri sigortalıları 
ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter 
ve belgeleri incelenmeyebilir.” hükmüne istinaden çıkarılan 2010/76 sayılı 
“Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır halde 
alınıp satılan mallara ilişkin ihale konusu işlerde ilişiksizlik 
belgesi” konulu genelgede, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya 
piyasadan hazır halde alınıp satılan mallara ilişkin ihale sözleşme veya 
şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması veya 
idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen Kuruma bildirildiği hallerde, 
ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar Kuruma bildirim 
yapıldığının veya idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı bildirilen kişilerin 
sigortalılıklarının sağlandığının anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı 
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mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim 
elemanı incelemesine gidilmeyecek, işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme 
ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi 
verileceği hüküm altına alınmıştır. 

 
8.2. ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDE 

YETERLİ İŞÇİLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Kamu idareleri, 
döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar 
tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat 
işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup 
olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş 
olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 
89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 
bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme 
cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı 
olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede 
üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 
88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme 
cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya 
Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme 
yapılır.” hükmü ile Kuruma, işverenin ihale makamlarından almış olduğu ihale 
konusu iş ile ilgili ya da özel nitelikte inşaat yapması halinde yeterli işçilik 
bildiriminde bulunup bulunmadığının araştırılması yetkisi verilmiştir. 

 
8.3. İHALE KONULU İŞLERDE ARAŞTIRMA VE RE’SEN 

YAPILACAK İŞLEMLER 

Kanunun 85 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar 
tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak 
araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı 
tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme 
fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik 
oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 
noktada ihale konusu iş dolayısıyla işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün 
noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken malzeme 
fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı 
%25 olarak uygulanmakta ancak varsa malzemeli işçilik içeren faturalar ünite 
tarafından yapılan incelemede toplam hak edişten düşülmektedir.Buna karşın 
Müfettiş ile Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları elemanı yada meslek mensubu 
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tarafından yapılan araştırmada, değerlendirmeye esas KDV hariç hakediş miktarı 
malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ile ihale makamınca müteahhide 
kısmen malzeme verilmesi ve bu malzemelerin bedelinin belirlenerek toplam 
hakedişe dahil edilebilmesi durumunda belirlenen malzeme bedeli tutarı da dahil 
edilerek bulunan matrahtan, varsa malzemeli işçilik içeren faturalarının düşülmesi 
ile bulunmaktadır. Bu şekilde bulunan toplam istihkak tutarına asgari işçilik oranı 
tam olarak tebliğde belirtilen oran olarak uygulanmakta ve ünite incelemesinde 
yapıldığı gibi %25 eksiltilerek söz konusu oran uygulanmamaktadır.. Tespit edilen 
yeterli işçilik miktarından, varsa salt işçilik fatura tutarları ile yine varsa prime esas 
kazancın üst sınırı aşan ödemeler düşülerek işverenin bildirilmesi gereken yeterli 
işçilik miktarı belirlenmektedir. 

Yine sözleşmede çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu 
sigortalıların kişi/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. 
Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin 
verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin 
verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde bu belgeler ünitece re’sen düzenlenir. 
Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı hâllerde ise birinci fıkrada 
öngörüldüğü gibi işlem yapılır. İşin sözleşmesi ile Kuruma yapılan bildirimler 
arasında bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu eksikliğin ihale makamınca 
doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde 
durulmamaktadır. 

Asgari işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit 
Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar tebliğ ile yayımlanmaktadır. 

İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin 
asgari işçilik oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla, ihale makamı tarafından 
her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, 
her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak 
tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine 
araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. 
İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının 
uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik 
Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. 

 İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz 
tutarı, ödemenin yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış 
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır. 

Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, işverence resmî makamlardan 
alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. Bu tarihlerin resmî belge ile 
kanıtlanamaması hâlinde, ihale makamının bildirmiş olduğu tarihlere itibar edilerek 
işlem yapılacaktır. 
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8.4. ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA ARAŞTIRMA 
VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLER 

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak 
araştırma işleminde ünite incelemesinde aynen ihale konusu işlerde uygulandığı 
gibi; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik 
oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. 

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer 
makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi 
yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı 
suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. 

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca çıkarılacak bir genelge ile açıklanır. 

İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun 
farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya grubu, Kurumun 
denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına 
istinaden ünitece belirlenerek işlem yapılır. Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı 
sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara bağlanmak üzere Asgari İşçilik 
Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya grubunun, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca yayımlanan listede daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif 
edilmesi yönünde yapılan değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi sonucu 
tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınır. 

Genelgede belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, genelgede 
kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir. 

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl 
için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin 
hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. 

Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, 
inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, Ek-11’de inşaatın ikmal edilen 
kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun 
bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar 
yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın 
herhangi bir safhasında da yapılabilir. 

Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî 
makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin 
resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih 
olarak kabul edilir. 
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8.5. ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE 
ORTAK HÜKÜMLER 

Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün 
noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe 
kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç 
tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine 
esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, 
aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz. 

Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik 
bildirilmemiş işyerlerinde ya da gerekli görülen hâllerde işin yürütümü için gerekli 
olan asgari işçilik miktarı, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurlarınca tespit olunabilir. İhale konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde 
hangi hallerde ünitece araştırma işlemi yapılacağı Kurumca belirlenir. 

Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda bu Yönetmeliğin 
110 uncu maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari 
işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan 
kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise bu 
Yönetmeliğin 111 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit 
olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek 
suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene 
tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin 
ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca 
inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi hâlinde, borç 
kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır. 

Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin 
bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, 
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme 
yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, 
denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin 
üniteye yazılı başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, Kurum denetim ve 
kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme 
durdurulur. En geç 15 gün içinde borcun ödendiğine ilişkin yazının Kurumun 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına ulaşması üzerine, kontrol ve 
inceleme işleminden vazgeçilmiş sayılır ve yasal kayıt ve belgeleri işverene iade 
edilir. İşverenin borcu ödememesi durumunda ise incelemeye devam edilir. 

İşyerleri hakkında ünitece araştırma yapılmış olması, gerektiğinde Kurumun 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan 
asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. 
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca sonradan inceleme 
yapılması durumunda, daha önce ödenmiş prim ile varsa gecikme cezası ve 
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gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı 
üzerinden hesaplanan ve Kuruma ödenmediği anlaşılan prim ile varsa gecikme 
cezası ve gecikme zammından mahsup edilir. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 
incelemede işin yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgari işçilik miktarının 
Kuruma bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen 
tutar, hangi aylara ait olduğu hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa 
faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi de dikkate alınarak 
gerekli işlem yapılır. 

İşyerlerinde; 
a) Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da 

kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından 
düzenlenen belge veya bilgilerden, çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları 
Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen, 

b) Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine 
dair belgeleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli 
sayılmayan, 
sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi ve 
aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren 
veya alt işverenden istenir. 

Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde ünitece 
re’sen düzenlenir. 

 
8.6. İHALE KONULU İŞLERDE VE ÖZEL NİTELİKTEKİ 

İNŞAATLARDA SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİR-
LER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YE-
TERLİ İŞÇİLİĞİN TESPİTİ 

5510 sayılı Kanun 59 uncu maddesinin 4 ncü fıkrasında “İhaleli işler ile özel 
bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını 
gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî 
müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği 
tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak 
kaydıyla, esas alınabilir.” Söz konusu maddenin 6 ncı fıkrasında ise “Kurumca 
belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına sebebiyet verdiği 
anlaşılan serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından 
düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri 
raporlar Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen serbest 
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muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler, Kurumun bu nedenle 
uğradığı zarardan işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, 
bunlar hakkında, genel hükümlere göre Kurumun takip hakkı saklıdır. Meslek 
mensupları, işverenlerin devamlı işyerlerinin sigortalıları ile yaptıkları işler ile 
Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde 
bulunulmamış olan yukarıdaki işler hakkında inceleme yapamazlar.” hükmü yer 
almaktadır. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, ilişiksiz belgeleri ünite 
tarafından yapılan araştırma sonucunda yada müfettiş tarafında yapılan inceleme 
sonucunda verileceği gibi, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali 
müşavirler tarafından yapılan incelemeler sonucunda da verilebilmektedir. 

Kurumun denetim elemanlarınca yapılan araştırma ve tespitlere paralel olarak 
meslek mensubu da yeterli işçiliğin tespitinde, Müfettiş ve Sosyal Güvenlik 
Kontrol Memurları gibi davranarak raporu düzenlemektedir.Yapılan inceleme 
sürecinde asgari işçilik oranı aynen müfettiş incelemesinde yapıldığı gibi %25 
indirim uygulanmadan kullanılmakta, malzemeli işçilik ve salt işçilik gider 
faturaları ile sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için Kuruma 
bildirilemeyen işçilik ücreti aynen kurum müfettişlerince yapılan inceleme de 
olduğu gibi dikkate alınmaktadır. 

Yapılan inceleme sonucunda Kuruma bildirimi yapılan yeterli işçilik tutarının 
prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun 
anlaşılması durumunda, işverene, ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor 
düzenlenmekte. Hesaplanan işçilik miktarının kuruma eksik bildirildiğinin tespiti 
hâlinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu 
aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal edilmekte ve 
düzenlenecek raporda belirtilmektedir. 
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9.1. GENEL AÇIKLAMALAR 

İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin olarak temel yasal düzenleme, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İlişiksizlik 
Belgesinin Aranması” başlıklı 90 ıncı maddesi ile yapılmıştır. Bu madde hükmü 
uyarınca; 

“Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu 
ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para 
cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin 
teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının 
tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner 
sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki 
her çeşit alacak, teminat ve hak edişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak 
üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını 
karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Hak 
edişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına 
karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer 
merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce 
yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden 
Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, 
kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin 
belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer 
hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.” şeklindedir. 

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun “İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli” başlıklı 11 
inci maddesi uyarınca; valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu 
ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği 
taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan 
istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma 
bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 
yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında 
idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine engel teşkil etmez. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      249 

Kanun maddelerine istinaden 29/9/2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası 
Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin 
Aranması Hakkında Yönetmelik yayımlanarak, idarelerin ihale yoluyla 
yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlerin hak edişlerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla 
ödenmesine ve kesin teminatlarının ihale konusu işle ilgili Kuruma olan borçlarına 
karşılık tutulması ve iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Yine anılan Kanun maddelerine istinaden 22/10/2008 tarihli ve 27032 sayılı 
Resmi Gazetede Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı 
Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması 
Hakkında Tebliğ yayımlanarak valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat 
vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin yapı ruhsatı ve diğer 
tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa 
bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirmesinin ve geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi 
verilmeden önce ilgililerden, yapılan inşaat dolayısıyla borçlarının bulunmadığına 
dair Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin aranılmasının 
usul ve esasları düzenlenmiştir. 

İlişiksizlik belgesi verilebilmesi için Kurumca yapılan asgari işçilik 
uygulamasına ilişkin temel yasal düzenleme ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma baş-
lıklı 85 inci maddesinde yapılmıştır. Bu madde hükmüne göre işverenin, işin 
emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli 
olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında 
bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan 
asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, 
benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluş-
larının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, 
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır. 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel 
nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik 
bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli 
işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden 
hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve 
gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. 
Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya 
ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç 
kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler 
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uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının 
ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine 
gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır. 

Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca 
re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 5510 sayılı Kanunun 88 inci ve 89 uncu 
maddeleri dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim 
borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz 
takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye 
başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı 
mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan 
ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden 
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna 
bağlı uygulanacak idari para cezalarında, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili 
birimine gönderilmesinden önce işverenle uzlaşma yapılabilir. Uzlaşmaya 
varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzlaşılan tutarlar kesin olup, 
uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava açılamaz ve hiçbir mercie 
şikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlaşılan prim ve idari para cezaları, uzlaşma 
tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İşveren, uzlaşılan 
idari para cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. 
Uzlaşılan tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulur ve 
uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmez. Uzlaşmanın temin edilememiş veya 
uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması 
hallerinde işveren, bu konuya ilişkin daha sonra uzlaşma talep edemez. 

Uzlaşma neticesinde indirim yapılması nedeniyle tahsil edilmemiş olan 
sigorta primlerinin daha sonra Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal 
edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının 
çalıştığı süre ve sigorta primine esas kazancı dikkate alınarak gecikme cezası ve 
gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. 

Anılan Kanunun sosyal sigortalara ilişkin maddelerinin uygulanmasına 
yönelik Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte ihale konulu 
işlerde ve özel nitelikteki inşaatlarda yapılan araştırma ve işlemler düzenlenmiştir. 

12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli 
İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ile Asgari İşçilik 
Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve 
bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterler ile kamu kurum, kuruluş ve 
bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari 
işçilik oranları ile ilgili işlemler düzenlenmiştir. 
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9.2. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ 

İhale konulu işler ve özel nitelikteki inşaatlarda ilişiksizlik belgesi verilmesi 
süreci şu şekilde işlemektedir: 

İşveren veya özel bina sahibi tarafından işin bitimine ilişkin dilekçesinin 
SGİM veya SGM’ye verilmesi ya da Kurumumuzca yapılan araştırmalarda işin 
bittiğinin tespit edilmesi ile süreç başlar. 

Verilen dilekçe veya yapılan tespite göre ihale makamı veya ruhsatı veren 
kamu kurumundan ihale konusu iş veya inşaat ile ilgili bilgiler maktu form 
şeklinde yazılı olarak istenir. 

İlgili kamu kurumundan gelen bilgi yazısının eksik olmaması durumunda 
dosya kontrol aşamasına geçilir. 

İlgili kamu kurumundan gelen bilgi yazısının eksik olması durumunda 
eksiklerin giderilmesi amacıyla bir kez daha yazışılır. 

Kurum ünitesinde yapılan araştırmada; 
- Tahakkuk ve tahsilat, 
- Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgeleri, 
- Sigortalı eksik gün bildirimleri, 
- Bildirilen sigortalıların mevzuata uygunluğu (şirket ortağının sigortalılığı, 

kadın ve çocuk sigortalı vb.), 
- İhale makamı bilgileri ile işveren bildirimlerinin uygunluğu, 
- Asgari işçilik oranının belli olup olmadığı, 

kontrolleri yapılır. 
Yapılan kontrollerde ilgili kamu kurumundan alınan bilgilerle uyumlu 

olmayan durumlar ortaya çıktığında bu uyumsuzlukların giderilmesi işlemi telefon 
ve tebligatla işverenden istenir, bu işlemlerin işveren veya bina sahiplerince 
yapılamaması durumunda re’sen yapılır. 

Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunun tespit edilmemesi veya tespit 
edilen sorunların giderilmesi halinde normal asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği 
baz alınarak asgari işçilik ön değerlendirmesi yapılır. 

Kontrol aşamasında işle ilgili fiili tespit veya kontrol yapılmasının gerekmesi 
halinde konu Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal 
ettirilmekte, kontrol memurlarınca en geç 1 ay içerisinde gerekli işlem yapılarak 
işveren servisine geri gönderilmektedir. 

Yapılan işin malzemeli iş olması veya işin Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir 
Tebliğde yer almaması veyahut tebliğ edilen tutara dayanak işçilik oranına itiraz 
edilmesi durumlarında, işin asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit 
Komisyonunca (AİTK) tespit edilmesi amacıyla işle ilgili tüm bilgi ve belgeler 
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Dairesi Başkanlığına 
gönderilerek işçilik oranı bu birimden sorulur. AİTK 1 ay içerisinde asgari işçilik 
oranını belirleyerek ilgili birime gönderir. Bu orana 1 ay içerisinde itiraz hakkı 
bulunmaktadır. İtiraz edilmesi durumunda AİTK tarafından yine 1 ay içerisinde 
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oran belirlenerek ilgili birime gönderilir. Bu orana artık itiraz edilemez ve oran 
kesinleşir. Bu oran baz alınarak asgari işçilik ön değerlendirmesi yapılır. 

Ön değerlendirme neticesinde yeterli işçilik bildirilmiş ise ilişiksizlik belgesi 
verilir. Yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşıldığında tespit edilen asgari 
işçilik oranı ve fark işçilik tutarı işverene tebliğ edilir. Yapılan tebligata istinaden 1 
ay içerisinde fark işçilik tutarının ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütname 
verilip aynı süre içerisinde ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi verilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde belirlenen tutarın ödenmemesi, 
ödenmeyeceğinin yazılı olarak belirtilmesi, fark işçilik tutarına itiraz edilmesi veya 
işçilik içeren faturalarının bulunduğundan dolayı inceleme talep edilmesi hallerinde 
söz konusu iş incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilgili Grup 
Başkanlığına yazılır. İşyeri kayıt ve belgelerinin incelemeye ibrazından itibaren 
rapor müfettiş tarafından 3 ay içerisinde yazılarak ilgili birime gönderilir. İlgili 
birim Müfettiş Raporunu 15 gün içerisinde inceleyerek; müfettiş incelemesi 
sonucunda fark işçilik tespit edilemez ise ilişiksizlik belgesi verilir, fark işçilik 
tespit edilirse bu tutar kesinleşerek 1 ay içerisinde ödenmek üzere tebliğ edilir. 

Tebliğ edilen asgari işçilik fark tutarının işverence ödenmesi veya Kurumca 
tahsil edilmesi durumunda ilişiksizlik belgesi verilerek süreç tamamlanır. 

 
9.3. İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ 

5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve 
kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece 
yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak 
yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, 
malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgari 
işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. 

İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu 
sigortalıların kişi/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. 
Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin 
verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin 
verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde bu belgeler ünitece re’sen düzenlenir. 
Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı hâllerde ise yukarıda (3.1.) 
de öngörüldüğü gibi işlem yapılır. İşin sözleşmesi ile Kuruma yapılan bildirimler 
arasında bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu eksikliğin ihale makamınca 
doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde 
durulmaz. 

Asgari işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit 
Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar tebliğ ile yayımlanır. 

İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin 
asgari işçilik oranının daha önce belirlenmiş olması kaydıyla, ihale makamı 
tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma 
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işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait 
istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine 
araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. 
İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının 
uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik 
Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi için ünite tarafından konu Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına yazı ile gönderilir. 

İşverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, 
ödemenin yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru 
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır. 

 
9.4. İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGOR-

TALILARI İLE YAPILMASI 

9.4.1. İhale Konusu İşlerin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle 
Yapıldığının Beyan Edilmesi Durumunda İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin 
Usul ve Esasları 

İhale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının 
beyan edildiği hallerde; sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik 
merkezince ihale konusu iş, devamlı mahiyetteki işyeri ve sigortalılar yönünden 
aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak olan araştırma sonucunda, ihale 
konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının anlaşılması 
halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeksizin, 
ihale konusu işin yapıldığı süre içinde söz konusu işyerinden Kuruma borcun da 
bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilecektir. 

İhale konusu işlerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat gerçek kişi yüklenici tarafından veya 
tüzel kişilerin ortaklarınca yerine getirilmesi halinde gerçek kişi sigortalı ile tüzel 
kişilerin ortaklarının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında sigortalılığından dolayı prim borcunun bulunmaması veya borcun tecil 
ve taksitlendirilmiş olması şartı da aranacaktır. 

Bu bağlamda, öncelikle ihale konusu işin yapıldığı işyerinin devamlı 
mahiyette bir işyeri olduğunun ve devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet 
konusunun ihale konusu işe uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 

Buna göre, ihale konusu işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki 
işyerinin, faaliyetine devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale 
konusu işten bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla ihale konusu 
iş olmasaydı dahi mevcut olan veya olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı 
mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilecektir. 

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin ‘metal kapı ve pencere imalatı ve montajı’ 
faaliyet konusu ile Kurumda tescilli olan ve sigortalı bildiriminde bulunulan bir 
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işyeri mevcut iken, (B) kamu kurumunun yapmış olduğu ‘kapı ve pencerelerin 
yenilenmesi’ ihalesine iştirak ederek ihale konusu işi üstlendiği varsayıldığında, 
(A) Limited Şirketinin ihale konusu işi yaptığı işyerinin, ihale konusu işten dolayı 
mevcut olan bir işyeri olmaması nedeniyle devamlı mahiyetteki bir işyerinin 
varlığının kabulü gerekecektir. 

Devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodunun yapılan ihale konusu iş ile 
uyumlu olmaması halinde, öncelikle devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet 
konusunun tespiti yönüne gidilecektir. Yapılan tespit sonucunda, devamlı 
mahiyetteki işyerinde ihale suretiyle yapılan işin konusunda bir faaliyet 
yapıldığının anlaşılması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki 
hükümler dikkate alınarak gerekmesi halinde devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu 
kodu 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddelerine göre değiştirilerek ve 
ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının 
tespiti için bu Genelgede belirtilen usul ve esas çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

Diğer taraftan, devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun imalat işleri 
olduğu durumlarda, idareye karşı üstlenilen işin, imalatın yanı sıra, montaj, 
döşeme, takılma gibi işleri de içermesi halinde, bu hususun, Kısa Vadeli Sigorta 
Kolları Prim Tarifesine göre daha yüksek bir prim oranını gerektirmemesi 
kaydıyla, ayrıca montaj, döşeme, takılma gibi durumlar dikkate alınmaksızın işlem 
yapılacaktır. 

Örnek 2- İhale suretiyle yapılan işin konusunun ‘parke döşemesi’ işi olduğu, 
ancak söz konusu işin Kurumda ‘1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin 
imalatı’ işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri 
sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin 
tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike 
sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu 
kodunun tespitine başvurulmayacaktır. 

Örnek 3- İhale suretiyle yapılan işin konusunun ‘kartonpiyer döşenmesi’ işi 
olduğu ancak söz konusu işin Kurumda “2361-İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” 
işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile 
yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, kartonpiyer döşenmesi işinin ‘4333-Yer 
ve duvar kaplama’ işkolu kodunda ve V tehlike sınıfında, ‘inşaat amaçlı alçı 
ürünlerinin imalatı’ işkolu kodunun ise IV tehlike sınıfında tasnif edilmiş olması 
nedeniyle bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespiti yönüne gidilecektir. 

 
9.4.2. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler 
İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün 

sayısının belli olması veya idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen 
Kuruma bildirildiği hallerde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı 
kadar Kuruma bildirim yapıldığının veya idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı 
bildirilen kişilerin sigortalılıklarının sağlandığının anlaşılması halinde, ihale 
konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının 
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tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeyecek, işverenin ihale 
konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması 
halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir. 

İhale konusu işin başlayıp bittiği tarihler arasında Kuruma ihale 
sözleşmesindeki/ şartnamesindeki işçi sayısının altında bir bildirim yapılmış ise, 
idare ile temasa geçilerek eksik bildirimlerin nedenleri ile Kurumumuza verilmiş 
olan prim belgelerinin idareye de verilmiş olup olmadığı, verilmiş ise bu belgelerde 
kayıtlı sigortalıların dışında başka sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı sorulacaktır. 
İdareden alınan yazılarda, belgelerde kayıtlı sigortalıların dışında sigortalı 
çalıştırıldığının bildirilmesi halinde, hizmetleri ve kazançları Kuruma 
bildirilmediği anlaşılan kişilerle ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi 
işverenlerden bir ay süreli bir tebligatla istenilecektir. 

İdarelerce düzenlenen yazılarda; 
Sigortalı sayısının yanı sıra sigortalıların kimlik bilgilerine de yer verilmiş 

olması halinde, işverenlerce bu bilgilere uygun düzenlenen aylık prim ve hizmet 
belgeleri bir aylık süre içinde Kuruma verilmiş ise bahse konu prim belgeleri 
işleme konulacaktır. İşverenlerce bir aylık süre içinde aylık prim ve hizmet 
belgeleri Kuruma verilmemiş ise, bahse konu prim belgeleri sigorta primleri servisi 
tarafından, idarece bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden; idarece prime esas 
kazanç tutarı bildirilmemiş ise, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 
re’sen düzenlenerek işleme konulacaktır. 

Sigortalı sayısı belirtilmiş, buna karşın sigortalıların kimlik bilgilerine yer 
verilmemiş ise, sigorta primleri servisi tarafından idarece bildirilen prime esas 
kazanç tutarı üzerinden; idarece prime esas kazanç tutarı bildirilmemiş ise, sigorta 
primine esas kazanç alt sınırı üzerinden asıl/ek prim tahakkuk belgesi düzenlenerek 
işleme alınacak ve tahakkuk eden primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi 
işverenlere bildirilecektir. 

İdareden alınan bilgi ve belgelerden sigortalıların hizmetlerinin veya 
kazançlarının Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması 
nedeniyle, asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesi ya da prim tahakkuk belgesi 
düzenlenen her bir ay için, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca; belgenin asıl veya ek 
nitelikte olup olmadığı ve işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate 
alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, idarelerce düzenlenen yazılarda sigortalıların kimlik 
bilgilerine de yer verilmiş olması halinde, bu sigortalıların sigortalı işe giriş ve 
işten ayrılış bildirgeleri yönlerinden de gerekli kontroller yapılarak, 5510 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin durumuna uygun alt 
bendi ile aynı fıkranın (j) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. 

İşlemlerin bu şekilde yapılmasının ardından, tahakkuk eden primlerinin ve 
idari para cezalarının tahsilinden sonra ilişiksizlik belgesi verilecektir. 

İhaleli işin konusunun temizlik veya güvenlik hizmetlerine ilişkin olması 
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halinde, bu işlerin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılması 
düşünülemeyeceğinden, belirtilen nitelikteki ihale konusu işler için geçici mahiyette 
işyeri dosyası tescil ettirilmesi gerekmektedir. 

 
9.4.3. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olmadığı 

İşler 
İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün 

sayısının belli olmaması ve idarece de ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının 
ismen Kuruma bildirilememesi halinde; ihale konusu işin devamlı mahiyetteki 
işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin yapıldığı 
süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta 
primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç 
tutarının altında olup olmadığı geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma 
işleminde olduğu gibi araştırılacak, bu şekilde yapılacak araştırma işlemi 
sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma yeterli işçilik bildiriminde 
bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine 
gönderilmeksizin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da 
bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir. 

Örnek 1- İstihkak tutarı 150.000 TL olan bir iş dolayısıyla, Kuruma 
bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarının 13.500 TL olduğunun araştırma 
işlemi sonucu hesaplanmasına karşın ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma 
bildirilen prime esas kazanç tutarının 14.000 TL olduğu varsayıldığında, ihale 
konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı 
hususunda denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin, ihale konusu işin 
yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik 
belgesi verilecektir. 

Diğer taraftan, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri 
kısmen de olsa çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapılmış olması 
halinde, ihale konusu bir iş için dikkate alınmış olan işçilik, diğer ihale konusu işler 
için dikkate alınmayacaktır. 

Örnek 2- Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile, 
- İstihkak tutarı 100.000 TL olan (A) ihale konusu işinin 1/5/2010 ila 

21/6/2010 tarihleri, 
- İstihkak tutarı 90.000 TL olan (B) ihale konusu işinin 9/6/2010 ila 

28/7/2010 tarihleri, 
- İstihkak tutarı 120.000 TL olan (C) ihale konusu işinin 18/6/2010 ila 

11/8/2010 tarihleri, 
arasında yapıldığı, söz konusu işlerin asgari işçilik oranlarının %12 olduğu, ay 
içerisinde eksik çalışması olmayan 8 sigortalıdan dolayı; 

2010/Mayıs ayı için 10.000 TL, 
2010/Haziran ayı için 10.000 TL, 
2010/Temmuz ayı için 11.000 TL, 
2010/Ağustos ayı için 11.000 TL, 
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Kuruma prime esas kazanç bildiriminde bulunulduğu ve işverenin, (A) ihale 
konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesi verilmesini talep ettiği, (B) ve (C) ihale 
konusu işlerinden dolayı henüz ilişiksizlik belgesi istemediği varsayıldığında; (A) 
ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı, 

[(A) İhale konusu işinin istihkak tutarı X Asgari işçilik oranı (%25 eksiği) = 
Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı] şeklinde hesaplanacaktır. 

Buna göre, (A) ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken 
işçilik miktarı; 100.000 X %9 (%12’nin %25 eksiği) = 9.000 TL olacaktır. 

Söz konusu tutar, (A) ihale konusu işin yapıldığı 1/5/2010 ila 21/6/2010 
tarihleri arasında Kuruma bildirilen, 1/5/2010-31/5/2010 dönemi için [2010/Mayıs 
ayının tamamında ihale konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden] = 10.000 TL 

1/6/2010-21/6/2010 tarihleri arasında [2010/Haziran ayında 21 gün ihale 
konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden (10.000 / 30 X 21)] = 6.999,93 TL 
olmak üzere toplam 10.000 TL + 6.999,93 TL = 16.999,93 TL sigorta primine esas 
kazanç tutarı ile karşılaştırılacaktır. 

(A) İhale konusu işinin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen sigorta primine 
esas kazanç tutarı (16.999,93 TL), Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik 
tutarından (9.000 TL) fazla olduğundan, (A) ihale konusu işinin devamlı işyeri 
sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda incelemeye sevk edilmeksizin, 
işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da 
bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir. 

- İşverenin (A) ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesini aldıktan 
sonra (B) ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesinin verilmesini talep ettiği 
ve (C) ihale konusu işinden dolayı henüz ilişiksizlik belgesi istemediği 
varsayıldığında, 

(B) ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik 
miktarı; 

90.000 X %9 (%12’nin %25 eksiği) = 8.100 TL olacaktır. 
Söz konusu tutar, (B) ihale konusu işinin yapıldığı 9/6/2010 ila 28/7/2010 

tarihleri arasında Kuruma bildirilen; 
9/6/2010-30/6/2010 tarihleri arasında [2010/Haziran ayında 22 gün ihale 

konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden (10.000 / 30 X 22)] = 7.333,26 TL 
1/7/2010-28/7/2010 tarihleri arasında [2010/Temmuz ayında 28 gün ihale 

konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden (11.000 / 30 X 28)] = 10.266,76 TL 
olmak üzere toplam 7.333,26 TL + 10.266,76 TL = 17.600,02 TL ile 

karşılaştırılması gerekmekle birlikte, 9/6/2010 ila 21/6/2010 tarihleri arasında (A) 
ihale konusu işi ile (B) ihale konusu işi birlikte yapıldığından ve (A) ihale konusu 
işi ile ilgili olarak yeterli işçiliğin bildirilip bildirilmediği araştırılarak işverene 
ilişiksizlik belgesi verildiğinden, belirtilen tarihler arasındaki işçiliğin mükerrer 
olarak dikkate alınmaması için söz konusu dönemde (A) ihale konusu işi için 
dikkate alınmış olan işçilik tutarının düşülmesi gerekmektedir. 
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Buna ilişkin hesaplama; [(A) ihale konusu işi için Kuruma bildirilmesi 
gereken işçilik tutarı] / [(A) ihale konusu işinin faaliyet süresi] X [çakışan gün 
sayısı] = Düşülecek tutar, 
şeklinde yapılacaktır. 

Buna göre; 9.000 / 51 X 12 = 2.117,64 TL işçilik tutarının, 17.600,02 TL’den 
düşülmesi gerekmektedir. 

Bu durumda, (B) ihale konusu işinin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilmiş 
olan işçiliğin; 17.600,02 - 2.117,64 = 15.482,38 TL’si dikkate alınacak olup, bu 
tutar (B) ihale konusu işi için Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından 
(8.100 TL) fazla olduğundan, (B) ihale konusu işinin devamlı işyeri sigortalıları ile 
yapılıp yapılmadığı hususunda incelemeye sevk edilmeksizin, işverenin ihale 
konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması 
halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir. 

- İşverenin (A) ve (B) ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesini 
aldıktan sonra (C) ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesi verilmesini talep 
ettiği varsayıldığında, 

(C) ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik 
miktarı; 

120.000 X %9 (%12’nin %25 eksiği) = 10.800 TL olacaktır. 
Söz konusu tutarın, (C) ihale konusu işinin yapıldığı 18/6/2010 ila 11/8/2010 

tarihleri arasında Kuruma bildirilen; 
18/6/2010-30/6/2010 tarihleri arasında [2010/Haziran ayında 13 gün ihale 

konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden (10.000 / 30 X 13)] = 4.333,29 TL 
1/7/2010-31/7/2010 dönemi için [2010/Temmuz ayının tamamında ihale 

konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden] = 11.000 TL 
1/8/2010-11/8/2010 tarihleri arasında [2010/Ağustos ayında 11 gün ihale 

konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden (11.000 / 30 X 11)] = 4.033,37 TL 
olmak üzere toplam 4.333,29 TL + 11.000,00 TL + 4.033,37 TL = 19.366,66 TL ile 
karşılaştırılması gerekmekle birlikte, 18/6/2010 ila 21/6/2010 tarihleri arasında (A) 
ihale konusu işi, 18/6/2010-28/7/2010 tarihleri arasında (B) ihale konusu işi, (C) 
ihale konusu işi ile birlikte yapılmış olduğundan, belirtilen sürelerde Kuruma 
bildirilmiş olan işçiliğin mükerrer olarak dikkate alınmaması için bu dönemlere 
ilişkin olarak ilişiksizlik belgesi verilmiş olan ihale konusu işlerden dolayı dikkate 
alınmış olan işçilik tutarlarının düşülmesi gerekmektedir. 

(A) ihale konusu işinden dolayı düşülecek tutar; (A) işinden dolayı Kuruma 
bildirilmesi gereken işçilik tutarı (9.000) / İşin faaliyet süresi (51 gün) X Çakışan 
gün sayısı (4 gün) = Düşülecek tutar (705,88 TL), 

(B) ihale konusu işinden dolayı düşülecek tutar; (B) işinden dolayı Kuruma 
bildirilmesi gereken işçilik tutarı (8.100) / İşin faaliyet süresi (50 gün) X Çakışan 
gün sayısı (41 gün) = Düşülecek tutar (6.642,00 TL), 
şeklinde hesaplanacaktır. 

Buna göre; 705,88 TL + 6.642 TL = 7.347,88 TL işçilik tutarının, 19.366,95 
TL’den düşülmesi gerekmektedir. 
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Bu durumda, (C) ihale konusu işinin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilmiş 
olan işçiliğin; 19.366,95 TL - 7.347,88 TL = 12.019,07 TL’si dikkate alınacak 
olup, bu tutar (C) ihale konusu işi için Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik 
tutarından (10.800 TL) fazla olduğundan, (C) ihale konusu işinin devamlı 
mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda incelemeye sevk 
edilmeksizin, işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma 
borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir. 

Diğer taraftan, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri 
kısmen çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapıldığı durumlarda, ihale 
konusu işlerin birden fazlası için aynı anda ilişiksizlik belgesi talebinde 
bulunulması halinde de, yukarıda belirtildiği şekilde, bir ihale konusu iş için 
devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı konusunda 
incelemeye sevk edilmesi gerekip gerekmediğine karar verildikten sonra, diğer 
ihale konusu işe geçilmek suretiyle işlem yapılacaktır. 

İhale konusu işten dolayı 30 günden az faaliyet yürütülen aylarda, söz konusu 
ayda eksik çalışması olan sigortalıların prime esas kazançlarının ihale konusu işin 
yapıldığı süreye isabet eden kısmı kadarı dikkate alınacaktır. 

Yapılan araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında 
Kuruma bildirilmiş sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken 
sigorta primine esas kazanç tutarının altında olduğunun tespit edilmesi halinde ön 
inceleme değerlendirme belgesi düzenlenerek işverence bildirilmesi gereken 
SPEK tutarından daha düşük matrah bildiriminde bulunmuş ise aradaki 
farkın bir ay içinde ödenmesi için işverene tebliğ edilir. Belirtilen sürede 
ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilecek, ödenmemesi halinde ise ihale 
konusu işin devamlı mahiyette işyeri sigortalıları ile yaptırılıp yaptırılmadığının 
tespiti amacıyla durum incelemeye sevk edilecektir. 

Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
106 ncı maddesindeki diğer amme alacakları için belirtilen cüz’i miktardaki Kurum 
alacağı tutarını aşmayan fark işçilikten kaynaklanan prim tutarı yönünden, yeterli 
işçilik bildiriminde bulunulmuş gibi değerlendirilerek incelemeye sevk edilmeden, 
işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da 
bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir. 

 
9.4.4. Danışmanlık Hizmet İhaleleri 
İhaleli işin konusunun mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve 

kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, 
yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük 
gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda hizmet alım işlerine yönelik olması 
halinde, devamlı işyeri dosyasından bildirimin bulunması ve işverenin ilgili 
dönemde Kuruma borcunun olmaması halinde ihbar veya şüphe uyandırıcı başka 
bir husus da olmadığı durumlarda ilişiksizlik belgesi verilerek, gerekirse inceleme 
yoluna sonradan gidilecektir. 
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9.4.5. Nakliye İşleri İle Personel/Öğrenci Taşıma İşleri 
İhaleli işin konusunun nakliye veya personel/öğrenci taşıma işi olması ve 

idarece ihale konusu işin sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat 
yükleniciler tarafından yapıldığının bildirilmesi durumunda Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduklarının 
anlaşılması halinde ilişiksizlik belgesi verilecektir. 

Belirtilen türdeki bir işin tümüyle yükleniciler tarafından yapılmayıp, kısmen 
sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapıldığının bildirilmesi halinde, Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadıkları ile 
sigortalı olması gerekenlerin Kurumumuza bildirildiğinin anlaşılması durumunda 
ilişiksizlik belgesi verilecektir. 

İhale sözleşmesindeki/şartnamesindeki işçi sayısının altında bir bildirim 
yapılmış ise bu Genelgenin (4.2) nolu bölümünde belirtilen açıklamalar 
çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

 
9.4.6. Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Malın Teslim İşleri 
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının 

Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, “Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal” 
kavramı, “Projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan 
malları ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu tanıma göre, mal teslim işinin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal 
olarak değerlendirilebilmesi için, bu malın, işe özel olarak üretilmeyip piyasada 
standart olarak seri imalatı yapılan bir mal olması, ayrıca projelendirilmemiş, işe 
göre şekillendirilmemiş bir mal olması ve İdare için özel olarak imal edilmemiş bir 
mal olması gerekmektedir. 

Öte yandan, mal teslim işinin, mal temin ve teslimi ya da mal imal ve teslimi 
şeklinde olması piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olma özelliğini 
değiştirmemektedir. 

Örnek 1- (A) kamu kurumunun seri olarak üretilmekte olan 100 adet klimayı 
ihale suretiyle (B) gerçek kişisinin teslimi hususunda anlaşmaya vardığı 
varsayıldığında, seri üretimi yapılmakta olan bu klimalar ihale konusu işten önce 
tasarlanıp imal edilmekte olduğundan, dolayısıyla ayrıca projelendirme veya İdare 
için özel olarak imal edilmediğinden 100 adet klimanın temin işi, piyasadan hazır 
halde alınıp satılan mal kapsamında değerlendirilecektir. 

Örnek 2- (C) kamu kurumunca günlük 10.000 adet ekmeğin teslim işinin 
ihale suretiyle (D) Limited Şirketi’ne verildiği varsayıldığında, ekmeğin işe özel 
olarak üretilmeyip piyasada standart olarak seri imalatı yapılan bir mal olması 
nedeniyle, bahse konu işverenin ekmek teslim işini, kendisine ait fırın veya 
marketten ya da piyasadaki fırın veya marketlerden temin edip etmediği üzerinde 
durulmaksızın, söz konusu ekmek teslim işi, piyasadan hazır halde alınıp satılan bir 
mal olarak değerlendirilecektir. 
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9.5. İHALE KONUSU İŞLERİN KONSORSİYUM VE İŞ 
ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLMESİ 

İhaleli işlerin zaman zaman konsorsiyumlarca üstlenildiği, işin belli 
bölümlerini yapan konsorsiyum üyesi firmalardan ayrı ayrı teminat alındığı ve her 
bir konsorsiyum üyesine, yaptıkları işler karşılığında ayrıca istihkak ödendiği, bu 
durumdaki firmaların tamamladıkları işler nedeniyle teminatlarını geri alabilmeleri 
için diğer firmaların işlerinin bitirilmesinin beklendiği, bazen işini bitiren yabancı 
firmaların ülkelerine döneceklerinden bahisle işlemlerinin sonuçlandırılmasını talep 
ettikleri, ancak işyeri dosyasının konsorsiyum adına açılmış olması, dolayısıyla 
ihale konusu işin tümünün bitirilmemesi nedeniyle üstlendikleri işi bitiren ve borcu 
bulunmayan firmaların teminatlarını alamadıkları gözlemlenmektedir. 

Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 14 üncü maddesi, 4964 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu madde 
metninde; ortak girişimlerin iş ortaklığı ve konsorsiyumlardan oluştuğu, iş 
ortaklığı üyelerinin; hak ve sorumluluklarıyla işin bütününü yapmak üzere, 
konsorsiyum üyelerinin ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık 
alanlarını yapmak üzere bir araya geldikleri; iş ortaklığı anlaşma ve 
sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine 
getirilmesinde müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları; konsorsiyum 
anlaşma ve sözleşmesinde ise, gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını 
taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla 
koordinasyonun sağlanacağı hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde 
vurgulanmıştır. 

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin 
konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin 
her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı 
ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri 
bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu 
işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek 
işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir. 

Buna göre, 
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale suretiyle yapılan işlerin 

ortak girişim modellerinden konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, 
konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve 
bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla, 
üstlenicilerin her birine verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı 
ayrı sicil numarası verilecektir. 

İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, böyle 
bir ortak girişim için daha önce olduğu gibi her bir ortak adına ayrı ayrı değil, iş 
ortaklığı adına ve tek işyeri dosyası açılacaktır. 
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9.6. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ 

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak 
araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik 
oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. 

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer 
makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi 
yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı 
suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. 

Yapılacak hesaplamada Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek 
Resmi Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınır. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca Tebliğ ile duyurulan birim maliyet bedelleri ayrıca genelge ile 
duyurulmayacaktır. 

İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun 
farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya grubu, Kurumun 
denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına 
istinaden ünitece belirlenerek işlem yapılır. Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı 
sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara bağlanmak üzere Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına yazı ile intikal ettirilir. İnşaatın 
sınıfı veya grubunun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yayımlanan listede daha 
alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan değişiklikler, 
araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar 
dikkate alınır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde 
belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, Tebliğde kayıtlı benzeri bir 
inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir. 

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl 
için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin 
hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. 
Yapımına 2003 yılından önce başlanılan ve 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen 
özel bina inşaatlarında binaların yaklaşık maliyeti 2004 yılından önceki yılların 
birim maliyetleri toplanarak yıl sayısına bölünmesi ile elde edilecek maliyet ile 
inşaatın bittiği yıldan önceki yıla ait birim maliyetle toplanarak ikiye bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama maliyet tutarı esas alınarak hesaplama yapılacaktır. 

Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, 
inşaatın el değiştirmesi, talep edilmesi halinde inşaatın biten kısmı ve benzeri 
hallerde, inşaat, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İnşaatın 
İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel” de 
gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı 
takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet 
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esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir. 
Kurumca aksine bir tespit olmaması halinde; ruhsata tabi olmayan ve maliyet 

hesabı yapılamayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için Kuruma borcu 
olmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyasının 
tasfiye edilmesi; ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması halinde ise Kurumun denetim 
ve kontrolle görevli memurları marifetiyle incelemesi istenilerek düzenlenecek 
rapor sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. 

Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları 
dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre sigortalı olanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir 
işyerine ortak ise sigortalılıkları kesintiye uğrayana kadar 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olmayacaktır. 

5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 
uyarınca yapılacak işlemde, yani Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek 10’da 
yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ile birlikte verilmesi gereken 
puantaj kayıtlarında işverenlerin veya sigortalıların isim/unvan ve imzalarının 
aranılması gerekmektedir. 

Özel bina inşaatının devamı sırasında işverenin vefat etmesi üzerine işin 
varislerine intikal etmesi halinde; varislerin, mirası reddetmedikleri sürece intikal 
durumundan dolayı 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükmüne istinaden işyeri 
bildirgesi düzenlemesi gerekmektedir. Bu durumda varislerin ölen işverenin prim 
borcundan dolayı sorumluluğu mevcut olduğundan, varisler adına yeniden işyeri 
dosyası açılması yoluna gidilmeyecek, varisler tarafından işyeri devir bildirgesi 
verilmesi suretiyle aynı işyeri dosyası üzerinden işlemlere devam edilecektir. 

 
9.7. HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ 

OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI 

Hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik 
bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı 
işyerleri ile ilgili olarak Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin 
yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti gerekmekte ise de, gerek 
işverenlerin gecikmeden kaynaklanacak mağduriyetlerini önlemek gerekse gayri 
faal bu tür işyeri dosyalarının bir an evvel tasfiyesini sağlamak amacıyla, her 
halükarda işin 01/01/2004 tarihinden önce bitmiş olması kaydıyla, işverenlerin 
taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme zammı ile birlikte ödemeleri 
halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına inceleme 
yaptırılmaksızın ilişiksizlik belgesi verilecektir. 

Yapıldığı Kurumca sonradan tespit edilen ticari, turistik, dinlenme amaçlı ve 
anahtar teslimi olmaksızın, defter tutma yükümlülüğü olmayan tescilsiz veya 
tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunmayan, bittiği yılı takip eden 
yılbaşından itibaren bittiğinin tespiti; 2008 ve önceki yıllar için 5 yıllık süreyi, 
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2009 yılı için 6 yıllık süreyi, 2010 yılı için 7 yıllık süreyi, 2011 yılı için 8 yıllık 
süreyi, 2012 yılı için 9 yıllık süreyi, 2013 ve sonraki yıllar için 10 yıllık süreyi aşan 
ve 300 m2’ye kadar olan inşaat işyerleri için ünite tarafından yapılacak ön inceleme 
ve değerlendirme sonucunda bulunan işçilik matrahı son ayına mal edilerek tahsil 
edilir. İhbar, şikayet ve şüpheli durum olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilir. 

 
9.8. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ 

9.8.1. Özel Bina İnşaatlarında İşin Başlama Ve Bitiş Tarihlerinin Tespiti 
Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî 

makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı ve 
bittiği tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması, aksine bir tespit olmadıkça, yapı 
ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih, inşaatın bitiş tarihi ise işverence Kuruma 
yapılan başvuruda dilekçe tarihi beyan edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde ise 
beyan edilen tarih, değilse dilekçenin Kuruma intikal ettirildiği tarih olarak kabul 
edilir. Söz konusu tarihlere işverenlerce itiraz edilmesi durumunda inşaatın başlama 
ve bitiş tarihleri ile ilgili Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 
yapılacak tespit sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

 
9.8.2. İhale Konusu İşlerde İşin Başlama Ve Bitiş Tarihlerinin Tespiti 
Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, işverence ihale makamlarından 

alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. Bu tarihlerin resmî belge ile 
kanıtlanamaması hâlinde, aksine bir tespit olmaması durumunda yüklenici 
tarafından Kuruma müracaat tarihi işin başlama tarihi olarak kabul edilir. İşverence 
Kuruma yapılan başvuruda dilekçe tarihi beyan edilen tarihten itibaren bir ay 
içerisinde ise beyan edilen tarih, değilse dilekçenin Kuruma verildiği tarih işin bitiş 
tarihi olarak kabul edilir. 

 
9.9. ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE 

ORTAK HÜKÜMLER 

Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün 
noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe 
kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç 
tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra yapılan bildirimler ile teknik personel 
niteliğinde olmayan bayan sigortalılar adına inşaat işyerlerinden Kuruma 
bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma 
işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz. 

İhale konusu işlerde idarece (ihale makamınca) müteahhide kısmen malzeme 
verilmesi veya akreditif bedeli ödenmesi halinde, bu durum asgari işçilik oranını 
değiştirebileceğinden, asgari işçilik oranı Tebliğ eki listede olsa bile konu, gerekli 
belgelerle (imalat ve birim fiyatlarını gösterir son hakediş raporu, iş bitirme 
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belgesi, fatura, ibraz edilebiliyorsa sözleşme, idarece verilen malzemenin miktarı 
ve bedelini gösterir belge, fiyat analizleri zaptı vb.) söz konusu belgelerin her bir 
sayfası mutlaka ihale makamınca onaylanmış veya aslının ünitelerimizce 
görülmesini müteakip ilgili belge üzerine “aslı görülmüştür” şeklinde şerh düşülüp, 
yetkililerce imzalandıktan sonra asgari işçilik oranının tespiti amacıyla Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına intikal ettirilecektir. 

Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve 
Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki 
inşaat işyerlerinde ise hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, 
faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. 
İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha 
sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme 
yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi hâlinde, borç kesinleşir ve 
işlemler sonuçlandırılır. 

Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin 
bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, 
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme 
yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, 
denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcunu ödeyeceğine ilişkin 
üniteye yazılı olarak başvurması halinde inceleme durdurulur. En geç 15 gün içinde 
borcun ödendiğine ilişkin yazının Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurlarına ulaşması üzerine, kontrol ve inceleme işleminden vazgeçilmiş sayılır 
ve yasal kayıt ve belgeleri işverene iade edilir. İşverenin borcu ödememesi 
durumunda ise incelemeye devam edilir. 

İşyerleri hakkında ünitece araştırma yapılmış olması, gerektiğinde Kurumun 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan 
asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. 
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca sonradan inceleme 
yapılması durumunda, daha önce ödenmiş prim ile varsa gecikme cezası ve 
gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı 
üzerinden hesaplanan ve Kuruma ödenmediği anlaşılan prim ile varsa gecikme 
cezası ve gecikme zammından mahsup edilir. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 
incelemede işin yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgari işçilik miktarının 
Kuruma bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen 
tutar, hangi aylara ait olduğu hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa 
faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi de dikkate 
alınarak gerekli işlem yapılır. 

İşyerlerinde; 
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Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu 
idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen 
belge veya bilgilerden, çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları Kuruma 
bildirilmeyen veya eksik bildirilen, 

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine 
dair belgeleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli 
sayılmayan , 
sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi ve 
aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren 
veya alt işverenden istenir. Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen 
verilmediği takdirde ünitece re’sen düzenlenir. 

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından 
yapı (inşaat) ruhsatlarının birer nüshası veya tasdikli fotokopisinin ya da ruhsattaki 
bilgileri gösteren listelerin ünitelerimize düzenli olarak gönderilip gönderilmediği 
hususu her ay kontrol edilecektir. 

Yapı (inşaat) ruhsatlarının ünitelerimize intikali üzerine, öncelikle ruhsatta 
belirtilen inşaatın Kurumumuzda tescilli olup olmadığı araştırılacak, söz konusu 
inşaat işyeri tescilli değilse, bu durumda inşaata başlanılmış olup olmadığının 
bildirilmesi, başlanılmış ise 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca işyeri 
bildirgesi verilmesi gerektiği iadeli taahhütlü bir yazı ile yapı (inşaat) sahibine 
bildirilecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesince, ihale konusu işle ilgili işverenin, 
Kuruma prim ve gecikme zammı borcu bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi 
ibraz edilmedikçe, işverene ait kesin teminatın iade edilmeyeceği öngörülmüştür. 
Bu hükme göre, ihale konusu iş ile ilgili teminatın iade edilebilmesi ve özel bina 
inşaatı işyerlerinden dolayı yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için münhasıran 
bu işyerleri ile ilgili olarak işverenlerin Kurumumuza borçlarının bulunmaması 
gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, özel 
nitelikteki bina inşaatları ile ilgili olarak yapı kullanma izin belgesi verilmeden 
önce, ilgililerden bu bina inşaatı işyerinden dolayı Kuruma borçlarının olmadığına 
dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur. 

Bu nitelikteki işyerlerinden dolayı yapı sahiplerince Kurumumuza borçlarının 
bulunmadığına dair bir belgenin verilmesinin istenilmesi halinde, yalnızca bu bina 
inşaatı işyerinden dolayı Kurumumuza sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal 
güvenlik destek primi, idari para cezası, Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmemiş 
olması nedeniyle işin 01/05/2004 tarihinden önce veya sonra bitmiş olup olmadığı 
üzerinde durulmaksızın Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurunun 
raporuna istinaden ünitelerimizce tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu (idari 
aşamada kesinleşmemiş olsa bile), eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga 
vergisi, tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarı, konut edindirme yardımı ve 
bunlara ilişkin gecikme zammı ve faiz borçlarının olup olmadığına bakılacak ve 
borçlarının bulunmaması kaydıyla kendilerine veya ihale makamlarına 
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Kurumumuza borçlarının bulunmadığına dair verilecek ilişiksizlik belgesinin 
mutlaka soğuk damgalı olmasına dikkat edilecektir. 

Söz konusu işyerlerinden dolayı ön inceleme, değerlendirme ve araştırma 
sonucunda Kurumumuza bildirilmediği anlaşılan fark işçilik üzerinden 
hesaplanarak işverene tebliğ edilen ve işverence ödenmesi kabul edilmeyen tutar 
ise borç kapsamına dahil edilmemekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan 
asgari işçilik miktarının tespiti amacıyla müfettişlik incelemesi istenilerek 
sonuçlanıncaya kadar işverene borcunun olmadığına dair yazı verilmeyecektir. 

Öte yandan, bu tür yazılara ihalelere girmek için kullanılamayacağına ve ibra 
anlamına gelmediğine dair şerh konulacaktır. 

İhale konusu işle ilgili kesin teminat, Kurumca düzenlenmiş soğuk damgalı 
ilişiksizlik belgesi işveren tarafından idareye ibraz edilmediği sürece iade 
edilmeyecektir. 

İlişiksizlik belgesinin düzenlenebilmesi için, işverenlerin, ihale konusu işle 
ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden 
hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara 
ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçların 
bulunmaması gerekmektedir. 

İhale konusu işin, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış 
olması halinde ise, işyerinin ihale konusu işin başlayıp bitirildiği sürelerdeki sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan 
prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının 
bulunmaması icap etmektedir. 

İşveren tarafından, idareye, ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığına 
dair ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, İdare, kesin teminatın 
mevzuatına göre kısmen veya tamamen iadesi imkanının başladığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde, işverenin Kuruma ihale konusu işten dolayı borcunun olup 
olmadığını sorarak, borcunun bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesinin 
düzenlenmesini yazı ile isteyecektir. 

İhale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye 
istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca 
teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı 
sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki 
kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda 
herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan 
adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler yeni 
dosyadan yürütülecektir. 

İhale konusu ve özel bina inşaatı işyerlerinde ünitece yapılan ön 
değerlendirme işlemi sonucunda hesaplanan fark işçilik tutarının yasal süresinde 
ödenmemesi halinde gecikme zammı ve gecikme faizi tahakkuk ettirilir. 

Kurum tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanan SGK Asgari 
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İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik 
Oranlarını Gösterir Tebliğ’in eki listede asgari işçilik oranı bulunmayan işler ile 
idarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen 
malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik 
Tespit Komisyonunca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında 
üniteler veya meslek mensupları ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran 
dikkate alınamayacağı gibi, daha önce Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca başka 
bir işyerinde yapılan benzer iş dolayısıyla belirlenmiş olan oran da dikkate 
alınamayacaktır. 

Diğer taraftan, Tebliğ eki asgari işçilik oranlarını gösterir listede, bazı 
işkollarının asgari işçilik oranları eski oranlara göre düşmüş, bazıları ise yükselmiş 
olduğundan, Tebliğin yayımlandığı tarihten önce başlayıp Tebliğin yayımlandığı 
tarihten sonra biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem 
kesinleşmemiş olmak kaydıyla, eski oranla yeni oran kıyaslanarak düşük olan 
orana göre işlem yapılacaktır. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim 
borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 3568 sayılı 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 
Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile 
yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda 
Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim 
yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. 

Usûl ve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak 
serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen rapor 
ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan işyeri ve işverenlerinin, tespit 
edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme 
zammı tutarını 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) 
numaralı alt bendi uyarınca verilecek idarî para cezaları ile birlikte ödemeleri 
kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. 

Özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak serbest muhasebeci mali müşavirler 
ile yeminli mali müşavirler tarafından usulüne uygun olarak düzenlenerek 
Kurumumuza ibraz edilen raporlarda Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun 
belirtilerek, ilişiksizlik belgesinin düzenlemesi hususunda öneride bulunulması 
halinde, işverenin Kurumumuz kayıtlarına göre borcu da yoksa kendisine bu 
nitelikte bir belge verilecektir. 

3568 sayılı Kanuna göre meslek mensubu sayılanların, ihaleli işler ile özel 
bina inşaatı işleri ile ilgili yazacakları raporlara ilişkin usul ve esaslar için Kurum 
tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi 
Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. 

Serbest bölge veya organize sanayi bölgesi müdürlüklerince düzenlenen yapı 
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ruhsatnamelerinde kayıtlı inşaatın, ruhsatnamedeki yapı sınıf ve grupları ile 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini 
gösterir listede yer alan yapı sınıf ve gruplarının uyuşmadığı, bu bölgeler içinde 
farklı nitelikte ve özellikteki inşaatlar için tek ruhsat verildiği, özel bina inşaatları 
ile ilgili asgari işçilik uygulamasında Kurumca işlemlere esas alınan yapı sınıf ve 
grubuna işverenlerce itirazda bulunulduğu durumlarda; 

Serbest bölge veya organize sanayi bölgesinde, kullanım amaçları, nitelikleri 
ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla yapı için tek ruhsat verilmiş (örneğin; 
sanayi tesisi, idare binası, sığınak, hangar ve diğer yardımcı tesislerin aynı ruhsat 
içinde değerlendirilmiş) olması halinde, her bir yapının kullanım amacı, niteliği ve 
özellikleri dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı 
yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listeden belirlenecek yapı sınıf grupları esas 
alınarak her yapı için ayrı ayrı hesaplama yapılarak tek değerlendirme yapılacaktır. 

Kullanım amaçları, nitelikleri ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla 
yapı için tek ruhsat verildiği durumlarda, her yapının başlama ve bitiş tarihleri 
Genelgenin 8 inci bölümünde yapılan açıklamalara göre belirlenecektir. Resmi 
belgelerle kanıtlanması halinde ise yapıların başlama ve bitiş tarihlerinin tespitinde, 
bu belgelerdeki tarihler esas alınarak işlem yapılacaktır. 

Özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili yapılacak asgari işçilik uygulamasında 
bina maliyetinin hesaplanması sırasında, yapının kullanım amacı, niteliği ve 
özellikleri dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listede kayıtlı 
yapının sınıf ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca yayımlanan birim maliyet listesindeki yapı sınıfı ve grubu esas 
alınacaktır. Bu işleme karşı işverenlerce itiraz edilmesi durumunda; 

Öncelikle yapının kullanım amacı, niteliği ve özelliklerinin tespiti için konu 
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilecek ve anılan 
memurlarca düzenlenecek olan raporlardaki tespitlere istinaden, asgari işçilik 
uygulamasına ilişkin ön değerlendirme ya da araştırma işleminde esas alınması 
gereken yapı sınıf ve grubu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı 
yaklaşık birim maliyet listesinden ünitelerimizce belirlenecektir. 

Ünitelerimizce, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan 
tespitler sonucu belirlenmiş olan yapı sınıf ve grubuna da işverenlerce itiraz 
edilmesi halinde, bu defa itiraza konu inşaatın yapı sınıf ve grubunun Asgari İşçilik 
Tespit Komisyonunca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık 
birim maliyet listesinden belirlenmesi amacıyla, konuya ilişkin gerekli bilgi ve 
belgeler (işverenin itiraz dilekçesi, rapor, ünite görüşü vs.) Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığımıza gönderilecek ve ünitelerimizce de 
anılan Komisyonun görüşü doğrultusunda işlemler sonuçlandırılacaktır. 

Gerek ön değerlendirme gerekse araştırma işlemleri sırasında bazı inşaatların 
yapı ruhsatnamelerinde kayıtlı nitelikleri dikkate alındığında, ruhsatnamede kayıtlı 
yapı sınıf ve gruplarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan listede 
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kayıtlı yapı sınıf ve gruplarından farklı olduğu veya doğalgazlı olarak inşa edilen 
yapıların hangi yapı sınıf ve grubunda değerlendirileceği ya da aynı yapı ruhsatında 
yer alan farklı mekanların ayrı ayrı mı, yoksa yalnızca bir yapı sınıf ve grubunda 
mı değerlendirileceği konusunda, yapılacak işlemlerde aşağıdaki hususlar göz 
önünde bulundurulacaktır; 

Dört kat üzerindeki (beş ve daha fazla katlı) konutlar bina yüksekliliği 21.50 
metreyi aşmamak kaydıyla, kalorifersiz olarak yapılmış olsalar dahi, bu yapılarda 
imar mevzuatına göre asansör yapılması zorunlu olduğundan III. sınıf B 
grubunda, bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan asansörlü ve/veya kaloriferli 
apartman tipi konutlar ise, IV. sınıf A grubunda değerlendirilecektir. 

Kat sayısı beş ve üzerinde olup doğalgazlı olarak inşa edilen ve yüksekliği 
21.50 metreyi aşmayan konutlar III. sınıf B grubunda, 21.50 metreyi aşan 
konutlar ise IV. sınıf A grubunda yer aldığından, doğalgazlı olarak inşa edilen bu 
nitelikteki konutların kaloriferli olarak yapılmış olup olmadığı hususunda tespit 
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Bina yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan beş kat ve üzerindeki konutlarda, kod 
altında kalan bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmiş olması ve bodrum 
kat veya katlarla birlikte kat sayısının beşin üzerinde olması halinde, kat sayısının 
tespitinde, iskana yönelik inşa edilen bodrum katlar da dikkate alınacaktır. 

Bu itibarla, bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beş kat ya da daha 
fazla olduğu ve yapı ruhsatında da III. sınıf A grubunda gösterilen konutlarda, 
bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği (kapıcı daireleri de 
dahil olmak üzere) hususu resmi bir yazı ile işverenlerden sorulacaktır. 

İşverenlerce, bodrum kat veya katların iskana yönelik olarak inşa edildiğinin 
bir dilekçe ile beyan edilmesi halinde, bu nitelikteki konutlar III. sınıf B 
grubunda, 

Bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmediğinin beyan edilmesi 
halinde ise, durumun resmi kurum ve kuruluşlardan alınan resmi belge ile 
kanıtlanması istenilecek, resmi belge ile kanıtlanamaması durumunda, ünitede 
görevli Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları vasıtasıyla, bu katların 
iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda 
da bodrum kat veya katlarının, 

- İskana yönelik olarak inşa edildiğinin tespiti halinde III. sınıf B grubu, 
- İskana yönelik olarak inşa edilmediğinin tespiti halinde ise III. sınıf A 

grubu, 
birim metrekare maliyet bedelleri esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır. 

Kalorifersiz olduğu halde asansörlü olan konut yapıları, kat sınırlamasına 
bakılmaksızın yüksekliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla III. sınıf B grubunda 
değerlendirilecektir. 

Doğalgazlı olarak inşa edildiği halde yapı ruhsatnamelerinde III. sınıf A 
grubunda gösterilen ve kat sayısı dört ve altında olan konutlarda, kalorifer 
tesisatının mevcut olup olmadığı bir yazı ile işverenlerden sorulacaktır. 
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İşverenlerce, 
Kalorifer tesisatı bulunduğunun beyan edilmesi halinde III. sınıf B 

grubunda, 
Kalorifer tesisatının mevcut olmadığının beyan edilmesi halinde ise, ünitede 

görevli Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları vasıtasıyla, kalorifer tesis 
edilip edilmediği tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda da, 

- Kalorifer tesisatının yapılmış olduğunun anlaşılması halinde III. sınıf B 
grubu, 

- Kalorifer tesisatının yapılmamış olduğunun anlaşılması durumunda ise III. 
sınıf A grubu, 

birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır. 
Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıf ve grubunu, bir blokta bulunan 

farklı mekanları dikkate almaksızın belirlenmektedir. 
Bu bakımdan, yapı ruhsatnamelerine göre farklı mekanlardan oluştuğu 

anlaşılan yapılar, bundan böyle yapılacak işlemlerde bir bütün olarak dikkate 
alınacak ve yalnızca bir yapı sınıf ve grubunda değerlendirilecektir. 

Yalnızca bir yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi sırasında da inşaatın yapı 
ruhsatnamesinde kayıtlı nitelikleri ve yapının kullanım amacı dikkate alınacaktır. 

Örneğin, kullanım amacı; mesken, dükkan ve depo, yapı sınıf ve grubu da; 
III-A, III-B ve I-B olarak belirtilmiş yapı ruhsatında, yapının esas alınacak sınıf ve 
grubunun belirlenebilmesi için yapının nitelikleri incelenecek olup, yapının 
kaloriferli veya asansörlü olarak inşa edilip edilmediğine veya kat sayısının beş 
veya üzerinde olup olmadığına ya da doğalgazlı olarak inşa edilip edilmediği gibi 
kıstaslara bakılacaktır. 

Buna karşın, birden fazla bloktan oluşan özel bina inşaatları için tek işyeri 
dosyasının açılmış olması ve blokların niteliklerinin veya kat sayısının ya da 
yüksekliklerinin birbirinden farklı olması durumunda, ön değerlendirme ve 
araştırma işlemi, nitelikleri itibariyle yapı sınıf ve grupları farklı olan bloklar için 
ayrı ayrı yapılacaktır. 

Bazı binalar başladığı yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde 
farklı yapı sınıf ve grubunda, bitirildiği yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet 
listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda yer aldığından, bu nitelikteki yapılar için 
inşaata başlanıldığı yılda yayımlanan yapı sınıf ve grubu esas alınarak bina maliyeti 
hesaplanacaktır. 

Örneğin, otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) 2004 Yılı 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf A grubunda yer aldığı halde, 
2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf B grubunda yer 
almaktadır. 

Diğer taraftan, bina yüksekliği 21,50 metreyi aşan apartman tipi konutlar, 
2005 yılından bu yana IV. sınıf A grubunda yer almaktadır. 

Buna göre, yapımına 2004 yılında başlanılan ve yüksekliği 21,50 metreyi 
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aşan kaloriferli bina inşaatı için III. sınıf B grubu, yapımına 2005 yılında başlanılan 
ve yüksekliği 21,50 metreyi aşan apartman tipi konut için ise IV. sınıf A grubu 
birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır. 

Dolayısıyla, bina yüksekliği 21,50 metreyi aşan ve yapımına 2004 yılı ve 
öncesinde başlanılan apartman tipi konutlar için ayrıca yapı sınıf ve grubu 
belirlenmediğinden yapının niteliğine bakılarak, yapımına 2005 ve sonrası yıllarda 
başlanılan apartman tipi konutlar için ise, birim maliyet listesinde yer alan yapı 
sınıf ve grubu esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır. 

İmar mevzuatında yapının inşaat alanının ışıklar hariç bodrum kat, asma kat 
ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm 
katlarının toplam alanı olarak tanımlandığı, bu nedenle uygulamada yapı 
yüksekliğinin; yol kotu altında kalan (+- 0.00 kotu altında kalan) kat veya katlar ile 
yol kotu üstünde kalan (+- 0.00 kotu üstünde kalan) katlarının toplamı olarak 
değerlendirilecektir. 

Özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili olarak Kuruma yeterli işçiliğin 
bildirilmiş olup olmadığına ilişkin yapılacak araştırma ve incelemeler sırasında 
yapının yol kotu altındaki veya üstündeki yüksekliği üzerinde durulmaksızın 

- 21,50 metreyi aşan apartman tipi konutlar, IV. Sınıf A grubunda, 
- 50,50 metreyi aşan yapılar ise V. Sınıf A grubunda değerlendirilecektir. 
Biten bir binanın bağımsız bölümlerinin satın alınması: İşverenlerden, 

biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın alan bazı kişilerin, işveren konumunda 
olmamalarına karşılık satın aldıkları bölümler için yapı kullanma izin belgesi 
alabilmek amacıyla Kurumumuza başvurarak ilişiksizlik belgesi istemekte, ancak 
işveren konumunda olmamalarına ve işverenin Kuruma borçlu bulunmasına bağlı 
olarak, bunlara ilişiksizlik belgesi verilmediğinden bu kişilerin mağdur oldukları 
görülmektedir. 

Bu kişilerin mağdur olmaması ve ayrıca işverenlerin inşaat işyerlerinden 
dolayı Kurumumuza olan prim borçlarının kısmen de olsa tahsiline olanak 
sağlanması açısından, işverenlerden biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın 
alanlara, bunu kanıtlamaları kaydıyla ve istekleri halinde, ilişiksizlik belgesi 
verilebilmesi uygun görülmüştür. 

Ancak, bunun için ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamları ile 
birlikte hem prim borcunun, hem de (araştırma) sonucunda hesaplanan fark tutarın, 
satın alınan bağımsız bölüme düşen kısmının, ilişiksizlik belgesi isteyen kişilerce 
işveren nam ve hesabına ödenmiş olması gerekmektedir. 

Söz konusu tutarların satın alınan bağımsız bölümüne düşen kısmı ise, prim 
borcu için ayrı, fark tutar için ayrı olmak üzere, bunlara ilişkin tutarların yapının 
tüm alanına bölünmesiyle çıkan rakamın bağımsız bölümün alanı ile çarpılması 
sonucu bulunacaktır. 

Öte yandan; buna göre verilecek ilişiksizlik belgelerinde, belgenin tüm 
inşaatı kapsamadığı ve inşaatın hangi bölümü ve ne kadarlık kısmı için 
verildiği mutlaka belirtilmelidir. 
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Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi veya İnşaat Yapım Sözleşmesine istinaden 
tescili yapılmış ancak tamamı ikmal edilmemiş inşaatın bağımsız bölümlerinden 
yer satın alanların, inşaatın yapılmayan kısımlarının tam tespitinin yapılmış olması 
kaydıyla, tescil edilen ilk dosyadan inşaatın yapılan kısımla ilgili hesap edilecek 
prim borcu ile fark işçilik borçlarının hissesi oranında ve daha sonra adına tescil 
edilen inşaatın kalan kısımlarına ait prim ve fark prim borçlarının ödenmesi 
kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilir. 

Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep 
edilmesi halinde bitirilen her bir blok için ayrı ön inceleme değerlendirme işlemi 
yapılabilir ve her bir blok için ayrı ilişiksizlik belgesi verilebilir. Bu durumda 
inşaatın tümünün bitirilmesi halinde ayrıca toplam metrekare üzerinden ön 
inceleme değerlendirme işlemi yapılmaz. Dolayısıyla daha önce bitirilen ve 
ilişiksizlik belgesi verilen inşaatların yüzölçümleri son değerlendirmede dikkate 
alınmaz. 

Tek yapı ruhsatı ile bir blok olarak yapılacak inşaatların bitirilen kısımları 
için ayrı ayrı ilişiksizlik belgesi istenilmesi halinde ilk ilişiksizlik belgesi 
verildikten sonra müteakip ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında asgari işçilik 
ön değerlendirmesi işleminde daha önce ilişiksizlik belgesi verilen kısımlar da 
hesaplamaya dahil edilir. 

Özel bina inşaatları ile elverişli bilgiler varsa özel nitelikteki inşaatlarda 
ödenen istihkak tutarı ile inşaatların metrekare birim fiyatlarının yüzölçümü ile 
çarpılması sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedelleri mukayese edilerek yüksek 
olan tutara işçilik oranı uygulanacaktır. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca ihale konusu işlerle 
ilgili olarak yapılacak incelemelerde yapılan ihale konusu işin defter değeri ile o işe 
ilişkin ödenen toplam istihkak tutarı mukayese edilerek yüksek olan tutara işçilik 
oranı uygulanacaktır. 

 

9.10. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ 

9.10.1. Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapıldığı Belirtilen 
İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin 
İşlemler 

Kurumca denetim veya yazışma gerektirmeyen hallerde, talebin Kurum 
kayıtlarına intikalinden itibaren en geç 10 gün, 

İl müdürlüğü denetim elemanlarınca denetim yapılmasını gerektiren hallerde; 
- İşverenden defter ve belgelerin istenmesi durumunda anılan defter ve 

belgelerin kontrol memuruna ibraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay, 
- Herhangi bir yazışma gerektirmeyen hallerde en geç bir ay, 
- Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca inceleme yapılmasını gerektiren 

durumlarda, defter ve belgelerin müfettişe ibraz süresinin bitiminden itibaren en 
geç üç ay, 
içinde sonuçlandırılacaktır. 
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9.10.2. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen 
İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler 

Kurumca denetim veya yazışma gerektirmeyen hallerde, talebin Kurum 
kayıtlarına intikalinden itibaren en geç 10 gün, 

İl müdürlüğü denetim elemanlarınca denetim yapılmasını gerektiren hallerde; 
- İşverenden defter ve belgelerin istenmesi durumunda anılan defter ve 

belgelerin kontrol memuruna ibraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay, 
- Herhangi bir yazışma gerektirmeyen hallerde en geç bir ay, 
- Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca inceleme yapılmasını gerektiren 

durumlarda, defter ve belgelerin müfettişe ibraz süresinin bitiminden itibaren en 
geç üç ay, 
içinde sonuçlandırılacaktır. 
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Amacı sosyal güvenliği yaygınlaştırmak, suiistimallere karşı caydırıcılığı 
artırmak ve sosyal güvenliğin bir düzen dahilinde yürütümünü sağlamak olan 
müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinde idari para cezaları başlığı 
altında vücut bulmuştur. 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinde sayılmış olan idari para cezalarının 
miktarlarının belirlenmesinde sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 
için uygulanan asgari ücret kıstas alınmaktadır. Uygulanacak olan idari para cezası 
için hangi tarihte geçerli olan asgari ücretin kıstas alınacağı da bir diğer önemli 
konudur. Genel itibariyle bir idari para cezası için kıstas alınacak asgari ücret, idari 
para cezası uygulanmasını gerektiren fiilin işlendiği tarihte geçerli olan asgari ücret 
olacaktır. Ayrıca 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinde belirtilmiş olan idari para 
cezalarının uygulanabilmesi için mutlak suretle Kurumca cezanın dayanağının 
belirtilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik özellikle idari para cezasının kaynağını 
oluşturan olaya ilişkin açılacak davalarda delil niteliği olması açısından büyük 
önem arz etmektedir. 

5510 Sayılı Kanun’da yer alan idari para cezaları ile ilgili olarak genel 
anlamda değinilmesi gereken bir başka husus ise 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe 
girmeden önceki (01.10.2008 öncesi) dönemlere ilişkin idari para cezası 
uygulanmasını gerektirecek fiillerin tespiti hallerinde hangi kanun hükümlerinin 
uygulanacağıdır. Ceza hukukunun genel kuralı gereği birisi diğerini yürürlükten 
kaldıran iki ayrı kanun veya kanun maddesi bulunması ve cezayı gerektiren fiilin 
yürürlükten kalkmış olan maddenin yürürlükte olduğu zaman diliminde meydana 
gelmiş olması halinde cezaya muhatap olan kişi için lehe olan hükmün 
uygulanması gerekmektedir. Bu durum özellikle 5510 Sayılı Kanun ile 506 Sayılı 
Kanun’da yer alan idari para cezaları için büyük önem arz etmekte olup 506 Sayılı 
Kanun yürürlükte iken idari para cezası gerektiren bir fiilin işlenmiş olması ancak 
bu hususun 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 sonrasında tespiti 
halinde muhatap için iki kanundan hangisinde daha az ceza öngörülmüşse o kanun 
hükmünün uygulanması gerekecektir.18 

 
10.1. SİGORTALILIK TESCİLİNE İLİŞKİN UYGULANA-

CAK İDARİ PARA CEZALARI 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
sigortalılığa ilişkin bildirgenin süresinde verilmemesi halinde uygulanacak idari 
para cezaları düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre uygulanacak idari para 
cezaları üçlü bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu idari para cezalarını aşağıdaki şekilde 
açıklamak mümkündür; 

                                                            
18 Mehmet Bulut, “Sosyal Güvenliğe Yönelik İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanun Hükmünün 
Uygulanması”, Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Şubat 2010, s. 47  
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10.1.1. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen 
Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali 

5510 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede 
belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen 
şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri 
ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler 
hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, bildirgenin verilmesi 
gereken son günde geçerli olan asgari ücrettir. 

Buna göre söz konusu bir asgari ücret tutarındaki idari para cezası aşağıda 
sayılan haller için uygulanacaktır; 

i. İşverenlerin, 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler için, sigortalılık başlangıç tarihinden 
önce sigortalı işe giriş bildirgesi vermemeleri halinde her bir sigortalı için aylık 
asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi; 
 - İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en 

geç çalışmaya başlatıldığı gün, 
- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak 

çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa 
sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan 
sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık 
sürenin dolduğu tarihe kadar, 

- Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 
göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt 
dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 
bir ay içinde, 

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. 
ii. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı 

ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 
kişiler; Türkiye'deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık 
sigortalısı sayılır. Bu tarihten itibaren kendilerince bir ay içinde genel sağlık 
sigortası giriş bildirgesi vermezlerse haklarında aylık asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanacaktır. 

iii. 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili 
kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişilerin genel sağlık 
sigortalılığı işsizlik ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmaya başladıkları tarihten başlar. Bu tarihin Türkiye İş Kurumu tarafından 
işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası 
giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde aylık asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanacaktır. 
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iv. Vatansızlar ve sığınmacıların sigortalılığı vatansız ve sığınmacı 
sayıldıkları tarihten itibaren başlar. Bu tarihin İçişleri Bakanlığınca bir ay içinde 
genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde aylık asgari 
ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

v. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin sigortalılığı korunma, bakım ve 
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren 
başlar. Bu tarihin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca bir ay içinde 
genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde aylık asgari 
ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

vi. 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 
görevlendirilen köy korucuları ile geçici köy korucularının sigortalılıkları göreve 
başladıkları tarih itibarıyla başlar. Bu tarihin görevlendirmelerini İçişleri 
Bakanlığının onayına sunan Valilik tarafından bir ay içinde genel sağlık sigortası 
giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde aylık asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanacaktır. 

vii. Yukarıda sıralanan bildirgeleri Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun 
vermeyenler hakkında da sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır. Nitekim, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının; (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için yeni Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nin Ek-4, (c) bendine tabi olanlar için ise aynı yönetmeliğin Ek-4-
A’da bulunan sigortalı işe giriş bildirgelerinin, Kuruma e-sigorta ile verilmesiyle 
yerine getirilir. Sigortalı işe giriş bildirgesi dışında, başka biçimlerde yapılan 
bildirimler geçerli sayılmaz. 

viii. Sigortalılığa ilişkin bildirgeleri Kurumca internet, elektronik veya 
benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda 
göndermeyenler hakkında da sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır. 

İşe başlamadan önce işe giriş bildirgesi verilmesi gereken nitelikte bir işyeri 
de olsa, pazartesi günleri çalışmaya başlayanların işe giriş bildirgeleri aynı gün 
verilirse idari para cezası uygulanmamaktadır. 

Yeni tescil edilen bir işyerinde ilk alınan işçilerin işe giriş bildirgeleri 
çalışmaya başlama tarihinden itibaren bir ay içinde verilebilir. Ancak bu hak, aynı 
işyerine söz konusu bir aylık sure içinde de olsa daha sonra alınan işçiler için 
geçerli değildir. İlk çalışanlardan sonraki bir aylık süre içinde işe alınan diğer 
sigortalıların işe giriş bildirgeleri de söz konusu bir aylık sürenin sonuna kadar 
ilgili üniteye verilmesi gerekmektedir. 

İnşaat işyeri olması şartıyla devamlı ya da geçici nitelikteki tüm işyerlerinde 
çalışan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin çalışmaya başlama tarihinde verilmesi 
halinde idari para cezası uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. İşyerinin “2” 
(devamlı) veya “4” (geçici) mahiyet kodlu olmasının bir etkisi yoktur. 
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Hata ile aynı işverene ait olmakla birlikte başka bir işyeri dosyasından verilen 
işe giriş bildirgesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır. 

4/a kapsamında sigortalı olanlarla ilgili olarak, aynı işverene ait bir 
işyerinden çıkarak, hizmet akdi sona ermeden yine aynı işverene ait başka bir 
işyerinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, ikinci işyerinden sigortalı işe giriş 
bildirgesinin, ilk işyerinden de sigortalı işten çıkış bildirgesinin süresi dışında 
verilmesi halinde idari para cezası uygulanmamaktadır. 

 
10.1.2. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli 

Yollarla Öğrenilmesi Hali 
İşverenlerin, 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler için işe giriş bildirgesini vermediğinin, 
- Mahkeme kararından, 
- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden, 
- Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince 

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden, 
- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşlardan, 
alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar 
hakkında her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. Bu durum sadece 5510 Sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen bildirge için söz konusu olup genel sağlık sigortası giriş 
bildirgelerinin verilmediğinin yukarıda sayılan makamlardan birisi tarafından tespit 
edilmesi halinde uygulanmayacaktır. Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, 
bildirgenin verilmesi gereken son günde geçerli olan asgari ücrettir. 

Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlükten kalkan 506 Sayılı 
Kanun’da sigortalı işe giriş bildirgesinin süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde 
tekdüze ve oldukça basit bir uygulama öngörülmekteydi. 506 Sayılı Kanun’un 140. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, sigortalı işe giriş bildirgesini yasal 
süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret 
tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari 
ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Çalışma 
iznine yönelik farklı ceza uygulamasına 5510 Sayılı Kanun ile son verilmiştir. 
Bunun dışında 506 Sayılı Kanunda tespitin nasıl yapıldığı önem taşımamakta ve 
idari para cezası açısından bir farklılık bulunmamaktaydı. Bu sebeple muhatap 
hakkında lehe olan kanun hükmünün uygulanması ilkesi doğrultusunda 01.10.2008 
tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak işe giriş bildirgesinin verilmemiş 
olduğunun yukarıda sayılan makamlardan birisi tarafından tespit edilmesi halinde 
506 Sayılı Kanun’da yer alan bir aylık asgari ücret tutarındaki idari para cezasının 
uygulanması gerekecektir. 
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10.1.3. Tekerrür Hali 
İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; 
- Mahkemenin karar tarihinden, 
- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, 
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihin-

den, 
- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden, 
itibaren bir yıl içinde Kurumca tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, 
bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için aylık 
asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

Tekerrür hali sadece Kurumca yapılan tespit halinde söz konusu olup, 
işverenin kendiliğinden süresi dışında verdiği işe giriş bildirgeleri veya usulüne 
uygun olmayan şekilde bildirgenin verilmesi hallerinde uygulanmamaktadır. 
Tekerrür hali genel sağlık sigortası giriş bildirgelerinin verilmediğinin yukarıda 
sayılan makamlardan birisi tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu 
olmayacaktır. 

Tekerrür halinde önem arz eden bir başka husus ise ceza uygulamasının işyeri 
bazında dikkate alınmasıdır. Bir işverenin birden fazla işyerinde meydana gelecek 
tekerrür hallerinde yukarıda belirtilen ağırlaştırılmış idari para cezası uygulanması 
söz konusu olmayacaktır. 

 
10.2. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA ER-

MESİ VE İDARİ PARA CEZALARI 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı olanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu 
tarih işverenleri tarafından 10 gün içinde Kuruma bildirilir. 

5838 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasına (j) bendi eklenmiş ve 
sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimin süresinde yapılmamasına ilişkin idari 
para cezası öngörülmüştür. Eklenen söz konusu bende göre; 5510 Sayılı Kanun’un 
9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin 
bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, 
sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya 
da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca 
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde 
anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi 
için asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesine bağlı idari para cezasında önemli olan 
ayrıntı, 4/1-c kapsamındaki sigortalıların işverenlerine hiçbir şekilde idari para 
cezası yok iken, 4/1-a kapsamındaki sigortalıların işverenlerinden ise, sadece 
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hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalıların işverenleri açısından 01.08.2009 
tarihinden itibaren idari para cezası uygulaması söz konusudur. Hizmet akdi 
teşekkül etmeden 4/1-a kapsamındaki sigortalıların işverenleri açısından, sigortalı 
işten ayrılış bildirgesi verilmesine gerek olmadığı gibi bu söz konusu fiile bağlı 
herhangi bir idari para cezası uygulaması da söz konusu olamaz (Hizmet akdine 
istinaden çalıştırılan sigortalılar ile olmayan sigortalılar, 5510 sayılı Kanun’un 4 
ila 5. maddelerinde belirtilmiştir.) Bundan başka önemli bir ayrıntı da, 10 günlük 
süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya gönderilse dahi 20.08.2009 
tarihinden itibaren sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi zorunludur. 

 

10.3. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEME-
Sİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 

5510 Sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca 
belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik 
veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda 
göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere; 

a) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 
asgari ücretin üç katı tutarında, 

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı 
tutarında, 

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında 
idari para cezası uygulanır. 

Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, bildirgenin verilmesi gereken 
son günde geçerli olan asgari ücrettir. 

Görüldüğü üzere işyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi ile ilgili olarak 
uygulanacak idari para cezaları 5510 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilmiş 
olan bildirgeleri kapsamaktadır. Söz konusu maddede bahsi geçen bildirgeleri 
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 

i- 5510 Sayılı Kanun kapsamında bir işyeri tescil edilmesi gerektiği 
durumlarda en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermesi gereken 
işyeri bildirgesi, 

ii- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, 
birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline 
tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda 
ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde Kuruma verilmesi 
gereken işyeri bildirgesi, 

iii- İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese 
nakledilmesi halinde işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde Kuruma 
verilmesi gereken işyeri bildirgesi, 

iv- Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi 
halinde yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde 
Kuruma verilmesi gereken işyeri bildirgesi, 
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v- İşyerinin miras yoluyla intikali halinde mirasçılarca, ölüm tarihinden 
itibaren en geç üç ay içinde Kuruma verilmesi gereken işyeri bildirgesi. 

İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına 
giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile 
bildirilmesi yeterlidir. Böyle durumlarda işyeri bildirgesi verilmesi gerekmemekte 
olup aynı zamanda söz konusu adres değişikliği yazısının verilmemesi nedeniyle 
idari para cezası uygulanması da söz konusu olmamaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere işyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde 
uygulanacak idari para cezaları üçlü bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayrımda 
işverenlerin tutmakla yükümlü oldukları defter çeşitleri kıstas alınmıştır. Buna göre 
kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari 
ücretin üç katı tutarında, diğer defterleri (işletme defteri ve serbest meslek kazancı 
defteri) tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, defter tutmakla 
yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. 

İşyeri bildirgesinin süresinde verilmemesinin yanı sıra 5510 Sayılı Kanun’un 
102. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde söz konusu bildirgenin Kurumca 
belirlenen şekle ve usûle uygun verilmemesi veya Kurumca internet, elektronik 
veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda 
gönderilmemesi halleri içinde aynı şekilde idari para cezası uygulanması 
öngörülmüştür. 

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan 506 Sayılı Kanun’da 
yer alan işyeri bildirgesine ilişkin idari para cezaları 5510 Sayılı Kanun ile 
paralellik göstermekteydi ve aynı tutarlar uygulanmaktaydı. Yalnızca kamu 
idareleri açık bir şekilde bilanço usulünde defter tutanlarla anılmamakta olup, 
uygulamada ise bilanço usulünde defter tutanlarla aynı ceza uygulanmaktaydı. 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinde işyeri bildirgesine ilişkin olarak 
başka cezalar da öngörülmüştür. Nitekim şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı 
sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına 
bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılmaktadır, ancak ticaret 
sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma 
bildirmek zorundadır. Belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine 
getirmeyen ticaret sicili memurluklarına yerine getirilmeyen her bir bildirim 
yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 5510 
Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan 506 Sayılı Kanun hükümlerinde 
ticaret sicil memurluklarının söz konusu yükümlülüğü yerine getirmemeleri halinde 
nasıl bir ceza uygulanacağı net bir şekilde belirtilmemiş olup uygulamada bu 
yükümlülüğü yerine getirmeyen ticaret sicil memurluklarına üç asgari ücret 
tutarında ceza uygulanmakta idi. 5510 Sayılı Kanun ile birlikte bu konuya kesin bir 
açıklık getirilmiş olup ticaret sicil memurluklarının bildirim yükümlülüklerini 
yerine getirmemeleri halinde bir asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesi 
öngörülmüştür. 
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10.4. PRİM BELGELERİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE 
İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde prim 
belgelerine yönelik idari para cezaları düzenlenmiştir. Buna göre 5510 Sayılı 
Kanun’un 86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, 
Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, 
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan 
ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 

a) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek 
kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri 
tutarında, 

b) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek 
kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 
sekizde biri tutarında, 

c) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden19 Kurumca re'sen 
düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir 
ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 

d) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile 
görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin 
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, 
denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, 
kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve 
belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik 
bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek 
nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, 
aylık asgari ücretin iki katı tutarında, 

idari para cezası uygulanır. Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, 
belgenin verilmesi gereken son günde geçerli olan asgari ücrettir. 

Görüldüğü üzere prim belgelerine ilişkin idari para cezaları kanunda dört 
gruba ayrılmıştır. Burada kıstas alınan husus ise belgenin asıl veya ek olması ile 
belgenin verilmediğinin tespit yöntemidir. 

Bu madde hükmüne göre verilecek cezaları aşağıdaki şekilde sınıflan-
dırabiliriz; 
                                                            
19 Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet 
belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin 
Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet 
belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 
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10.4.1. Belirtilen Şekil Ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen 
Belgenin Asıl Nitelikte Olması 

- Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla, 
- Belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, 
- Aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında idari para cezası kesilir. 
5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 

maddesinin (c) bendi uyarınca asıl nitelikteki belgeler için de belgede kayıtlı 
sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında idari para cezası 
kesilmekteydi. Ancak kesilecek ceza miktarı toplamda aylık asgari ücretin 3 
katından fazla olamamaktaydı. Bu niteliği göz önünde bulundurulduğunda asıl 
nitelikteki belgeler açısından işverenler lehine bir düzenlemenin yapılmış olduğu 
görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba uygulanması ilkesi doğrultusunda 
olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesinde verilmesi gerekirken bu tarihten sonra 
verilen bir asıl nitelikteki belge için toplamda iki asgari ücretin üzerinde idari para 
cezası uygulanamayacaktır. 

 
10.4.2. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen 

Belgenin Ek Nitelikte Olması 
- Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla, 
- Her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, 
- Aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası kesilir. 
5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 

maddesinin (c) bendi uyarınca ek nitelikteki belgeler için her bir belge için, belgede 
kayıtlı sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para 
cezası kesilmekteydi. Ayrıca kesilecek ceza miktarı toplamda aylık asgari ücretin 3 
katından fazla olamamaktaydı. Bu niteliği göz önünde bulundurulduğunda ek 
nitelikteki belgeler açısından işverenler bir aleyhine bir de lehine düzenlemenin 
yapılmış olduğu görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba uygulanması ilkesi 
doğrultusunda olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesinde verilmesi gerekirken 
bu tarihten sonra verilen bir ek nitelikteki belge için toplamda iki asgari ücretin 
üzerinde idari para cezası uygulanamayacaktır. Aynı zamanda böyle bir belge için 
sigortalı sayısına bakılmaksızın belge başına asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para 
cezası uygulanması gerekecektir. 

 
10.4.3. Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi 
5510 Sayılı Kanun’un 86. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, sigortalıların 

otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet 
belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve 
belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere 
ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, 
bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 
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Ek belgenin bu hükme istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, 
- Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
- Her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, 
- Aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 
5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 

maddesinin (c) bendi uyarınca ek nitelikteki bu tür belgeler için sigortalı sayısına 
bakılmaksızın üç asgari ücret tutarında idari para cezası kesilmekteydi. Bu niteliği 
göz önünde bulundurulduğunda ek nitelikteki bu tür belgeler açısından işverenler 
lehine bir düzenlemenin yapılmış olduğu görülmektedir. 

 
10.4.4. Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla 

Tespiti Hali 
Burada belgenin verilmediğinin aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan veya 

makamlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılmış olması gerekmektedir. Madde 
hükmünde belirtilmiş olan bu kurum ve kuruluşlar veya makamlar tarafından 
verilen bilgi ve belgeler şunlardır; 

- Mahkeme kararı, 
- Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 

tespitler, 
- Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde alınan bilgi ve 
belgeler, 

- Bankalardan alınan bilgi ve belgeler, 
- Döner sermayeli kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler, 
- Kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve 

belgeler. 
Ancak belirtilen idari para cezasının uygulanabilmesi için yukarıdaki 

hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan 
sigortalılarla ilgili olması gerekmektedir. Ayrıca belgenin asıl veya ek nitelikte 
olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmamaktadır. 
Böyle durumlarda belge başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır. 

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 
maddesinin (c) bendi uyarınca bu nitelikteki belgeler için aylık asgari ücretin üç 
katı tutarında idari para cezası kesilmekteydi. Bu niteliği göz önünde 
bulundurulduğunda bu nitelikteki belgeler açısından işverenler lehine bir 
düzenlemenin yapılmış olduğu görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba 
uygulanması ilkesi doğrultusunda olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesinde 
verilmesi gerekirken bu tarihten sonra verilmesi gerektiği yukarıdaki yollardan biri 
ile tespit edilen belge için iki asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanabilecektir. 
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10.4.5. Diğer Hususlar 
İşverenin; sigortalıların sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırken 

sehven tüm sigorta kollarından veya tüm sigorta kollarına tabi çalışırken sehven 
sosyal güvenlik destek primine tabi bildirildiğini ileri sürerek, yapılan bu yanlışlığı 
düzeltmek amacıyla verdiği iptal ve asıl/ek aylık prim ve hizmet belgeleri 
incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu amaçla verilen asıl/ek aylık prim ve 
hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. 

Ayrıca iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için hiçbir şekilde idari 
para cezası uygulanması söz konusu değildir. 

 
10.5. EKSİK GÜN NEDENLERİNE BAĞLI İDARİ PARA 

CEZALARI 

5510 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliklerinin başında gelen Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, 
verilmesi ve saklanması” başlıklı 102. maddesine göre; 

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan 
veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; 

a) Kurum’ca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri 
hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu, 

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, 
c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin 

belgeleri, 
ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, 
d) İşverenin imzasını da taşıyan puantaj kayıtları, 
e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle 

işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî 
makamlardan alınan yazı örneği, 

Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde 
Kurum’a verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak 
gönderilir. 

Onüçüncü fıkrada sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her 
zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi 
gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki 
otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleriyle kamu işyerlerinde çalışan 
sigortalılara ilişkin eksik bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde 
belirtilmesi şartıyla ayrıca belge aranmaz. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “araştırma ve re’sen yapılacak 
işlemlerde ortak hükümler” başlıklı 112. maddesine göre; İşyerlerinde; ay içinde 
bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri 
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Kurum’a verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurum’ca geçerli sayılmayan 
sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi ve 
aylık prim ve hizmet belgesi Ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili 
işveren veya alt işverenden istenir. Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen 
verilmediği takdirde Ünitece re’sen düzenlenir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurum’a 
verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurum’ca geçerli sayılmaması 
halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurum’ca re’sen tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilecektir. 

Kanun’un bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve 
belgelerin Kurum’a verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurum’ca geçerli 
sayılmaması halinde, işveren/aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi, 7201 
sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde 
verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili Ünitece re’sen düzenlenerek, 
tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile 
işveren/aracılara bildirilecektir. 

Dolayısıyla, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum’a 
verilmemesi veya Kurum’ca geçerli sayılmaması halinde, 7201 sayılı Kanuna göre 
tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve 
belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim 
ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir. 

Diğer taraftan, eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelilikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinin Kurum’a verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, 
işveren/aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu 
belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman 
düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter 
tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar 
edilecektir. 

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kurum’a vermeyen veya 
vermelerine rağmen Kurum’ca geçerli sayılmayan işveren/aracılara gönderilecek 
olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar 
için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da 
belirtilecektir. 

İşveren/aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda 
daha önce Kurum’a bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının prim ödeme gün 
sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün 
sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, işverenler tarafından 4/1-a 
kapsamında çalıştırılan sigortalılar için, herhangi bir ay için 30 günden az 
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çalıştıkları takdirde, bu eksik çalışmanın nedeninin belgelendirilerek ilgili ay prim 
belgesine eklenmek suretiyle yasal süre içerisinde Kurum’a gönderilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu belgelendirmede, kamu işverenleri ile toplu iş 
sözleşmesi imzalanan işyerleri istisna kapsamında olup, prim belgesinde eksik gün 
nedeninin beyan edilmesi yeterli kabul edilmiştir. Söz konusu eksik gün 
nedenlerinin gerek beyan edilmemesi gerek bu nedenlere ait kanıtlayıcı belgelerin 
gönderilmemesi durumunda Kurum’un ilgili Ünitesi tarafından işverenden ilgili 
bilgi veya belgeler 1 ay süreli tebligat ile istenilir. Bunun üzerine beyan edilen veya 
gönderilen belgelerin Kurum’ca geçerli bir belge olarak kabul edilmemesi 
durumunda işverenden eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinin 1 aylık süre içinde verilmesi, verilmemesi halinde, bahse konu 
prim belgeleri ilgili Kurum’un ilgili Ünitesince re’sen düzenlenir, tahakkuk eden 
primler işverene tebliğ edilir. Bunun dışında, söz konusu ek belgeler Kurum 
tarafından re’sen düzenlendiğinden dolayı, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek 
kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı 
tutarında idari para cezası uygulanır. 

Kısaca, işverenler tarafından herhangi bir sigortalısı/sigortalıları için, eksik 
gün neden/nedenlerinin belgelendirilmesi Kurum tarafından istendiğinde, söz 
konusu neden/nedenler Kurum tarafından geçerli olarak kabul edildiğinde, işveren 
hakkında idari para cezası uygulanamayacaktır. Ancak, Kurum’a sonradan 
bildirilen eksik gün nedenleri geçerli belge olarak kabul edilmeği takdirde, işveren 
hakkında idari para cezası uygulanacaktır. 

 
10.6. ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ VE TESPİT EDİ-

LEN EKSİK İŞÇİLİK NEDENİYLE UYGULANACAK İDARİ 
PARA CEZASI 

5510 Sayılı Kanun’un 59 uncu maddesi uyarınca Kurumun defter ve belge 
incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından 
veya 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci malî 
müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden20, Kuruma 
bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık 
asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, eksik işçiliğin mal edildiği ayda 
geçerli olan asgari ücrettir. 

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 
                                                            
20 İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını 
gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş 
serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının 
incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun 
denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      289 

maddesinin (c) bendi uyarınca eksik işçilik tespiti halinde işçiliğin mal edildiği her 
bir ay için aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası kesilmekteydi. Bu 
niteliği göz önünde bulundurulduğunda bu nitelikteki tespitler açısından işverenler 
lehine bir düzenlemenin yapılmış olduğu görülmektedir. Lehe olan kanunun 
muhataba uygulanması ilkesi doğrultusunda olaya bakacak olursak 01.10.2008 
öncesi için yapılmış olan bir tespitte işçiliğin mal edildiği ay için iki asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanabilecektir. 

Sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin idari para cezaları 5510 sayılı 
Kanun’un 102. maddesinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin 
dördüncü fıkrasına göre ise; Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri 
hakkında ayrıca 102. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) 
numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanması gerekmektedir. Aynı 
hususa Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 112. maddesinin yedinci 
fıkrasında da yer verilmiş olup, söz konusu fıkrada “Kurumun denetim ve kontrolle 
görevlendirilmiş memurlarınca yapılan incelemede işin yürütümü için gerekli 
olduğu saptanan asgari işçilik miktarının Kuruma bildirilmediğinin veya eksik 
bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen tutar, hangi aylara ait olduğu 
hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal 
edilir ve Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) 
numaralı alt bendi de dikkate alınarak gerekli işlem yapılır” ifadesine yer 
verilmiştir. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanun uyarınca eksik işçiliğin mal edildiği 
aylar için iki farklı ceza söz konusudur. Bu cezalar ve tutarları şöyledir; 

a) 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un 59. maddesi uyarınca Kurumun defter ve belge 
incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından 
veya 59. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci malî 
müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden (yani 
asgari işçilik incelemelerine istinaden), Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik 
işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında21 
idari para cezası uygulanır. 

b) 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) 
numaralı alt bendi yarınca; tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz 
edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve 
belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; 

- Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik 
tarihinden önceki kısmı geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği 
her bir takvim ayı için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 

- İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta 
primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek 
                                                            
21 Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, eksik işçiliğin mal edildiği ayda geçerli olan asgari 
ücrettir. 
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şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik 
hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 

- Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken 
kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın 
ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait 
defterlere işlenmemiş olması halinde o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve 
bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için aylık asgari ücretin 
yarısı tutarında, 

- Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde 
tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan 
defter türü dikkate alınarak bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar 
için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında, diğer defterleri tutmakla yükümlü 
olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında, 

- Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması 
gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve aylık 
asgari ücretin oniki katı tutarında, 
idari para cezası uygulanır. 

Kurum tarafından tespit edilen asgari işçilik tutarları üzerine uygulanacak 
olan idari para cezaları 5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin dördüncü maddesi ile 
sınırlandırılmış olup, yukarıda belirtilen iki ceza dışında başkaca bir cezanın 
uygulanması mümkün değildir. Nitekim, ceza hukukunun genel kuralı gereğince 
kanunsuz suç ve ceza olması mümkün değildir. Ancak uygulamada bazen 5510 
sayılı Kanun öncesi uygulamalar da göz önünde bulundurularak bazı yanlış idari 
para cezaları uygulanabilmektedir. 

a) Ücret Ödeme Bordrosunun Geçersizliği Nedeniyle İPC Uygulanamaz 
Asgari işçilik tutarları üzerine uygulanacak olan idari para cezaları ile ilgili 

tereddüte düşülen hususlardan birincisi fark işçiliğin tespit edildiği aylar için aynı 
zamanda ücret bordrosunun geçersizliği gerekçesiyle idari para cezası uygulanıp 
uygulanmayacağıdır. Asgari işçilik yapılan aylar için ücret ödeme bordrosunun 
geçersizliğine ilişkin idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir. Bunun üç 
önemli sebebi vardır; 

i. 5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin dördüncü fıkrasına göre asgari işçilik 
incelemelerine ilişkin uygulanacak idari para cezalarına sınırlama getirilmiştir. 
Buna göre Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma 
asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102. 
maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi 
uyarınca idarî para cezası uygulanması gerekmektedir. Ücret bordrosunun geçersiz-
liği halinde uygulanacak idari para cezasına ilişkin hükme ise 102. maddenin 
birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer verilmiştir. Dolayısıyla 
kanuna dayanmayan bir cezanın uygulanması söz konusu olamayacaktır. 

ii. Ceza hukukunun lehe olan kanunun muhataba uygulanması ilkesi 
doğrultusunda olaya bakacak olursak; 5510 sayılı Kanun’dan önce uygulanmakta 
olan 506 sayılı Kanun’un 79. maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca; Sigorta 
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müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri 
hakkında ayrıca bu Kanunun 140. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) 
bentlerinin son fıkralarına göre işlem yapılır. 506 sayılı Kanun’un 140. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinin son fıkrası uyarınca ise, defter ve belgelerinin 
tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali 
için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari 
ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla 
506 sayılı Kanun uygulamasında eksik işçiliğin maledildiği aylar için hem defter 
hem de ücret bordrosundan geçersizlik verilebilmekte, böylece iki fiil nedeniyle 
toplamda bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı. Ancak 
lehe olan kanun hükmünün uygulanması gereğince 01.10.2008 öncesi fiiller için 
5510 sayılı Kanun’un 85. maddesi uyarınca fiil sayısı bire düşürüldüğünden yarım 
asgari ücret tutarında cezanın uygulanması gerekmektedir. 

iii. 5510 sayılı Kanun’un 102. maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) 
numaralı alt bendi uyarınca; işverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye 
bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, 
soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, 
sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının 
imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva 
etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan 
ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret 
tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 
Görüleceği üzere söz konusu ceza ücret bordrosunda işyeri ve sigortalıya ilişkin 
muhtelif bilgilerin olmaması halinde söz konusudur. Dolayısıyla hizmet 
kazandırma durumlarında söz konusu geçersizlik cezasının uygulanması 
mümkündür. Hizmet kazandırmanın söz konusu olmadığı ve sigortalıya ilişkin 
herhangi bir bilginin tespit edilemediği asgari işçilik incelemeleri için ücret tediye 
bordrosu adına geçersizlik cezası uygulanması yerinde olmayacaktır. 

b) 01/10/2008 Öncesine İlişkin Uygulanacak Ceza 
5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 

maddesinin (c) bendi uyarınca eksik işçilik tespiti halinde işçiliğin mal edildiği her 
bir ay için aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı. 
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 5510 sayılı Kanun ile bu nitelikteki 
tespitler açısından işverenler lehine bir düzenlemenin yapılmış olduğu 
görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba uygulanması ilkesi doğrultusunda 
olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesi için yapılmış olan bir tespitte işçiliğin 
mal edildiği ay için de 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi uyarınca iki aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması 
gerekmektedir. 

Ancak uygulamada bazen bu durumlarda 5510 sayılı Kanun’un 102. 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) nolu alt bendi uyarınca ceza 
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uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir. Söz konusu alt bent uyarınca; 5510 
sayılı Kanun’un 86. maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, 
Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, 
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan 
ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için, 
belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 
kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler 
neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla 
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya 
kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla 
ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence 
düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı 
tutarında idari para cezası uygulanır. Görüldüğü üzere söz konusu idari para cezası 
uygulaması ek veya asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi içinde 
verilmediğinin belirtilen yollarla öğrenilmesi halinde ve hizmet tespiti halinde söz 
konusudur. Dolayısıyla hizmet tespiti olmayan veya ek/asıl nitelikte prim belgesi 
düzenlenmesi söz konusu olmayan asgari işçilik incelemeleri için söz konusu 
hükmün uygulanması mümkün değildir. Nitekim 5510 sayılı Kanun ile birlikte 
hizmet kazandırma halinin olduğu ve olmadığı durumlar ayrıştırılmış ve idari para 
cezaları yönünden farklı bentlerde yer almışlardır. Buna rağmen 01.10.2008 öncesi 
için yapılmış olan asgari işçilikle ilgili bir tespitte işçiliğin mal edildiği ay için 
5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) nolu alt 
bendi uyarınca ceza uygulanmasının bir anlamı bulunmamaktadır. 

 
10.7. KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HA-

LİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 

5510 Sayılı Kanun’un 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü22 
Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın 
tam olarak yerine getirmeyenlere; 

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari 
ücretin oniki katı tutarında, 

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı 
tutarında, 

c) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari 
para cezası uygulanacaktır. 

Burada kıstas alınması gereken asgari ücret, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi 
gereken sürenin son gününde geçerli olan asgari ücrettir. 
                                                            
22 İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile 
görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. 
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Yukarıda belirtildiği üzere kayıt ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi 
halinde uygulanacak idari para cezaları üçlü bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu 
ayrımda işverenlerin tutmakla yükümlü oldukları defter çeşitleri kıstas alınmıştır. 
Buna göre bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin 
oniki katı tutarında, diğer defterleri (işletme defteri ve serbest meslek kazancı 
defteri) tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin altı katı tutarında, defter tutmakla 
yükümlü olmayanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. 

 
10.8. GEÇERSİZLİK HALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ 

PARA CEZALARI 

İşverenlerin tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, aylık 
prim ve hizmet belgesinin, aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesinin ve yıllık 
itibari hizmet süresi prim belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılmaktadır. 

5510 sayılı Kanuna göre geçersizlik halleri şunlardır; 
a) Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik 

tarihinden önceki kısmı, 
b) İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, 
c) Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine 

imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler, 
d) Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken 

kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın 
ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait 
defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları, 

e) Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde 
tasdiksiz tutulmuş olan defterler 

f) Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması 
gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler. 

İşverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı 
nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler. 
Aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu 
ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret 
ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair 
sigortalının imzasının bulunması zorunludur. İşyerinin sicil numarası, bordronun 
ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil 
numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat 
veya parça başı ücreti), ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının 
imzasını ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. 

İşverene ait kayıt ve belgeler için geçersizliğe yönelik idari para cezası 
verilebilmesi için üç ana şart bulunmaktadır. Bunlar; 
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- Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi 
nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmaz. 

- Defter ve belgelerin tümünün verilen süre içinde ibraz edilmesi gerekir. 
- İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir 

bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca 
geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü 
dikkate alınarak kayıt ve belgeleri ibraz etmemeye yönelik idari para cezası 
uygulanır. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda geçersizlik hallerinde uygulanacak 
idari para cezaları şöyledir; 

a) Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu hâlde 
tasdiksiz tutulmuş olan defterler için, 

- Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari 
ücretin oniki katı tutarında, 

- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı 
tutarında, 

- Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında, 
idari para cezası uygulanır. 

b) Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik 
tarihinden önceki sigorta primine esas kazanç ödemeleri bulunan ilgili aylara, aylık 
asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 

c) İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterlere ilişkin 
aylara, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 

d) Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine 
imkân vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş defterlere ait 
aylara, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 

d) Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken 
kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin o ayın dâhil bulunduğu hesap 
dönemine ait defterlere işlenmemiş olması hâlinde o aylara, aylık asgari ücretin 
yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 

e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter 
tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler için aylık asgari 
ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

f) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin 
sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının 
sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen 
ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasından herhangi birini ihtiva 
etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan 
ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret 
tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 
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10.9. (4/b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN BAŞLAN-
GICI VE SONA ERMESİNİN BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE 
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca 
(4/b) kapsamındaki sigortalılık başlangıcına yönelik gerekli bildirimleri yapmayan 
kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliklere aylık asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca 
(4/b) kapsamındaki sigortalılığın sona ermesine yönelik gerekli bildirimleri 
yapmayan kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliklere aylık asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanacaktır. 

 
10.10. DENETİMİ ENGELLEME HALLERİNE YÖNELİK 

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce SSK uygulamaları açısından 
yürürlükte olan 506 Sayılı Kanun’da Sigorta Müfettişleri’nin denetimlerini 
gerçekleştirmelerinde karşılaşacakları zorluklara yönelik olarak sadece defter ve 
belgeleri ibraz etmemeye karşı idari para cezası uygulaması söz konusuydu. Bunun 
dışında Sigorta Müfettişi’ne gerekli izahatların yapılmaması veya engel olma gibi 
durumlarda herhangi bir yaptırım söz konusu olmamaktaydı. Bu sebeplerle de 
sosyal güvenliğe yönelik denetimlerde bir çok zorluk ile karşılaşılmaktaydı. 

Ancak 5510 Sayılı Kanun ile birlikte denetim ile ilgili olarak birkaç etkin 
yaptırım uygulaması getirilmiştir. 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin 1. 
fıkrasının (ı) bendinin (1) nolu alt bendine göre; Kurumun denetim ve kontrolle 
görevlendirilmiş memurlarının; bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve 
soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri 
sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel 
olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı 
tutarında idari para cezası uygulanır. Bu yaptırım gerçekten denetimin 
etkinleştirilmesi için oldukça caydırıcı bir yapıya sahiptir. 

Bununla birlikte yine 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin 1. fıkrasının (ı) 
bendinin (2) nolu alt bendine göre; Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurlarının; görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan 
işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 265 
inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında 
ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır. Söz konusu 
madde hükmü bir önceki yaptırım hükmüne göre daha ağır ve cebir/tehdit 
unsurlarının söz konusu olması halinde uygulanabilecektir ve oldukça caydırıcı bir 
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yapıya sahiptir. Madde hükmünde geçen Türk Ceza Kanunu’nun 265 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında bu tür suçların işlenmesi halinde iki yıldan dört yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. 

 
10.11. İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN BİLDİRİ-

MİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK VE İDARİ PARA CEZASI 

Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair 
işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimin, 
http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına 
Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim 
İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca 
hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma 
gönderilmesi zorunludur. 

Bildirimi göndermeyen veya yukarıda belirtilen süre dışında gönderen 
işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) 
bendine göre idari para cezası uygulanır. Buna göre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş 
göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca 
işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik 
ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç 
yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari 
para cezası uygulanır. 

 
10.12. BAZI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ PARA 
CEZASI 

6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’a Ek-6. 
madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre; ticari taksi, dolmuş ve benzeri 
nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda 
kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve 
çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan 
çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, kendileri tarafından 
30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır. 

Bu kapsamda sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini 
çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları meslek odası, birlik veya 
benzeri kuruluşlarca bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar, yukarıda 
belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sona erer. 
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Bu kapsamdaki sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır. 

Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime 
esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek 
günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim öderler. Bu prim oranının % 
20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. 
İşsizlik sigortasına tabi olmayı isteyenlerin, sigortalı ve işveren hissesi oranındaki 
işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödememeleri 
halinde, o aya ait işsizlik sigortası primini ödeme hakları düşer. 

Bu madde kapsamında ödenen primler, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilir. Ancak, ticari 
taksi ile dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarını işleten 
kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı 
alt bendine tabi olmalarını gerektirecek nitelikte vergi mükellefi olmaları halinde, 
bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
sigortalı olurlar. 

Bu kapsamdaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel 
sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için 67 nci maddede sayılan diğer 
şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri 
devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun 
bulunmaması şarttır. 

Kurum, bu kapsamdaki sigortalıların bu 5510 sayılı Kanunun diğer 
hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma durumlarını dikkate 
alarak prim ödeme gün sayılarını ve prim ödeme sürelerini belirlemeye, bu 
sigortalıları çalıştıranlara ve çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, birlik veya 
benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe başlama 
ve işten ayrılışlarını bildirmeleri, bu madde veya bu Kanunun uzun vadeli sigorta 
kollarını ihtiva eden sigortalılık statüleri kapsamında sigortalılık kontrolünden 
sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıkları süre içerisinde sigortalılıklarının devam edip 
etmediği ve Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin periyodik kontrolünü 
sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir. 

Bu kapsamda bulunan sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu 
meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara bu madde uyarınca getirilecek 
bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 102 nci madde 
uyarınca idari para cezası uygulanır. Buna göre; 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı 
maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlüğünün yerine 
getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanır. 
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10.13. İDARİ PARA CEZALARINDA LEHE OLAN KANUN 
HÜKMÜNÜN UYGULANMASI 

10.13.1. Ceza Hukukunda Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması 
İlkesi 

Sosyal güvenlik reformu ile uygulamaya konulan 5510 Sayılı Kanun’da yer 
alan idari para cezaları ile ilgili olarak değinilmesi gereken önemli hususlardan 
birisi 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki (01.10.2008 öncesi) 
dönemlere ilişkin idari para cezası uygulanmasını gerektirecek fiillerin tespiti 
hallerinde hangi kanun hükümlerinin uygulanacağıdır. Ceza hukukunun genel 
kuralı gereği birisi diğerini yürürlükten kaldıran iki ayrı kanun veya kanun maddesi 
bulunması ve cezayı gerektiren fiilin yürürlükten kalkmış olan maddenin 
yürürlükte olduğu zaman diliminde meydana gelmiş olması halinde cezaya 
muhatap olan kişi için lehe olan hükmün uygulanması gerekmektedir. Buna “lehe 
olan kanun hükmünün uygulanması ilkesi” adı verilir. Söz konusu ilke özellikle 
ceza hukuku açısından geçerli olup diğer hukuk dallarında farklı uygulamalar söz 
konusu olabilmektedir. Bu durum özellikle 5510 Sayılı Kanun ile 506 Sayılı 
Kanun’da yer alan idari para cezaları için büyük önem arz etmekte olup 506 Sayılı 
Kanun yürürlükte iken idari para cezası gerektiren bir fiilin işlenmiş olması ancak 
bu hususun 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 sonrasında tespiti 
halinde muhatap için iki kanundan hangisinde daha az ceza öngörülmüşse o kanun 
hükmünün uygulanması gerekecektir. 

 
10.13.2. İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanunun Uygulandığı 

Durumlar 
- Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla 

Öğrenilmesi Hali 
5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; 

işverenlerin, 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılan kişiler için işe giriş bildirgesini vermediğinin, 
mahkeme kararından, kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan 
tespitlerden, diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları 
gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden ve bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar 
hakkında her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır.23 

 Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlükten kalkan 506 Sayılı 
Kanun’da sigortalı işe giriş bildirgesinin süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde 

                                                            
23 Bu durum sadece 5510 Sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirge için 
söz konusu olup genel sağlık sigortası giriş bildirgelerinin verilmediğinin yukarıda sayılan 
makamlardan birisi tarafından tespit edilmesi halinde uygulanmayacaktır.  
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tekdüze ve oldukça basit bir uygulama öngörülmekteydi. 506 Sayılı Kanun’un 140. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, sigortalı işe giriş bildirgesini yasal 
süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret 
tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari 
ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Çalışma 
iznine yönelik farklı ceza uygulamasına 5510 Sayılı Kanun ile son verilmiştir. 
Bunun dışında 506 Sayılı Kanunda tespitin nasıl yapıldığı önem taşımamakta ve 
idari para cezası açısından bir farklılık bulunmamaktaydı. Bu sebeple muhatap 
hakkında lehe olan kanun hükmünün uygulanması ilkesi doğrultusunda 01.10.2008 
tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak işe giriş bildirgesinin verilmemiş 
olduğunun yukarıda sayılan makamlardan birisi tarafından tespit edilmesi halinde 
506 Sayılı Kanun’da yer alan bir aylık asgari ücret tutarındaki idari para cezasının 
uygulanması gerekecektir. 

- Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Prim 
Belgesinin Asıl Nitelikte Olması Hali 

Bu durumda 5510 sayılı Kanuna göre; 
- Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla, 
- Belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, 
- Aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında idari para cezası kesilir. 
5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 

maddesinin (c) bendi uyarınca asıl nitelikteki belgeler için de belgede kayıtlı 
sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında idari para cezası 
kesilmekteydi. Ancak kesilecek ceza miktarı toplamda aylık asgari ücretin 3 
katından fazla olamamaktaydı. Bu niteliği göz önünde bulundurulduğunda asıl 
nitelikteki belgeler açısından işverenler lehine bir düzenlemenin yapılmış olduğu 
görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba uygulanması ilkesi doğrultusunda 
olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesinde verilmesi gerekirken bu tarihten sonra 
verilen bir asıl nitelikteki belge için toplamda iki asgari ücretin üzerinde idari para 
cezası uygulanamayacaktır. 

- Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Prim 
Belgesinin Ek Nitelikte Olması Hali 

Bu durumda 5510 sayılı Kanuna göre; 
- Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla, 
- Her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, 
- Aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası kesilir. 
5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 

maddesinin (c) bendi uyarınca ek nitelikteki belgeler için her bir belge için, belgede 
kayıtlı sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para 
cezası kesilmekteydi. Ayrıca kesilecek ceza miktarı toplamda aylık asgari ücretin 3 
katından fazla olamamaktaydı. Bu niteliği göz önünde bulundurulduğunda ek 
nitelikteki belgeler açısından işverenler bir aleyhine bir de lehine düzenlemenin 
yapılmış olduğu görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba uygulanması ilkesi 
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doğrultusunda olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesinde verilmesi gerekirken 
bu tarihten sonra verilen bir ek nitelikteki belge için toplamda iki asgari ücretin 
üzerinde idari para cezası uygulanamayacaktır. Aynı zamanda böyle bir belge için 
sigortalı sayısına bakılmaksızın belge başına asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para 
cezası uygulanması gerekecektir. 

- Prim Belgesinin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla 
Tespiti ve Eksik İşçilik Tespiti Hali 

Burada belgenin verilmediğinin Kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlardan 
veya makamlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılmış olması veya asgari işçilik 
incelemesi sonucu eksik işçilik tespiti gerekmektedir. Böyle durumlarda 5510 
sayılı Kanuna göre belge başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır. 

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Kanun’un 140. 
maddesinin (c) bendi uyarınca bu nitelikteki belgeler için aylık asgari ücretin üç 
katı tutarında idari para cezası kesilmekteydi. Bu niteliği göz önünde 
bulundurulduğunda bu nitelikteki belgeler açısından işverenler lehine bir 
düzenlemenin yapılmış olduğu görülmektedir. Lehe olan kanunun muhataba 
uygulanması ilkesi doğrultusunda olaya bakacak olursak 01.10.2008 öncesinde 
verilmesi gerekirken bu tarihten sonra verilmesi gerektiği yukarıdaki yollardan biri 
ile tespit edilen belge için iki asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanabilecektir. 

 
10.14. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAKKU-

KU 

Tahakkuk genel anlamıyla, tarh ve tebliğ edilen bir kamu alacağının 
ödenecek duruma gelmesidir. Kamu alacaklarının ödenebilir duruma gelmesi için 
ya tebliğden itibaren belirli bir sürenin itirazsız geçmesi ya da muhatabın açtığı 
davanın yargı organlarınca bir karara bağlanması ve bu kararın mükellefe tebliğ 
edilmesi gerekir. 

5510 Sayılı Kanun uygulamasına göre idari para cezaları ilgiliye tebliğ ile 
tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun 
ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi 
durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden 
itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde 
başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. 

5510 Sayılı Kanun’un 99. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre; bu Kanun 
gereğince yapılacak bildirimler hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla ilgililer hakkında uygulanacak olan 
idari para cezaları ile ilgili olarak da 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun uygulanması 
gerekmektedir. 
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10.15. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 

Zamanaşımı, Kanun’un belirlediği süreler içerisinde hakkın kullanılmaması 
nedeniyle dava ve icra kabiliyetini, karşı tarafın def’i ile kaybettiren ve haklar 
üzerinde etki yapan kanuni sukut sebebi ya da bir alacak hakkının belli bir süre 
kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalabilmesi şeklinde 
tanımlanabilir. 

 
10.15.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı Süresi 
İdari para cezasına konu fiil, ilgili kanunlar ile verilen yükümlülük yerine 

getirilmediği zaman işlenmiş sayıldığından, gerek 506, gerekse 5510 sayılı 
Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, idari para cezasına 
konu fiili, yükümlüklerini yerine getirmeleri gereken sürenin son günü itibariyle 
işlemiş sayılmaktadır. 

Örnek- (A) Gerçek kişisince 2009/Nisan ayına ilişkin düzenlenen aylık prim 
ve hizmet belgesinin 29/9/2009 tarihinde Kurumumuza verildiği ve söz konusu 
prim belgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince işleme alınmasına karar verildiği 
varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil, aylık prim ve hizmet belgesinin 
Kuruma verildiği 29/9/2009 tarihinde değil, söz konusu belgenin Kuruma verilmesi 
gereken sürenin son günü olan 23/5/2009 tarihinde işlenmiş sayılacaktır. 

Diğer taraftan, idari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk 
ettiğinden, idari para cezasına konu fiilin tahakkuk zamanaşımına girip girmediği 
hususu, fiilin işlendiği tarihte geçerli olan Kanun hükümlerindeki zamanaşımı 
süresi dikkate alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla, idari para cezalarının tebliğe 
çıkartılmasından önce tahakkuk zamanaşımına girip girmediği hususu, fiilin 
işlendiği tarihten cezanın tebliğe çıkartılacağı tarihe kadar ilgili Kanunda öngörülen 
sürenin geçip geçmediğine bakılarak, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal 
güvenlik merkezince araştırılacaktır. 

Tebliğe çıkartılacağı tarihte zamanaşımına girmiş olduğu anlaşılan idari para 
cezaları tebliğe çıkartılmayacağı gibi, tebliğe çıkartıldığı tarihte zamanaşımına 
girmemiş olmakla birlikte tebliğ edildiği tarih itibariyle zamanaşımına girmiş olan 
idari para cezaları da ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi 
tarafından İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu kararı ile iptal edilecektir. 

Öte yandan, idari para cezalarının tahakkuk zamanaşımına girip girmediği 
hususunun tespiti sırasında, idari para cezasına konu fiilin işverenlerce 
kendiliğinden verilen belge veya bildirgelere istinaden ya da mahkeme 
kararına/denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere/bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi ve belgelere istinaden uygulandığı üzerinde durulmayacaktır. 

Örnek- (B) Limited Şirketince, 2008/Mayıs ayında çalışan sigortalılara 
ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmediğinin 20/7/2011 tarihli 
mahkeme ilamından anlaşıldığı varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil, 
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mahkemenin karar tarihi üzerinde durulmaksızın 30/6/2008 tarihinde işlenmiş 
sayılacaktır. 

İdari para cezalarının tahakkuk zamanaşımı süreleri, fiilin işlendiği tarihte 
geçerli olan kanun hükümlerine göre aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

a) 30/9/2008 veya önceki bir tarihte işlenen fiiller yönünden tahakkuk 
zamanaşımı süresi 

506 sayılı Kanunun idari para cezalarını düzenleyen 140 ıncı maddesinde 
3910, 4958, ve 5655 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılmış olup, 506 sayılı 
Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak 
olan idari para cezalarının tahakkuk zamanaşımına uğramış olup olmadığı hususu, 
fiilin işlendiği tarihte geçerli olan Kanundaki zamanaşımı süresine bakılarak 
belirlenecektir. 

Bu bağlamda, 30/9/2008 tarihi ve öncesinde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla 
uygulanacak olan idari para cezalarının tahakkukunda dikkate alınacak zamanaşımı 
süreleri; 

- 9/7/1987 ila 11/5/1993 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, bu 
tarihlerde konuyu düzenleyen herhangi bir yasal yasal düzenlemenin bulunmaması 
nedeniyle çeşitli yargı kararları uyarınca; beş yıl, 

- 12/5/1993 ila 5/8/2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, 3910 
sayılı Kanun uyarınca; on yıl, 

- 6/8/2003 30/9/2008 tarihleri arasında işlenen fillerden dolayı, 4958 sayılı 
Kanun uyarınca; beş yıl, 
olacaktır. 

Örnek- (A) Gerçek kişisi tarafından, 2007/Haziran ayına ilişkin aylık prim 
ve hizmet belgesini vermediğinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca 20/6/2010 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği 
varsayıldığında, 2007/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 
verilmesi gereken sürenin son günü 31/7/2007 olduğundan, idari para cezasına 
konu fiil 31/7/2007 tarihinde işlenmiş sayılacaktır. Bu durumda, 31/7/2007 
tarihinde işlenen fiiller dolayısıyla zamanaşımı süresi, 506 sayılı Kanunun 4958 
sayılı Kanunla değişik 140 ıncı maddesi hükmü dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
Dolayısıyla, 6/8/2003 ila 30/9/2008 tarihleri arasında işlenen filler beş yıllık 
zamanaşımı süresine tabi tutulduğundan, bahse konu fiil dolayısıyla uygulanacak 
olan idari para cezasının en geç 30/7/2012 tarihine kadar tebliğ edilmesi 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrası “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile 
sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun 
uygulanır ve infaz olunur.” hükmüne amirdir. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, idari para cezasına konu fiilin işlendiği 
tarihte geçerli olan kanundaki zamanaşımı süresi ile sonradan yürürlüğe giren 
kanundaki zamanaşımı süresi farklı ise, Türk Ceza Kanunun 7 nci maddesine 
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istinaden failin lehine olan kanundaki zamanaşımı süresinin esas alınması 
gerekmektedir. 

Bu nedenle, 
- Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan kanunda idari para cezalarının on yıllık 

zamanaşımı süresine tabi olduğunun öngörülmesine rağmen, sonradan yürürlüğe 
giren kanunlarda idari para cezalarının beş yıllık zamanaşımı süresine tabi 
olduğunun öngörüldüğü durumlarda, sonradan yürürlüğe giren ve failin lehine olan 
kanundaki beş yıllık zamanaşımı süresi, 

- Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan kanunda idari para cezalarının beş yıllık 
zamanaşımı süresine tabi olduğu öngörülmesine rağmen, sonradan yürürlüğe giren 
kanunlarda idari para cezalarının on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunun 
öngörüldüğü durumlarda, sonradan yürürlüğe giren kanunda failin lehine bir 
düzenleme öngörülmediğinden, fiil tarihinde geçerli olan beş yıllık zamanaşımı 
süresi, 
dikkate alınacaktır. 

Örnek- (D) Limited Şirketine ait işyerinde çalışan (A) sigortalısının 
2002/Mayıs ila 2002/Ekim aylarındaki hizmetlerinin Kurumumuza 
bildirilmediğinin 1/12/2010 tarihli mahkeme ilamından anlaşıldığı varsayıldığında, 
12/5/1993 ila 5/8/2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı idari para 
cezalarının tebliğinde zamanaşımı süresi her ne kadar 3910 sayılı Kanun uyarınca 
on yıl olarak belirlenmiş ise de, 6/8/2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4958 
sayılı Kanun uyarınca zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlendiğinden, 
2002/Mayıs ila 2002/Ekim aylarına ilişkin aylık sigorta primleri bildirgelerinden 
dolayı beş yıllık zamanaşımı süresi esas alınacağından, idari para cezaları tebliğe 
çıkartılmayacaktır. 

Örnek- (B) sigortalısının 2004/Mayıs ayına ilişkin hizmetlerinin 
Kurumumuza bildirilmediğinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca 15/6/2010 tarihinde düzenlenen rapor ile tespit edildiği 
varsayıldığında, fiilin işlendiği 30/6/2004 tarihinde yürürlükte olan kanunda 
zamanaşımı süresi beş yıl olarak öngörüldüğünden, her ne kadar 1/10/2008 
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla idari para cezalarında zamanaşımı 
süresi on yıla çıkarılmış ise de bahse konu fiil dolayısıyla beş yıllık zamanaşımı 
süresi esas alınacağından, idari para cezası tebliğe çıkartılmayacaktır. 

b) 1/10/2008 veya sonraki bir tarihte işlenen fiiller yönünden tahakkuk 
zamanaşımı süresi 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin yedinci fıkrasında, “İdarî para 
cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği 
tarihten itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezalarının, en geç fiilin 
işlendiği tarihten itibaren on yıl içinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. 
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Örnek- Özel sektör işverenince düzenlenen 2009/Ekim ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi dışında verildiği ve söz konusu 
belgenin Kurumca işleme alındığı varsayıldığında, bahse konu prim belgesinin 
yasal verilme süresi 23/11/2009 tarihinde sona ermiş olduğundan, söz konusu fiil 
dolayısıyla uygulanacak idari para cezası 22/11/2019 tarihine kadar tebliğ 
edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacaktır. 

Örnek- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen 
25/8/2011 tarihli raporda, özel nitelikteki işyerinde çalışan (A) sigortalısının 
2009/Mart ayına ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının Kuruma bildirilmediğinin 
tespit edildiği varsayıldığında, 2009/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesinin yasal verilme süresi 23/4/2009 tarihinde sona ermiş olduğundan, söz 
konusu fiil dolayısıyla uygulanan idari para cezası 22/4/2019 tarihine kadar tebliğ 
edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacaktır. 

 
10.15.2. İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Süresi 
İdari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, 

belgenin, işverenlerce kendiliğinden verilip verilmediği veya mahkeme 
kararlarına/denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere/kamu kurum 
ve kuruluşlarından alınan yazılara istinaden işverenlerce veya Kurumca re’sen 
düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın, tebliğ edilen idari para 
cezasının yasal ödeme süresinin son gününde geçerli olan kanun hükümlerine göre 
tespit edilecektir. 

a) Yasal ödeme süresinin son günü 30/9/2008 veya önceki bir tarihe 
rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi 

506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde 6/8/2003 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 4958 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önce, idari para 
cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi gerekmekte idi. Ancak 
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde 4958 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
sonucunda idari para cezalarının ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 güne 
çıkartılmıştır. 

Buna göre, 
- 5/8/2003 veya önceki bir tarihte tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında 

yasal ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün, 
- 6/8/2003 veya sonraki bir tarihte tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında 

yasal ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, 
olarak dikkate alınacaktır. 

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınmak suretiyle idari para 
cezalarının ödeme süresinin sona erdiği tarihin, 

- 7/12/1993 veya önceki bir tarihe rastlaması halinde, tahsil zamanaşımı 
süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi 
takip eden günden itibaren on yıl, 
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- 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasına rastlaması halinde, tahsil 
zamanaşımı süresi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin 
sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl, 

- 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasına rastlaması halinde, tahsil 
zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin sona 
erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, 
olarak dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan, idari para cezalarının tahsil zamanaşımında, tahakkuk 
zamanaşımında olduğu şekilde lehe olan hükümlerin uygulanması gibi bir durum 
söz konusu değildir. 

b) Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe 
rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre idari para 
cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir. 
Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe rastlayan idari 
para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, 5510 sayılı 
Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Kurumun prim ve diğer 
alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir.” hükmüne istinaden, ödeme süresinin 
dolduğu onbeşinci günü takip eden takvim yılı başından itibaren on yıl olarak 
dikkate alınacaktır. 

Örnek- 17/4/2010 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan, ancak işyeri 
bildirgesini yasal süresi dışında Kuruma veren işveren hakkında uygulanan idari 
para cezasının, 25/5/2010 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, idari para 
cezasının ödeme süresi 9/6/2010 tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla, bahse 
konu idari para cezasına ilişkin on yıllık zamanaşımı süresi 1/1/2011 tarihinde 
başlayıp 31/12/2020 tarihinde sona erecektir. 

c) Ölüm halinde idari para cezaları hakkında yapılacak işlemler 
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunda idari para cezalarının amme borçlusunun 

ölümü halinde terkin edilip edilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme yer 
almamaktadır. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. 

Anayasanın bu hükmü ile şahısların işledikleri idari veya adli suçlara 
istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o 
kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır. 

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 
- ‘Ceza sorumluluğunun şahsiliği’ başlıklı 20 nci maddesinin birinci 

fıkrasında, “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 
tutulamaz.” 
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- ‘Sanığın veya hükümlünün ölümü’ başlıklı 64 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında ise, “Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para 
cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin 
olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.” 
hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 96 ncı maddesinde de 5237 
sayılı Kanunun 64 üncü maddesine paralel hüküm yer almakta idi. 

Bu itibarla, Anayasanın 38 inci maddesi hükmü ile mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer verilen hükümler 
karşısında, cezaya muhatap kişinin ölümü halinde mahkemeler tarafından verilen 
adli para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak, yargılama 
giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş olan mahkeme kararlarının infazı 
gerektiğinden, bu tutarlar gerek terekeden gerekse mirasçılardan tahsil edilecektir. 

İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan 
kişilerin ölümü halinde, idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından 
takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir hüküm bulunmaması nedeniyle, 
Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen "Cezaların Şahsiliği" ilkesi ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bu idari para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanun uyarınca 
uygulanan idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, 
bu amme alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği 
yönünde bir düzenleme bulunmadığından, kendisine idari para cezası uygulanan 
amme borçlusunun ölümü halinde, bu alacağın (borçlunun mirasçılarından takip 
edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilecektir. 

Buna karşın, tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel 
kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni 
temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kişiliğin muhatap olması nedeniyle, 
mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilecektir. 

İdari para cezalarına yönelik zamanaşımı süresinin hesaplanmasında en 
önemli olan nokta idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihin tespitidir. 
Nitekim zamanaşımına ilişkin on yıllık süre bu tarihten başlayacaktır. Kanunda 
geçen “fiilin işlendiği tarih” ifadesinden kasıt, idari para cezasına konu olan suçun 
işlendiği tarihtir. Başka bir ifade ile, 5510 sayılı Kanunda öngörülen 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, idari para cezasına mesnet teşkil eden fiili, 
söz konusu yükümlüklerini yerine getirmeleri gereken sürenin son günü itibariyle 
işlemiş sayılmaktadırlar. İdari para cezası gerektiren fiiller ile bunların işlendiği 
tarihleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz24; 

                                                            
24 Bekir Hançer, “Sosyal Güvenlik Hükümlerine Göre İdari Para Cezalarında Zamanaşımı-III”, 
Yaklaşım Dergisi, Aralık 2009, S. 204  
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5510/102. MADDEYE GÖRE İŞLENEN FİİL DAYANAĞI MADDE VE 
FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/a’lılar) 

  

8. Maddenin 1. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (a) bendi) 

a) A) Devamlı İşyerlerinde Çalışanlar 

B) Mesleki Eğitime Tabi Öğrenciler 

C) Zorunlu Staja Tabi Olanlar 

D) 4/a Kapsamında Diğer Sigortalı 
Sayılanlar/KVS Kollarına Tabi Olanlar 

 

Çalışmaya, Mesleki Eğitime veya 
Staja Başladığı Tarihinden Önceki 
Gün 

E) İnşaat, Balıkçılık ve Tarım İşlerinde Çalışmaya Başlatıldığı Gün 

F) İlk Defa İşyeri Bil.Ver.İşyerlerinde 

(İlk Defa Sigortalı Çalıştırmaya Başlanılan 
Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde Çalışmaya 
Başlayanlar İçin) 

 

Bir Aylık Sürenin Dolduğu Tarih 

  

G) Yabancı Ülkeye Sefer Yapan Araçlara Sefer 
Esnasında İşe Alınanlar, 

H) Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Sözleşmeli 
Personel (İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan) 

I) Kamu İdarelerince Yurt Dışı Görevde 
Çalıştırılmak İçin İşe Alınanlar 

 

 

Çalışmaya Başladıkları Tarihten 
İtibaren Geçen Bir Aylık Sürenin 
Sonu 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/b’liler) 

  

8. Maddenin 3. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (g) bendi) 

A) Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar 

B) Kolektif, Adi Komandit Şirketlerin Komandite 
ve Komanditer Ortakları  

C) Donatma İştiraki Ortakları 

 

Vergi Mükellefiyetlerinin Başladığı 
Tarihten İtibaren 15. Günün Sonu 

D) Limited Şirket Ortakları 

E) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit 
Şirketlerin Komandite Ortakları 

Şirketin Ticaret Sicil 
Memurluklarınca Tescil Edildikleri 
Tarihten İtibaren 15. Günün Sonu 

F) A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ortakları Yönetim Kuruluna Seçildikleri 
Tarihten İtibaren 15. Günün Sonu 

G) Gelir Vergisinden Muaf Olanlar Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıtlı 
Oldukları Tarihten İtibaren 15. 
Günün Sonu 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

308 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

H) Köy ve Mahalle Muhtarları Seçildikleri Tarihten İtibaren 15. 
Günün Sonu 

I) Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız 
Çalışanlar  

Kanunla Kurulu İlgili Meslek 
Kuruluşu Tarafından Kaydedildiği 
Tarihten İtibaren Bir Ayın Sonu 

İ) Lisans Belgeli Jokey ve Antrenörler TJK’ca Çalışmaya Başladıkları 
Tarihten İtibaren Geçen Bir Aylık 
Sürenin Sonu 

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi 

  

61. maddenin 1. fıkrasına 
istinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (a) bendi) 

A) Türkiye’deki Yerleşim Süresi Bir Yılı Geçen 
Yabancılar 

Bir Yıllık Yerleşim Süresinin Sona 
Erdiği Tarihten İtibaren Bir Aylık 
Sürenin Sonu 

B) 60/g Bendine Tabi Olanlar 60/g Bendine Tabi Olduğu Tarihten 
İtibaren Bir Aylık Sürenin Sonu 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Asıl veya Ek) 86. Maddenin 1. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (a) bendi) 

A) ÖZEL SEKTÖR 

B) KAMU SEKTÖRÜ (Ücretin Ödenme Şekline 
Göre Belgenin Verilme Süresi Değiştiğinden 
Dolayı) 

Belgenin Verilmesi İçin Kurumca 
Belirlenen Sürenin Son Günü 

(Örnek: Ayın 1’inde çalıştıktan 
sonra ücretini alanlar için takip 
eden ayın 23’ü) 

EKSİK İŞÇİLİK TAHAKKUKU 59. Maddeye İstinaden (102. 
maddenin 1. fıkrasının (d) bendi) 

Kurum Denetim Elemanı ile SMM ve YMM 
Tarafından Yapılan Asgari İşçilik İncelemesi 
Sonucu Düzenlene Raporlara İstinaden Tespit 
Edilen Eksik İşçilikten Tahakkuk İstenilen Aylar 
İçin  

 

Eksik İşçiliğin Mal Edildiği Her 
Ayın Son Günü  

KAYIT VE BELGENİN İBRAZ 
EDİLMEMESİ VEYA GEÇ İBRAZI  

86. Maddenin 2. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (e) bendi) 

Kurumun denetim ve kontrol ile görevli 
memurlarınca tebligatla istenilen kayıt ve 
belgelerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
incelemeye ibraz edilmemesi veya geç ibraz 
edilmesi halinde 

- 15 Günlük Sürenin Son Günü 

- Bu Sürede Mehil Talep Edilmiş 
İse Bu Sürenin Son Günü 
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15 GÜNLÜK YASAL SÜRESİNDE TÜMÜ 
İBRAZ EDİLEN ANCAK KAYIT 
GEÇERSİZLİĞİ HALLERİ 

102. Maddenin 1. Fıkrasının (e) 
Bendinin (4) ve (5) Numaralı Alt 
Bendine İstinaden 

1) Kanunî Tasdik Süresi Geçtikten Sonra Tasdik 
Ettirilmiş Olan Defterler  

Tasdik Tarihinden Önceki Kısmın 
Ait Olduğu Her Bir Takvim Ayın 
Son Günü 

2) İşçilikle İlgili Giderlerin İşlenmemiş Olduğu 
Tespit Edilen Defterler 

İşçilik Giderlerinin İşlenmemiş 
Olduğu Her Bir Takvim Ayın Son 
Günü 

3) Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulan 
Kazançların Kesin Olarak Tespitine İmkân 
Vermeyecek Şekilde Usûlsüz veya Noksan 
Tutulmuş Defterler 

Usulsüzlüğün ve Noksanlığın 
Tespit Edildiği Her Bir Takvim 
Ayın Son Günü 

4) Herhangi Bir Ay İçin Sigorta Primleri Hesabına 
Esas Tutulması Gereken Kazançların ve 
Kazançlarla İlgili Ödemelerin (SPEK Ödemeye 
Bağlı Olduğu Durumlar Dahil) O Ayın Dahil 
Bulunduğu Hesap Dönemine Ait Defterlere 
İşlenmemiş Olması Halinde 

 
İlgili Hesap Dönemine Ait Deftere 
İşlenmemiş Her Bir Takvim Ayının 
Son Günü 

5) Kullanılmaya Başlanmadan Önce Tasdik 
Ettirilmesi Zorunlu Olduğu Halde Tasdiksiz 
Tutulmuş Olan Defterler Geçerli Sayılmaz Ve 
Tutmakla Yükümlü Bulunulan Defter Türü 
Dikkate Alınarak İdari Para Cezası Uygulanır. 

 
Kayıt İbrazı Tebligatının Son Günü 

6) Vergi Usûl Kanunu Gereğince Bilanço Esasına 
Göre Defter Tutulması Gerekirken İşletme Hesabı 
Esasına Göre Tutulmuş Defterler Geçerli 
Sayılmaz. 

Defterin Bilanço Esasına Göre 
Tutulması Gerektiğine Dair 
Tespitin Yapıldığı Tarih 

7) İbraz Edilen Ücret Tediye Bordrolarında 
Bulunması Gereken Bilgileri İhtiva Etmeyen 
Bordrolar 

Her Bordronun Ait Olduğu Ayın 
Son Günü 

Asgari İşçilik Uygulamasıyla Bilgi ve Belge 
Verme Zorunluluğu 

85. maddenin 5. fıkrasına 
istinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (f) bendi) 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar 
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 
asgari işçilik uygulamasıyla ilgili kurumca 
istenilecek bilgi ve belgeleri yazılı olarak en geç 
bir ay içinde vermeye mecburdur. 

 
Bilgi ve Belge İstenmesi İçin 
Yazılan Yazının Tebliğ Tarihinden 
İtibaren Bir Aylık Sürenin Son 
Günü 

İşyerinde İlgili Ayın Prim ve Hizmet Belgesinin 
Asılmaması  

86. Maddenin 6. Fıkrasına 
istinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (f) bendi) 
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Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş 
görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı 
geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve 
hizmet belgesinin Kurum’ca onaylanan bir 
nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden 
ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının 
çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, 
Kurum’a verilmesi gereken sürenin son gününü 
takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin 
verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, 
sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere 
asmak zorundadır. 

 
 
 
Kurumun Denetim ve Kontrolle 
Görevli Memurlarınca Yapılan 
Denetimde İlgili Belgenin İşyerinde 
Asılmadığının Tespit Edildiği Tarih 

4/b Sigortalılarının Sigortalılığının Sona 
Ermesinin İlgili Kurum, Kuruluş Tarafından 
10 Gün İçinde Kurum’a Bildirilmesi 

9. Maddenin 3. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (g) bendi) 
Onuncu Günün Sonu 

01.10.2008 tarihten sonra ilk defa 4. maddenin 
1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
olanlardan vazife malûllü olanların Kurum’a 
15 İş Gün İçinde Bildirilmesi Zorunludur. 

 47. Maddenin 3. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (g) bendi) 
15 İş Günün Sonu 

 
İhale Konusu İşin Bildirilmesi 

 90. Maddenin 1. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (g) bendi) 

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 
Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, 
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu 
ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve 
bunların adreslerini 15 gün içinde Kurum’a 
bildirmekle yükümlüdür. 

 
 
15 Günlük Sürenin Son Günü 

Kamu İdareleri ile Bankalarca Sigortasız 
Tespit Edilen Kişileri Bildir. 

 8. Maddenin 7. Fıkrasına 
İstinaden (102. maddenin 1. 
fıkrasının (g) bendi) 

Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan 
yararlanmak suretiyle kurumca belirlenecek 
işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık 
bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek 
ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, 
kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

 
Sigortasız Olduğunu Tespit Edilen 
Kişilerin Bildirilmediğinin 
Kurumca Öğrenildiği Tarih 

Ticaret Sicil Memurlarının Şirket Kuruluş 
Aşamasında İşverenlerce Sigortalı 
Çalıştırılmasına İlişkin Bilgileri Kuruma 
Bildirmesi 

 11. maddenin 3. fıkrasına 
istinaden (102. Maddenin 1. 
Fıkrasının (h) Bendi) 
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Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı 
sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret 
sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu 
bildirimleri kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili 
memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en 
geç on gün içinde kuruma bildirmek zorundadır. 

 

 

On Günlük Sürenin Sonu 

Ruhsat ve Ruhsat Yerine Geçen Belgelerin 
Kuruma Bildirimi  

11. maddenin 6. fıkrasına 
istinaden (102. Maddenin 1. 
Fıkrasının (h) Bendi) 

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili 
diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı 
ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği 
taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile 
varsa bunların verilmesine esas olan istihdama 
ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde Kurum’a bildirmekle yükümlüdürler. 

 

 

Bir Aylık Sürenin Son Günü 

DENETİMİN ENGELLENMESİ 102. Maddenin 1. Fıkrasının (ı) 
Bendinin (1) Numaralı Alt 
Bendine İstinaden 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları, 
5510 sayılı Kanun’un uygulanmasından doğan 
inceleme ve soruşturma görevlerini yerine 
getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri 
sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini 
yapmasına engel olamazlar; engel olanlar 
hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, 
asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası 
uygulanır. 

 

 

 

Denetimin Engellenmesi İşinin 
Yapıldığı Tarih 

Denetimin Engellenmesi Amacıyla Cebir ve 
Şiddet Kullanılması 

102. Maddenin 1. Fıkrasının (ı) 
Bendinin (2) Numaralı Alt 
Bendine İstinaden 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarına karşı, görevlerini yapmasını 
engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan 
işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle 
ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 
Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinin 2. 
fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler 
hakkında ayrıca asgari ücretin 10 katı tutarında 
idari para cezası uygulanır. 

 

 

 

Görevin Yapılmasının Engellemek 
Amacıyla Cebir ve Şiddet 
Kullanıldığının Tespit Edildiği 
Tarih 
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İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ 
VERME ZORUNLULUĞU 

100. Maddeye İstinaden 102. 
Maddenin (i) Bendi  

Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, 
döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve 
tüzel kişiler doğrudan, münferit olarak bilgi ve 
belge istenmesi hariç olmak üzere kamu 
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar 
ise Kurumla yapılacak protokoller çerçevesinde, 
Kurum’un belirleyeceği süre içerisinde söz 
konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı 
göstermekle yükümlüdürler. 

 
 
Bilgi ve Belgenin Verilmesi İçin 
Gönderilen Yazıda Öngörülen 
Sürenin Son Günü 

Bakmakla Yükümlü Kişilerin GSS’den 
Yararlanmaya İlişkin Bilgilerinin Sisteme 
Girilmesi 

100. Maddenin 6. Fıkrasına 
İstinaden 102. Maddenin (i) 
Bendi 

Kurum, genel sağlık sigortalılarının bakmakla 
yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık 
sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, 
Kurum’ca belirlenen sürede sağlayacağı 
elektronik alt yapı üzerinden girilmesini kamu 
idarelerinden, işverenlerden ve bu Kanun’un 4. 
maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine tabi 
sigortalılardan isteme yetkisine sahiptir. 
Bakmakla yükümlü olunmayan kişilerin girilmesi 
halinde de aynı hüküm uygulanacaktır. 

 
 
 
Kurumca Belirlenen Sürenin Son 
Günü 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 
 

İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK 
UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI 
İTİRAZ VE DAVA YOLLARI 
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11.1. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ 

 
11.1.1. Uyuşmazlıkların İtiraz Yolu İle Çözümlenmesi 
5510 sayılı Kanun’da uyuşmazlıkların itiraz yolu ile çözümlenmesine ilişkin 

muhtelif hükümler bulunmaktadır. Bunların sosyal parafiskal yükümlülükler ile 
ilgili olanlarını aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür; 

a) Tehlike Sınıf ve Derecesine ile Prim Oranına (İşkolu Koduna) İtiraz 
5510 sayılı Kanun’un 83. maddesinin beşinci fıkrasına göre; işverenler ile 4/b 

kapsamında sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında 
Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde Kuruma itiraz 
edebilir. Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak 
sonucunu itiraz edene bildirir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 113. 
maddesine göre; işkolu koduna yapılan itirazlar İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca 
değerlendirilerek, karara bağlanır. İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya 
görevlendireceği yardımcısı ilgili şef, dosya memuru ve varsa sosyal güvenlik 
kontrol memurundan oluşur. 

b) Prim Tahakkuklarına İtiraz 
5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; Kuruma 

bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk 
ettirilen sigorta primleri işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna 
karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi 
durdurur. 

Ayrıca 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin yedinci fıkrasına göre; 
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan 
denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan 
sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin 
yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca 
tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim 
borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz 
edebilir. İtiraz, takibi durdurur. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 113. maddesine göre; prim 
tahakkuklarına yapılan Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek, 
karara bağlanır. Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya 
görevlendireceği yardımcısı, ilgili şef, dosya memuru ve varsa avukattan oluşur. 

c) İdari Para Cezalarına İtiraz 
5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasına göre, Kurumca 

dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari 
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para cezası öngörülmüş olsa dahi aynı maddede belirtilen haller için idari para 
cezası uygulanabilmektedir. Uygulanması öngörülen idari para cezasına ilişkin 
dayanağın yeterli derecede açık ve sağlam olmaması veya dikkate alınması gereken 
bazı durumların dikkate alınmamış olması gibi hallerde idari para cezalarına karşı 
muhatap tarafından itiraz ve dava yoluna gidilebilmektedir. 

İdarî para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya 
da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz 
edilebilir. Yapılan bu itiraz takibi durdurur. Yani itiraz sonucunun muhataba tebliğ 
tarihine kadar 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre herhangi bir takibat 
yapılamayacaktır. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde itiraz dilekçesinin nasıl olacağına 
ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla, muhatap olan kişi 
itiraz dilekçesini, itirazını açık şekilde ifade edecek şekilde yazarak Kuruma 
vermelidir. Dilekçe onbeş gün içinde elden verilebileceği gibi posta yoluyla da 
gönderilebilir. İtiraz dilekçesi taahhütlü posta veya APS yoluyla ile gönderilmişse, 
postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir. Ancak adi posta 
veya kargo ile gönderilmişse, Kuruma intikal ettiği tarih esas alınır. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde itiraz komisyonlarına ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. Kurumca tahakkuk ettirilen idarî para cezalarına 
yapılacak itirazlar İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek, 
karara bağlanır. İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya 
görevlendireceği yardımcısı, ilgili şef, dosya memuru ve varsa avukattan oluşur. 
İtirazlar, ilgili itiraz komisyonunda incelenerek en geç 30 gün içinde karara 
bağlanır. İtiraz süresi geçtikten sonra yeni iddialar ileri sürülemez. Maddi hatalar 
taraflarca ileri sürülmemiş olsa dahi itiraz komisyonlarınca re’sen dikkate alınır. 
İtiraz komisyonları, iş durumuna göre, itiraz komisyonu başkanının çağrısı üzerine 
haftada en az bir defa çalışma saatleri içinde toplanır. 

İşveren, sigortalı veya bunların vekilleri, itiraz hakkında itiraz komisyonunca 
karar verilinceye kadar itirazlarından vazgeçebilirler. Vazgeçme, işverenin üniteye 
vereceği bir dilekçeyle veya bu husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle 
yapılır. Vazgeçme beyanı açık olmalıdır. Vazgeçme hâlinde, itiraz eden o olaya 
münhasır olmak üzere itiraz hakkını kaybetmiş sayılır. 

Tebliğ edilen idari para cezalarına karşı, Kuruma itiraz edilmeksizin, 
doğrudan mahkeme yoluna gitmek mümkün değildir. İdare tarafından altmış gün 
içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği 
tarihten itibaren dava açma süresi içinde, idare mahkemesine dava açabilirler. 
Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, 
isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu 
takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden 
itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, 
altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, 
cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. 
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d) Ortak Hususlar 
İtiraz komisyonlarınca itirazın reddi hâlinde, işveren veya sigortalının 

mahkemeye başvurması Kurum işlemlerini durdurmaz. İtiraz süresi geçtikten sonra 
yeni iddialar ileri sürülemez. Maddi hatalar taraflarca ileri sürülmemiş olsa dahi 
itiraz komisyonlarınca re’sen dikkate alınır. İtiraz komisyonları, iş durumuna göre, 
itiraz komisyonu başkanının çağrısı üzerine haftada en az bir defa çalışma saatleri 
içinde toplanır. 

İşveren, sigortalı veya bunların vekilleri, itiraz hakkında itiraz komisyonunca 
karar verilinceye kadar itirazlarından vazgeçebilirler. Vazgeçme, işverenin üniteye 
vereceği bir dilekçeyle veya bu husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle 
yapılır. Vazgeçme beyanı açık olmalıdır. Vazgeçme hâlinde, itiraz eden o olaya 
münhasır olmak üzere itiraz hakkını kaybetmiş sayılır. 

 
11.1.2. Cezada İndirim Uygulaması 
5510 sayılı Kanun’da, idari para cezalarına ilişkin olarak iki tür indirim 

uygulaması öngörülmüştür. 
a) Pişmanlık İndirimi 
Sosyal güvenlik reformuyla yürürlüğe konulan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaya başlandığı 01.10.2008 tarihinden 
sonra birkaç kez yasal düzenlemelerle revize edilmiştir. Söz konusu 
düzenlemelerden bir tanesi de 6270 sayılı Kanun ile 2012 Ocak ayında 
gerçekleştirilmiştir. 

Hem sosyal sigorta hem de genel sağlık sigortası uygulamalarında önemli 
değişiklikleri içeren Kanun 23.12.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş 
ancak emekli milletvekillerinin maaş tutarlarını ihtiva eden maddeler nedeniyle söz 
konusu Kanun Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir. Bunun üzerine 6270 
sayılı Kanun TBMM’de yeniden görüşülmüş ve söz konusu madde de yeniden 
düzenlenmiştir. 

- 6270 sayılı Kanun Öncesi Durum 
6270 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5510 Sayılı Kanun’un 102. 

Maddesinin ikinci fıkrasına göre; mahkeme kararına, Kurum veya diğer kamu 
idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere 
ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak 
üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi 
halinde, 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (b) bentlerinde 
öngörülen cezalar “2/3” oranında uygulanacaktır. 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
işyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezasını 
düzenlemektedir. Buna göre; 11. maddede belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen 
sekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri 
ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler 
veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere; 
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1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 
asgarî ücretin üç katı tutarında, 

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgarî ücretin iki katı 
tutarında, 

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgarî ücret tutarında 
idarî para cezası uygulanır. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde verilmeyen işyeri 
bildirgelerinin süresi dışında verilmesi halinde belirli koşullar altında uygulanacak 
idari para cezaları için “1/3” oranında indirim öngörülmüştür. Buna göre idari para 
cezalarındaki “1/3” oranındaki indirimden yararlanılamayacak haller şöyle 
sıralanabilir; 

a) Mahkeme kararına istinaden düzenlenmeleri, 
b) Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 

memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenmeleri, 
c) Kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenmeleri. 
Yani kısaca Kurum tarafından söz konusu bildirgelerin resen düzenlenmesi 

halinde idari para cezalarındaki “1/3” oranındaki indirimden faydalanmak mümkün 
olmamaktadır. Yukarıda sayılan haller dışında ilgililerin yasal süresi geçmesine 
karsın kendiliklerinden bu belgeleri vermeleri halinde idari para cezaları “2/3” 
oranında uygulanmaktadır. 

- 6270 Sayılı Kanun Sonrası Durum 
6270 sayılı Kanun ile getirilen önemli düzenlemelerden birisi idari para 

cezalarına uygulanan pişmanlık indirimi ile ilgilidir. Sosyal güvenlik sistemimize 
ilişkin idari para cezaları, sosyal güvenlik reformu olarak da adlandırılan 5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde 506 Sayılı 
Kanun ile 1479 Sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeler ile yürütülmekte iken 
sosyal güvenlik sistemimizde yapılan reformlar doğrultusunda ceza sistemimizde 
de bazı değişiklikler yapma yoluna gidilmiştir. Yeni sosyal güvenlik sistemimizde 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik cezalarda yenilikler yapılmış ve 
caydırıcılığın artırılması amaçlanmıştır. Ancak hiç kuskusuz sosyal güvenlik 
idaresinin birincil amacı kişileri cezalandırmak değil sosyal güvenlik bilincinin 
yerleşmesini sağlamaktır. Bu itibarla yükümlülüklerini yerine getirmede ihmalleri 
olan yükümlülerin daha sonradan herhangi bir idari tespit olmamasına karsın 
kendiliklerinden yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde uygulanacak cezada 
indirim yapılması söz konusudur. 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi idari para 
cezalarını düzenlemektedir. Bu maddede yer alan pişmanlık indirimi mevcut 
uygulamada sadece işyeri bildirgeleri için uygulanmakta idi. 6270 sayılı Kanun ile 
burada yer alan ve sadece işyeri bildirgeleri için verilen idari para cezalarına 
uygulanan pişmanlık indiriminin kapsamının genişletilmesi amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda işyeri bildirgelerinin yanı sıra; 

- İşe giriş bildirgeleri, 
- İşten çıkış bildirgeleri, 
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- 4/b kapsamındaki sigortalılar için ise başlama ve isten ayrılma bildirgeleri, 
- Ticaret sicil memurluklarının yaptıkları bildirimler, 
- Vazife mamullüğü bildirimleri, 
- Kamu kurumları ve bankaların sigortalılık tespitine yönelik bildirimleri 

gibi bildirimlerin de süresinde yapılmaması ancak sorumluların tespit olmaksızın 
kendiliklerinden bildirimde bulunmaları halleri de pişmanlık indirimi kapsamına 
alınmıştır. Bu doğrultuda pişmanlık indiriminden faydalanılabilmesi için 
bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 
gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini 
takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca 6270 sayılı Kanun öncesi uygulamada indirim oranı 1/3 iken yeni 
düzenleme ile indirim oranı 3/4 olarak belirlenmiştir. Böylece kişilerin herhangi bir 
tespit yapılmadan kendiliklerinden yükümlülüklerini yerine getirmelerinin daha 
cazip kılınması amaçlanmıştır. 

b) Peşin Ödeme İndirim 
5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin beşinci fıkrasına göre; idarî para 

cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü 
tahsil edilir. Peşin ödeme idarî para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını 
etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi 
halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı tahsil edilir. 

Bu madde hükmüne göre idari para cezasının hangi fiillerden kaynaklandığı 
hususu üzerinde durulmaksızın tümü için %25’lik bir indirim öngörülmüştür. Bu 
indirimden yararlanmak için aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleşmesi şarttır; 

- İdari para cezası Kuruma itiraz edilmeden ödenmelidir, 
- İdari para cezası yargı yoluna başvurulmadan ödenmelidir, 
- İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmelidir. 
 
11.1.3. Uzlaşma Uygulaması 
Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde 5510 sayılı Kanun ile birlikte önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Sosyal güvenlik reformu olarak da adlandırılan bu yasal 
düzenleme ile birlikte birçok mevcut uygulamada köklü değişiklikler yapılmakla 
beraber sosyal güvenlik sistemimizde daha önceden yer almamış olan değişik 
uygulamalar da getirilmiştir. Söz konusu yeni uygulamalardan en ilgi çekici ve 
işverenler açısından avantajlar sağlaması umulanı ise uzlaşma müessesesidir. Vergi 
uygulamalarında mükelleflerin çok sık başvurdukları ve sürekli olarak sosyal 
güvenlik uygulamalarında da hayata geçirilmesi talep edilen uzlaşma uygulaması 
dar bir kapsamla da olsa 5510 sayılı Kanun’un 85. maddesi ile birlikte 
uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak ayrıca “Asgari 
İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği”25 çıkartılmış ve tereddüt duyulan 
hususlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 
                                                            
25 25/04/2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      319 

a) Uzlaşma Uygulamasının Kapsamı 
5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında 

düzenlenen uzlaşma müessesesi tüm işyerlerinin borçları için uygulanmamaktadır. 
Nitekim bu husus ile alakalı olarak önemli bir sınırlandırma getirilmiştir. Uzlaşma, 
sadece devamlı mahiyetteki işyerleri için uygulanabilecektir. Uzlaşmanın 
uygulanabileceği devamlı mahiyetteki işyeri, geçici veya mevsimlik olmayan, 
işyeri tescilinde 1 (bir) veya 2 (iki) mahiyet kodunda tasnif edilmesi gereken veya 
bu şekilde tasnif edilen işyerini ifade etmektedir.26 Dolayısıyla 3 (üç) veya 4 (dört) 
mahiyet kodunda tasnif edilmiş olan geçici ve mevsimlik işyerleri için uzlaşma 
talep edilmesi mümkün olmamaktadır. 

Uzlaşma müessesesi devamlı mahiyetteki işyerlerinin tüm borçlarına da 
uygulanamamaktadır. Burada borcun neden ve hangi kaynaktan doğduğu büyük 
önem taşımaktadır. Nitekim uzlaşma müessesesi 5510 sayılı Kanun’un 85. 
maddesinin dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesi gereğince sadece Sosyal Güvenlik 
Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı 
mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi sonucunda ortaya çıkan 
borçları için talep edilebilmektedir. 

Devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi, Asgari 
İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (b) fıkrasına göre, 
işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin 
yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas 
kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin 
yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, 
bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan 
sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate 
alınarak devamlı işyerleri hakkında yapılan asgarî işçilik incelemesini ifade 
etmektedir. Dolayısıyla uzlaşma, işverenin veya diğer prim ödeme yükümlülerinin 
ödenmemiş borçları ile asgari işçilik incelemeleri dışında Sosyal Güvenlik 
Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan incelemeler 
sonucunda ortaya çıkan borçları kapsamamaktadır. Ayrıca geçici işyerlerinde 
yapılan asgari işçilik incelemeleri de uzlaşma kapsamı dışında kalmaktadır. 

Uzlaşma, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi 
sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas 
kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 
hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idarî para cezalarını 
kapsamaktadır. 

Dolayısıyla İnceleme esnasında sigortalılara mal edilemeyecek olan fark 
sigorta primlerinin yanı sıra sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primlerinin 
                                                            
26 Mahiyet Kodu, yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu ifade eder. 
Burada, kamu sektörüne bağlı devamlı işyerleri için "1", özel sektöre bağlı devamlı işyerleri için 
"2", kamu sektörüne bağlı geçici işyerleri için " 3", özel sektöre bağlı geçici işyerleri için "4" rakamı 
verilir. 
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de ortaya çıkması halinde sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primleri 
uzlaşma kapsamına alınamaz. Ayrıca sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta 
primleri ve bu sigortalıların çalışmaları nedeniyle kesilecek olan idari para cezaları 
da uzlaşma konusu yapılamaz. 

Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca, uzlaşma vuku bulduktan sonra aynı inceleme dönemlerine 
ilişkin olarak Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal edilecek fark 
sigorta primlerinin ortaya çıkması halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta 
primleri, sigortalının çalıştığı süre ve sigorta primine esas kazancı dikkate alınarak 
gecikme cezası, gecikme zammı ve ilgili idari para cezası ile birlikte tahsil olunur. 

İdari para cezaları açısından yapılacak olan uzlaşmanın kapsamına fark 
sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı 
ile birlikte hesaplanacak sigorta primine bağlı uygulanacak idari para cezaları da 
girmektedir. Sigorta primine bağlı uygulanacak idari para cezaları, Kanunun 102. 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca verilen idari para cezalarını ifade 
etmektedir. Yani 5510 Sayılı Kanun’un 59. maddesi uyarınca Kurumun defter ve 
belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları 
tarafından düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen 
eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı 
tutarında uygulanan idari para cezaları uzlaşma kapsamındadır. 

b) Uzlaşma Uygulamasının Usulü 
Uzlaşma uygulamasının nasıl ve hangi birimlerce gerçekleştirileceği hususu 

Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği 7 ila 11. maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. 

Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan işverenin bizzat veya noterden 
alınmış vekaletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla; tüzel kişiler, küçük ve 
kısıtlılarla, vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise 
bunların kanunî temsilcileri marifetiyle yazılı olarak Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığına başvurması esastır. İncelemeyi yapan Müfettişe veya Müfettişin 
sürekli görev yaptığı Grup Başkanlığına ya da ilgili İl Müdürlüğüne uzlaşma talep 
dilekçesi verilmesi veyahut uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması da 
ilgili mercie yapılmış yazılı başvuru yerine geçer. Söz konusu talep bu mercilerce 
derhal Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir. 

Nezdinde inceleme yapılan işverenler, incelemeye ilişkin tutanağın 
düzenlenme tarihinden, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine 
gönderilmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde 
bulunabilirler. Uzlaşma gün ve saatinin bildirilmesi işleminde, 11/2/1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Uzlaşma talebinde bulunan işveren, tayin edilen uzlaşma gününden önce 
yazılı olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya komisyona bu talebinden 
vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda işveren uzlaşma talep etmemiş gibi işlem 
tesis edilir. 
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Belirlenen gün ve saatte işveren veya işveren vekilinin iştiraki ile toplanan 
uzlaşma komisyonu, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder. 
Bu tutanak, Komisyon başkan ve üyeleri ile işveren veya işveren vekili tarafından 
imza olunur. İmzalanan tutanağın bir nüshası işveren veya işveren vekiline verilir. 
Bir nüshası da rapora eklenmek ve ilgili il müdürlüğüne gönderilmek üzere 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir. İl müdürlüğü raporla birlikte intikal 
eden uzlaşma tutanağında belirtilen hususlara göre uzlaşılan gecikme cezası ve 
gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim ve idarî para cezaları üzerinden gerekli 
işlemleri yapar. 

Uzlaşma tutanağında; 
a) İşverenin adı soyadı/unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası 

ve adresi, işyerinin bağlı olduğu il müdürlüğü ve işyeri sicil numarası, 
b) İncelemenin konusu, dönemi, tespit edilen ve sigortalılara mal edilmeyen 

sigorta primine esas kazanç farkı, hesaplanan prim aslı tutarları ve önerilen idarî 
para cezalarının kanunî dayanakları ve miktarları, 

c) Üzerinde uzlaşılan prim aslı miktarı, 
ç) Uzlaşılan idarî para cezası miktarı, 
d) İncelemeyi yapan Müfettişin adı ve soyadı 

hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır. 
c) Uzlaşmanın Sağlanamaması 
Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği’nin 12. maddesi 

uyarınca, Uzlaşmanın temin edilememesi halinde durum Komisyonca tutanak 
düzenlenmek suretiyle taraflarca imza altına alınır. İşverenin veya işveren 
vekilinin; 

a) Komisyonun davetine icabet etmemesi, 
b) Uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması, 
c) Uzlaşma tutanağını ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi, 
d) İşverenin veya işveren vekilinin bilinen en son adresine uzlaşma günü 

bildirme yazısının tebliğ edilememesi ya da tebliği yapılan yazıda belirtilen tarih ve 
yerde işveren veya işveren vekilinin uzlaşma toplantısına katılmaması 
hallerinde de uzlaşma sağlanamamış sayılır. Posta ile veya memur vasıtasıyla 
gönderilen yazının tebliğ edilemeyerek geri gelmesi, tebliğ edilememeyi ifade eder. 

d) Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilememesi 
Komisyonların, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları 

kesin olup, gereği Grup Başkanlıkları ve il müdürlüklerince derhal yerine getirilir. 
5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, uzlaşma 

konusu yapılan tutarlar hakkında işveren veya işveren vekilince dava açılamaz ve 
hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz. 

5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin beşinci fıkrasına göre; idarî para 
cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü 
tahsil edilir. Peşin ödeme indirimi olarak da adlandırılan bu uygulama uzlaşmanın 
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kapsamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bazı durumlarda uzlaşma ve peşin 
ödeme indirimi uygulamaları kesişme gösterdiğinden işverenlerin iki uygulamadan 
birisini seçme zorunluluğu doğmaktadır. Nitekim işverenler, üzerinde uzlaşılan 
idarî para cezaları için ayrıca 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. 

e) Uzlaşma Komisyonları 
Müfettişlerce, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik 

incelemelerine bağlı olarak kurulacak komisyon; Rehberlik ve Teftiş Başkanınca 
Müfettişler arasından belirlenecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyona 
kıdemli olan Müfettiş başkanlık eder. 

Yıl içinde toplanacak olan komisyonlar için Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
tarafından yeterli sayıda müfettiş görevlendirilir. Aynı ilde on ve üzerinde 
müfettişin görevlendirilmesi halinde, komisyon bu müfettişler arasından birinci 
fıkradaki usule göre teşekkül eder ve o ilde yapılan asgarî işçilik incelemeleri 
sonucu düzenlenen raporlarla ilgili uzlaşma taleplerini görüşerek uzlaşma ile ilgili 
gerekli işlemleri yapar. 

Uzlaşmaya konu olan incelemeyi yapan müfettişler bu maddeye göre 
teşekkül edecek komisyonlara üye olamazlar. Ancak gerek duyulması halinde, 
komisyon toplantısına açıklamalarda bulunmak üzere iştirak edebilirler. 

Uzlaşma görüşmeleri sırasında işveren veya işveren vekili isterse bağlı 
olunan meslek odasından bir temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre kurulan 
meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma 
görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek 
tutanaklara imza atamazlar. 

Komisyonlar, incelemenin yapılmış olduğu ilin bağlı bulunduğu Grup 
Başkanlığında toplanır. Ancak aynı ilde on ve üzerinde müfettişin 
görevlendirilmesi halinde, komisyon görevli olunan ilde toplanır. 

Grup Başkanı toplanacak olan komisyonlar için gerekli olan yer ve diğer 
ihtiyaçları sağlar. 

Komisyonlar her Grup Başkanlığında aylık periyotlar halinde toplanır. Ancak 
komisyonların toplanma periyotları, iş yoğunluğu ve benzeri kıstaslar dikkate 
alınarak Rehberlik ve Teftiş Başkanınca iki ay veya üzerine çıkartılabilir. 

İşverenin talebi üzerine, Rehberlik ve Teftiş Başkanının uygun görmesi 
halinde, inceleme ile ilgili yapılacak uzlaşma başka Grup Başkanlığında toplanan 
uzlaşma komisyonunda da görüşülebilir. 

f) Uzlaşma Müessesesine İlişkin Değerlendirme 
5510 sayılı Kanun ile birlikte getirilen uzlaşma müessesesi kapsam olarak 

oldukça dar tutulmuştur. Öyle ki asgari işçilik incelemeleri dışında, kaynağı ve 
çeşidi ne olursa olsun hiçbir borç uzlaşma kapsamında değerlendirilmemiştir. 
Ayrıca tüm asgari işçilik incelemeleri de kapsama alınmamıştır. Buna göre sadece, 
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki 
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işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve 
sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden 
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna 
bağlı uygulanacak idarî para cezaları uzlaşma kapsamına alınmıştır. 

Uzlaşma uygulaması sosyal güvenlikte yeni bir düzenleme olduğundan ve 
uzlaşma sonucu indirimlerde henüz bir teamül oluşmadığından işverenlerin peşin 
ödeme indirimi ve uzlaşma tercihlerinin ne yönde olacağını kestirmek mümkün 
görülmemektedir. Ancak uzlaşma sonrası idari para cezasının tümüyle silinmesi 
söz konusu olursa indirim hakkından vazgeçilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. 

5510 sayılı Kanun’da uzlaşma uygulaması ile ilgili olarak müfettiş raporunun 
ilgili birime gönderilmeden önce uzlaşma talebinde bulunulması gerektiğine 
yönelik düzenleme de uygulamaya yönelik bir başka sorundur. Öyle ki raporun 
ilgili birime gönderilmesi aşamasından önce henüz borç miktarı kesinlik 
kazanmamış ve gecikme zammı ile gecikme faizi hesaplanmamıştır. Bu durum da 
süreci tıkaması muhtemel bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
11.2. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜ-

MÜ 

Sosyal güvenliğe ilişkin uyuşmazlıkların idari yoldan çözümlenememesi 
halinde yargı yoluna başvurulması da mümkündür. Ayrıca idari yollar (itiraz yolu) 
tüketilmeksizin yargı yoluna başvurmak mümkün değildir27. 5510 sayılı Kanun’un 
101. maddesine göre; Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun 
hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde 
görülür. 

5510 sayılı Kanun’da uyuşmazlıkların yargı aşamasında çözümüne ilişkin 
olarak düzenlenmiş hükümler ise aşağıdaki gibidir; 

a) 5510 sayılı Kanun’un 83. maddesinin beşinci fıkrasına göre; işverenler ile 
4/b kapsamında sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında 
Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde Kuruma itiraz 
edebilir. İlgililer, Kurumun kararı üzerine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde yetkili mahkemeye28 başvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye 
başvurulması, primlerin takip ve tahsilini durdurmaz. 

b) 5510 sayılı Kanun’un 85. maddesinin üçüncü fıkrasına ve 86. maddesinin 
yedinci fıkrasına göre; İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca 
itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili 
iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve 
tahsilini durdurmaz. 
                                                            
27 Yrg. 11. CD., 01.02.2003 Tarih ve E. 2003/4432, K.2003/5575 Sayılı Kararı 
28 Söz konusu yetkili mahkeme, 5510 sayılı Kanun’un 101. maddesi gereğince iş mahkemeleridir. 
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c) 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesine göre; idarî para cezalarına ilişkin 
itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 
yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış 
olması halinde, idari para cezası kesinleşir.29 

d) Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak 
uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş 
mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve 
tahsilini durdurmaz. 

e) 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre; aylık prim 
ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan 
başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile 
ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları 
ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. 

Görüldüğü üzere sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların 
yargı yoluyla çözümlenmesinde yetkili asli merci iş mahkemesidir. 5521 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu’na göre iş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı 
istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve 
işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar 
hakkındaki nihaî kararlar kesindir. İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı 
verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği 
tarihinden itibaren sekiz gündür. İstinaf; ilk derece mahkemelerinden verilen 
hükümlere karşı, hem hukuki hem de maddi inceleme yapılması amacıyla 
başvurulan kanun yolu'dur. Temyiz kanun yolunda sadece ilk derece mahkemesinin 
son kararının hukuka uygunluğu incelenirken(hukuki inceleme), istinaf yolunda 
hukuki inceleme yanısıra maddi inceleme de yapılabilir. Yani temyiz'de Yargıtay 
ilk derece mahkemesi kararını sadece onaylar veya bozarken istinaf yolunda bölge 
adliye mahkemesi ilk derece mahkemesinin yerine geçip maddi inceleme de 
yaparak yeniden karar da verebilir. 

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler 
hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beşbin lirayı geçen davalar hakkındaki 
nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir. 

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca iki 
ay içinde karara bağlanır. Yargıtay’ın kararlarına karşı karar düzeltme yoluna 
başvurulamaz30. 
                                                            
29 Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Dolayısıyla mahkeme 
devam ederken alacaklı idare tarafından 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilat 
yapılabilecektir. Ancak İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesine göre idari mahkemeler, 
idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin 
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 
30 Yrg. 10. HD., 26.05.1997 Tarih ve E. 1997/4146, K.1997/3931Sayılı Kararı 
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Bunun yanı sıra idari para cezalarında yetkili merci idare mahkemeleri olarak 
belirlenmiştir. İdare mahkemesinde tek hakimle çözümlenmiş olan idari para 
cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında muhatap veya Kurum tarafından bölge 
idare mahkemelerine itirazda bulunulabilir. İdare mahkemelerinin verdikleri nihaî 
kararlara karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. 
İdare mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla 
incelenir ve karara bağlanır. İdare mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ 
tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir31. 

 
11.3. HİZMET TESPİT YÖNTEMLERİ 

11.3.1. Fiilen Hizmet Tespiti 
Fiilen tespit en geniş şekliyle, çalışmaları 5510 sayılı Kanun kapsamına 

girecek nitelikteki sigortalıların, işverenlerince Kurum’a bildirilmediğinin ya da 
eksik bildirildiğinin anlaşılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişi 
tarafından veya kontrol memurlarınca ya da genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idarelerin denetim elemanları tarafından işyerinde eylemli olarak çalışırken 
görülmeleri sonucunda yerel denetim tutanağına kaydedilmeleri şeklinde 
tanımlanabilir. 

5510 sayılı Kanunun 59. maddesinin ikinci fıkrasına göre; Kurum’un denetim 
ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri 
Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü 
delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya 
kadar geçerlidir. 

5510 sayılı Kanun’u 86. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrasında; 
“Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen 

yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da 
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan 
sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kurum’a verilmesi gereken belgelerin 
yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgeler Kurum’ca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurum’ca 
tespit edilerek işverene tebliğ edilir… 

Kurum’un denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen yapılan 
tespitlerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince 
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden kayıt ve belgelere 
dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde, hizmetlerinin veya prime esas 
                                                            
31 Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının 
yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına 
temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili 
bölge idare mahkemesince karar verilebilir. 
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kazançlarının Kurum’a bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen 
sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla 
tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate 
alınır…” 
denilmiştir. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre; Kurum’un 
denetim ve kontrolle görevli memurlarının işyerinde yaptıkları durum tespiti 
sırasında, sigortalı, işyerinde çalışan diğer sigortalılar, işyeri mahallinde bulunanlar 
veya işveren beyanına dayanılarak yaptıkları ve tespit tarihinden önceki bir yıllık 
süreye ilişkin hizmetler de sigortalılıkta dikkate alınır. 

Yukarıda yer verilmiş olan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere 
fiilen yapılan tespitlerde; tutanakta bir yıldan fazla öncesine ait bir tarih 
düzenlenmiş olsa bile, en fazla tespit tarihinden bir yıl önceki süreler dikkate 
alınmaktadır. Bir yıldan daha fazla sürelere ait tespitler hizmet olarak 
değerlendirmeye alınmayacağından, söz konusu süreler için yetkili mahkemeye 
hizmet tespit davası açılması gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanun’a göre işyerinde çalıştığı fiilen tespit edilen sigortalının 
geriye dönük bir yıllık hizmetinin tespiti için herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 
Oysaki Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde çalıştığı fiilen tespit edilen 
sigortalıya geriye dönük bir yıllık hizmet kazandırabilmek belli koşulların varlığı 
halinde mümkün olabilmektedir. 5510 sayılı Kanun bu yönüyle hizmet tespiti 
açısından sigortalıların yararına görünse de bahse konu kanuna bir bütün olarak 
baktığımızda kendi içinde çelişki barındırmaktadır. Şöyle ki; 5510 sayılı Kanun’un 
“Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi” başlıklı 59. maddesinde; Kurum’un 
denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit 
ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin, yemin hariç 
her türlü delile dayandırılabileceği, bunlar tarafından düzenlenen tutanakların ise 
aksi sabit oluncaya kadar geçerli sayılacağı belirtilmektedir. Hal böyle iken aynı 
Kanun’un 86. maddesinde belirtilen ve aynı denetim elemanlarınca düzenlenen 
tutanakların hizmet tespiti açısından geriye dönük sadece bir yılını geçerli saymak 
olaya hukuksal olarak delil kavramı açısından bakıldığında bir çelişkidir32. 

Ayrıca, sigortasız çalıştırılan işçinin, geriye dönük çalışmalarının mevcut 
olduğunun, yeterli delil ve bulgularla ortaya konması, denetimin pratiğinde son 
derece zordur. İşyerlerinde yapılacak denetimlerde, sigortasız olarak çalıştırıldığı 
tespit edilen işçiler, geriye dönük olarak ne kadar süre çalışmış olurlarsa olsun, 
sadece bir gün üzerinden kayıt altına alınabileceklerinden, sigortasız işçi 
çalıştırmak, işveren açısından son derece cazip bir duruma gelmektedir. 
                                                            
32 TOPÇU Umut, “Sigortalı Hizmetlerinin Fiilen Espiti Sorunu Yeni Sosyal Güvenlik Kanunu İle 
Aşıldı (Mı?)”, Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2008, S.187 
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11.3.2. Kayden Hizmet Tespiti 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre; Kurum’un 

denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, işyeri kayıtlarının incelenmesi 
sonucunda yapılan tespitlerden çalıştığı belirlendiği halde, hizmetleri Kurum’a 
bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalıların geriye yönelik 
hizmetleri dikkate alınır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere fiilen yapılan tespitlerde sigortalılara verilecek 
hizmet süresi açısından bir sınırlama getirilirken, kayden tespitler ile kamu kurum 
ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre yapılan işlemlere herhangi bir 
sınırlama getirilmemiştir. 

Kayden tespitlerde tek bir belgeye dayanılarak hizmet kazandırılması, haksız 
hizmet kazandırılmasına neden olabileceği gibi, işveren yönünden de önemli idari 
para cezası ve prim tahakkuku ile karşı kaşıya kalmasına neden olacaktır. Bu 
nedenle, gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi ve sosyal 
güvenlik hakkının korunabilmesi için tek bir kanıtla yetinilmeyip, gerek 
görüldüğünde her türden kanıtın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Kayden hizmet tespitlerinde denetim elemanları tarafından dikkate alınacak 
belgeleri aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür; 

a) Ücret Tediye Bordrosu 
İşverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı 

nitelikte olmak ve 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinin beş numaralı alt bendinde sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret 
tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler. Söz konusu madde hükmüne göre, 
aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu 
ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret 
ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair 
sigortalının imzasının bulunması zorunludur. 

İşyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, 
sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının 
ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti), ödenen ücret tutarı ve 
ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları 
geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin 
yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz 
mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması hâlinde ücret tediye bordrosunda 
imza şartı aranmaz. 

Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret 
tediye bordroları işverence ayrı ayrı düzenlenir. 

b) Defterler 
Vergi Usul Kanununda tutulması zorunlu olan defterler belirlenmiştir. Buna 

göre, bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur: 
1. Yevmiye defteri; 
2. Defterikebir; 
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3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri) 
İşletme hesabı esasında ise işletme hesabı defteri tutulur. Serbest meslek 

erbabları tarafından tutulan defter ise serbest meslek kazancı defteridir. 
Aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi mecburidir: 
1. Yevmiye ve envanter defterleri; 
2. İşletme defteri; 
3. Çiftçi işletme defteri; 
4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 
5. Nakliyat Vergisi defteri; 
6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; 
7. Serbest meslek kazanç defteri; 
Yukarıda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı 

zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar: 
a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce 

gelen son ayda; 
b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin 

kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; 
c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete 

girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; 
d) Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün 

içinde; 
e) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya sair sebeplerle yıl içinde 

yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. 
Vergi Usul Kanunu’nun 222. maddesine göre, defterlerini ertesi yılda da 

kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit 
edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. 

Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki 
noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo 
borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. 

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik 
ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. 

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin 
bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. 

Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu 
aşamasında ticaret sicili memurlarınca da yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk 
sayfasına yazılır ve aşağıdaki malûmatı ihtiva eder. 

1. Defter sahibinin; 
a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (Müessesenin varsa maruf 

unvanı da ayrıca ilave olunur); 
b) Tüzel kişilerde unvanı; 
2. İş adresi; 
3. İş veya meslekin nev'i; 
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4. Defterin nev'i; 
5. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu; 
6. Defterin kullanılacağı hesap dönemi; 
7. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi; 
8. Tasdik tarihi; 
9. Tasdik numarası; 
10. Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası. 
Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur: 
a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül 

ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile 
mühürlenir. 

b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca 
müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda 
yaprağı yukardaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, 
yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur. 

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben 
teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına 
kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder. 

c) Faturalar 
Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 

meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye 
verilen ticari vesikadır. 

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur: 
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu 

vergi dairesi ve hesap numarası; 
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap 

numarası; 
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 
5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim 

edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim 
edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan 
veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması 
şarttır.) 

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur: 
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı 
fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın 
isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 

düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 
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4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 
imzası bulunur. 

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi 
gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır. 

6. Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura 
düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi 
ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı 
maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin 
istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir 
belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 
tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 
2. Serbest meslek erbabına; 
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 
5. Vergiden muaf esnafa. 
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura 

istemek ve almak mecburiyetindedirler. 
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı 

basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden 
satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2011 yılı için 700 TL’yi 
geçmesi veya bedeli 700 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın 
veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. 

d) Gider Pusulası 
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 

tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf 
esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi 
yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf 
tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, 
zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya 
için de tanzim edilir. 

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve 
iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla 
soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki 
nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. 

e) Diğer Belgeler 
Kayden tespitlerde denetim elemanları tarafından dikkate alınabilecek diğer 

belgeleri ise aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür; 
- Müstahsil makbuzu 
- Serbest meslek makbuzu 
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- Perakende satış fişi 
- Yolcu taşıma biletleri 
- Sevk irsaliyesi 
- Taşıma irsaliyesi 
- Günlük müşteri listesi 
- Yolcu listesi 
- Haberleşme evrakı 
- Karar defterleri 

 
11.3.3. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Hizmet 

Tespiti 
5510 sayılı Kanunun 59. maddesinin yedinci fıkrasına göre; Kamu 

idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup 
olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kurum’a bildirmek 
zorundadır. Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve 
tespitler sırasında bu Kanun’a göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının 
veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en 
geç bir ay içinde Kurum’a bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere 
gerekli yasal işlemi yapar. İlgililerin itiraz hakları saklıdır. 

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında 
Yönetmeliğin 5. maddesine göre; kamu idarelerinin denetim elemanları, kendi 
mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve 
incelemeler sırasında, işyerlerinde çalıştırılanların Kanun gereği sigortalı olup 
olmadığını tespit ederek sigortasız çalıştırılanların ve Kanuna göre sigortalı 
sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik 
bildirilmesine ilişkin tespitlerini en geç bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
bildirirler. 

Sigortalı olması gerekenlerin sigortasız çalıştırıldığının veya sigortalı olması 
gerekenlerin Kurum’a bildirimi yapılmadığının ya da sigortalı gün sayılarının ve 
prime esas kazanç tutarlarının eksik bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, 
örneği Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında 
Yönetmeliği ekinde bulunan fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı düzenlenerek, 
bağlı bulunduğu birimin üst yazısı ekinde tespit yapılan işyerinin bulunduğu 
Kurum’un ilgili ünitesine intikal ettirilir. 

Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yukarıda belirtilen tespitler dikkate 
alınarak, işyerinde fiilen veya kayden çalıştırıldığı tespit edilen sigortalılar ile 
sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik 
bildirilmesine ilişkin fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı, ilgili ünite tarafından 
Kurum mevzuatına uygun olarak işleme alınır. Fiili tespit veya kayıt inceleme 
tutanağında eksiklik olması halinde, eksikliklerin kamu idaresinin denetim 
elemanlarınca tamamlanması amacıyla, tutanak bir yazı ekinde ilgili kamu kurum 
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ve kuruluşuna gönderilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşundan gelen yazıda 
belirtilen tespitler hakkında ayrıca denetim yapılmaksızın işlem yapılır. 

Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve 
incelemelerden; kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde, prime 
esas gün sayıları veya prime esas kazançları Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya 
eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime 
esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık 
süreye ilişkin kısmı Kurumca yapılacak değerlendirmeden sonra dikkate alınır. 

Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitler dikkate alınarak, 
fiilen veya kayden çalıştırıldığı tespit edilen sigortalıların Kuruma bildirilmeyen ya 
da eksik bildirilen sigortalı gün sayıları ve prime esas kazançları ile ilgili olarak; 

a) Sigortalı işe giriş bildirgeleri, 
b) Aylık prim ve hizmet belgesi, 

bir aylık süreli tebligat ile işverenden, alt işverenden veya sigortalıyı geçici olarak 
devralan işverenden istenir. Denetime konu işyerinin Kurumda tescilli olmadığının 
da tespit edilmesi halinde, işyeri bildirgesi de aynı şekilde işverenden istenir. 

Kuruma verilmesi gereken belgelerin, yapılan tebligata rağmen bir ay 
içerisinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen 
düzenlenir.Bu belgelerin Kurumca re’sen düzenlenmesi işverenlerin bu belgeleri 
Kuruma verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Belirtilen belgelerin muhteviyatı primler, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesi de dikkate alınmak suretiyle ünitece re'sen hesaplanarak işverene tebliğ 
olunur.  

İşveren, tahakkuk ettirilen prim ve diğer Kurum alacaklarını tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde öder. Kamu idarelerinin denetim elemanlarının tespitleri ile 
ilgili olarak Kurum alacağının tahsilinde, zaman aşımı süresi, soruşturma, denetim 
ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren on yıl olarak 
uygulanır. 

Tebliğ edilen prim borcuna itiraz edilmesi, itirazın incelenerek komisyonca 
karara bağlanması ve maddi hataların değerlendirilmesi ile itiraz sonucunda 
komisyonca alınan karara karşı dava açılması işlemleri, Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür. 

 
11.3.4. Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgi ve Belgelere Göre Hizmet 

Tespiti 
Sosyal güvenlik mevzuatımız uyarınca hizmet tespiti kamu kurum ve 

kuruluşlarından alınan bilgi ve belgeler vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Nitekim 
5510 sayılı Kanun’u 86. maddesinin yedinci fıkrasına göre; Kurum’un denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda 
veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim 
elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve 
incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar 
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tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan 
sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kurum’a verilmesi gereken belgelerin 
yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgeler Kurum’ca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurum’ca 
tespit edilerek işverene tebliğ edilir. 

Bilgi istenebilecek kamu kurum ve kuruluşları, genel bütçeli, katma bütçeli, 
fon bütçeli, döner sermaye bütçeli, özel bütçeli ve özerk bütçeli kurum ve 
kuruluşlardır. Kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge istenmesi 5510 sayılı 
Kanun’un 8., 90. ve 100. maddelerinde düzenlenmiştir. 

a) 5510 sayılı Kanun’un 100. Maddesine Göre Bilgi ve Belge İsteme 
5510 sayılı Kanun’un 100. maddesine göre; Bilgi ve belgelerin istenmesi, 

Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21.07.1953 tarihli ve 
6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile 5510 sayılı 
Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. 

Bilgi ve belgeler; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer gerçek ve 
tüzel kişilerden doğrudan, münferit olarak istenenler haricinde kamu idareleri ile 
kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan ise yapılan protokoller çerçevesinde 
istenir. 

Bilgi ve belgeler istenirken veya verilirken, Devletin güvenliği ve temel dış 
yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile özel ve aile hayatının gizliliği ve 
savunma haklarına ilişkin hükümler göz önünde bulundurulur. 

Kurumca istenen bilgi ve belgelerin verilmesinde, özel kanunlardaki 
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaz. 

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar, 
a) İstenecek bilgi ve belgeleri sürekli ve/veya belli aralıklarla vermekle, 
b) Bilgileri elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamakla, 
c) Görüntülenen bilgilerin güvenliğini sağlamakla, 
ç) Muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda 

oldukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri 
ortamdaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek 
için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için Kuruma ibraz etmekle, 

d) Kurumun belirleyeceği süre içerisinde bilgi ve belgelerle ilgili talebe 
cevap vermekle ve gereken kolaylığı göstermekle, 
yükümlüdür. 

Kurum, Kanun gereğince; 
a) Her türlü bilgi ve belgenin internet, elektronik ve benzeri ortamda 

gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişilerin zorunlu tutulmasını, 
b) Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameleri 

diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirilmesini ve söz konusu belgeleri kamu 
idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından alınmasını, 

c) Kamu idarelerine yapılmış bildirimlerin Kuruma verilmiş sayılmasını, 
ç) Kanun uygulaması ile ilgili olarak işveren, sigortalı ve diğer kurum, 
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kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya resen düzenleyecekleri her türlü bilgi ve 
belgelerin bilgi işlem ortamında oluşturulmasını, 

d) (ç) bendinde sayılan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri ortamda 
ilgili kişilere verilmesini, 
kararlaştırmaya yetkilidir. 

Bilgi ve belgeleri yapılacak protokolde belirtilen sürede; mücbir sebep 
olmaksızın vermeyenlere Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi 
gereğince aylık asgari ücretin beş katı tutarında, bilgi ve belgelerin geç verilmesi 
halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

Elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler, adli ve idari makamlar 
nezdinde resmi belge olarak geçerlidir. 

Belge ve bilgileri, internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle 
yükümlü tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin 
herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu bilgi ve belgelerin, protokolde 
öngörülen sürenin son gününde gönderilememesi halinde, sorunların ortadan 
kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, 
söz konusu yükümlülükler protokolde öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır. 

- Bankalar 
Gelir ve aylık ödemesi yapan bankalarca; 
a) Her ay hesaplar kontrol edilerek, geriye yönelik 6 aylık periyotlarda 

hareket görmeyen kayıtlar elektronik ortamda Kuruma bildirilir. 
b) Bir defaya mahsus ödenmek üzere gönderilen toptan ödemeler ve 

vereselerin, her ay geriye yönelik 6 aylık periyotlarda kontrol edilmesi sonucunda 
ödemesi yapılmayanların tespiti yapılarak elektronik ortamda Kuruma iadesi 
sağlanır. 

c) Gelir ve aylık sahiplerinin maaş hesapları, görüntüleme amaçlı olarak 
Kuruma açılır. 

ç) Gelir ve aylık sahiplerine ATM kartı verilirken, bankalarla yapılacak 
sözleşmelerde, “kartla yersiz çekilen tutarların ilgilinin birinci derece 
akrabalarından tahsil edileceği”ne ilişkin hükmün yer alması sağlanır. 

d) Gelir ve aylık ödemesinin kanuni temsilcilere yapılması durumunda, gerek 
kanuni temsilci değişiklikleri gerekse temsil sürelerinin sona ermesine ilişkin 
bilgiler elektronik ortamda Kuruma bildirilir. 

e) Hak edilen gelir ve aylıkların Kurum tarafından sehven farklı bir bankaya 
gönderilmesi ve ödeme yapıldıktan sonra adres değişikliği olması durumunda, bu 
tür ödemelerin Ziraat Bankası şubelerince yapılması sağlanır. 

f) Kurumdan gelir ve aylık alanlardan yapılan icra ve diğer kesinti 
iadelerinin, “icra dairesi”, “kurum adı”, “icra dosya numarası” ve “kesinti dönemi” 
bilgilerini de ihtiva edecek şekilde ve elektronik ortamda Kuruma bildirilmesi 
sağlanır. 

Bankalarca; 
a) Kurumca talep edilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesi 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      335 

gereğince Kurumca aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin 
üçte birinden az vatandaşların bu miktarların üzerinde banka hesaplarında 
paralarının bulunup bulunmadığı bilgisinin kimlik bilgileri ile birlikte elektronik 
ortamda Kuruma verilmesi sağlanır. 

b) Bankaların veri tabanı kullanılarak, Kuruma borçlarını vadesinde 
ödemeyen borçluların, işyeri ve ikamet adresleri ile hesap bilgileri ve hareketlerinin 
Kurumca yetkilendirilen personele internet ortamında görüntülenmesi sağlanır. 

c) Kurumca, gerekli alt yapının sağlanması ile Kuruma borçlu olanların, 
bankalardaki hesaplarına elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi 
meblağların Kurum hesaplarına aktarılması sağlanır. 

ç) Kurumca talep edilmesi ve işveren ile çalışanı arasında sigortalılık 
ilişkisinin tespiti amacıyla, ücret ödemesinin vadesiz mevduat üzerinden yapılması 
durumunda, mevduat sahibi ve para yatırılan kişinin ya da havale ile yapılması 
durumunda da havale gönderen ile havaleyi alanlara ait kimlik bilgileri Kuruma 
bildirilir. 

d) Tüketici kredisi talebinde bulunan ve bir işyerinde hizmet akdiyle 
çalışanlardan istenen maaş ücret bordrosunun Kurumun internet sitesinden ödenen 
prim miktarları karşılaştırılarak eksik bildirimde bulunanların Kuruma bildirilmesi 
sağlanır. 

e) Kuruma borcu bulunanların ticari kredi talepleri Kuruma bildirilir. 
- İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce; 
a) Kimlik paylaşım sisteminden elde edilmekle birlikte, kişinin kimliği veya 

yerleşim bilgilerinde tereddüt olması halinde Kurumca elektronik ortamda ve 
belirlenecek formatta eksik olan bilgilerin verilmesi sağlanır. 

b) Kuruma borçlu olanların elektronik ortamda ikametgah bilgileri Kuruma 
verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce; 
a) Kurumca talep edilmesi halinde Türk vatandaşı olmayanlardan gelir ve 

aylık talebinde bulunanlar için ikamet tezkeresi bilgileri Kuruma verilir. 
b) Kurumca aylık bağlananların yurt dışına çıkıp çıkmadıklarına dair 

bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır. 
c) Kuruma borçlu olanların taşıtlarla ilgili mal araştırmalarının yapılmasını 

teminen, taşıtların trafik sicilleri üzerindeki takyidatları ve borçlu taşıt sahiplerinin 
en son adresleri elektronik ortamda Kuruma verilir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce; 5510 sayılı Kanunun geçici 4. 
maddesi kapsamında Kurumdan aylık almakta olan veya aylığa hak kazanacak 
belediye başkanları ile bunların hak sahiplerine makam, görev ve temsil tazminatı 
ödenebilmesi amacıyla bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış olanların veya 
yapmakta olanların görev sürelerini ihtiva eden bilgilerinin elektronik ortamda 
Kuruma bildirilmesi sağlanır. 

Mülki idare amirliklerince; 5510 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince ana 
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ve babaya aylık bağlanmasında, “ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde 
etmiş olduğu gelir”in tespiti için gerekli görülen bilgilerin Kuruma verilmesi 
sağlanır. 

Valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklarca; prim borçlarının doğal afetler 
nedeniyle ertelenmesi durumunda, işverenlerin afet kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğinin tespiti için, zarar tespit tutanakları ile afet kapsamında 
olup olmadıklarına ilişkin bilgiler Kuruma verilir. 

Valilikler, belediyeler ve il özel idarelerince, ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan 
belgeleri alarak inşaat işyerlerinde işçi çalıştırmaya başlayan işverenlerin, bu 
faaliyetlerinden dolayı Kuruma işyerlerini tescil ettirip ettirmediklerinin tespiti ve 
kontrolü amacıyla alınan belgelerin talep edilmesi halinde Kuruma intikali sağlanır. 

- Maliye Bakanlığı 
Vergi dairelerince; 
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlardan 5510 sayılı Kanun kapsamında 

yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için talep edilmesi halinde sigortalılığa 
ilişkin bilgi ve belgeler Kuruma verilir. 

b) Kurumdan gelir ve aylık almakta iken ölen ve hak edilip de alınamayan 
gelir ve aylıkların varislere ödenmesi için 15.06.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset 
ve İntikal Kanunu gereğince vergiden muaf olunduğuna dair bilgi ve belgelerin 
elektronik ortamda Kuruma verilmesi sağlanır. 

c) Vergi kayıtları, muhtasar beyanname ve yoklama fişleri bilgileri elektronik 
ortamda Kuruma verilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığınca; teşvik kanunlarından yararlanmak için Kuruma 
müracaat edecek olan işverenlerin gelir vergisi mükellefi olup olmadıkları 
bilgisinin Kuruma verilmesi sağlanır. 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Meslek Odaları ve Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğunca; Kurumdan 

gelir ve aylık alanlardan 5510 sayılı Kanun kapsamında yeniden çalışmaya 
başlayanların tespiti için talep edilmesi halinde sigortalılığa ilişkin bilgiler ve 
belgelerin Kuruma verilmesi sağlanır. 

Ticaret Sicil Memurluklarınca; Kurumca talep edilmesi durumunda ticaret 
şirket ve ortakları hakkında bilgilerin elektronik ortamda Kuruma verilmesi 
sağlanır. 

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünce; inşaat faaliyetleri devam eden yapı 
kooperatiflerinin faaliyet durumları, yönetici ve ortakları ile hisse paylarına ilişkin 
bilgiler Kuruma bildirilir. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca; esnaf ve sanatkarlar sicil 
müdürlüklerinin veri tabanları kullanılarak Kuruma borçlu işverenlerle ilgili 
bilgilerin elektronik ortamda Kuruma görüntülenmesi sağlanır. 

- Diğer Kurumlar 
- Milli Eğitim Bakanlığınca; Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylık alan 

çocukların öğrencilik niteliğine ilişkin belgelerinin elektronik ortamda Kuruma 
verilmesi sağlanır. 
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- YÖK tarafından; Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylık alan çocukların 
öğrencilik niteliğine ilişkin bilgi ve belgelerinin elektronik ortamda Kuruma 
verilmesi sağlanır. Ayrıca 23.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun uygulanmasında sağlık bilimleri lisansiyerlerine yönelik kurumlara 
verilen görüşler ile denklik konusunda verilen kararlar Kuruma internet ortamında 
görüntülenir. 

- Milli Savunma Bakanlığınca; sigortalıların askerlikle ilişiklerinin olup 
olmadığına veya askerlik sürelerine ilişkin bilgileri elektronik ortamda Kuruma 
verilir. 

- Türkiye İş Kurumunca; teşvik kanunlarından yararlanmak için Kuruma 
müracaat edecek olan işverenlerin, bu kanunlar kapsamına girip girmediğine ilişkin 
bilgiler elektronik ortamda Kuruma verilir. 

- Kamu İhale Kurumunca; kurumlardan ihale alan ve Kuruma borçlu gerçek 
ve tüzel işyeri işverenlerle ilgili bilgilerin elektronik ortamda Kuruma 
görüntülenmesi sağlanır. 

- Ruhsat vermeye yetkili diğer merciler ve özel hukuk tüzel kişilerince; 
ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan belgeleri alarak inşaat işyerlerinde işçi çalıştırmaya 
başlayan işverenlerin, bu faaliyetlerinden dolayı Kuruma işyerlerini tescil ettirip 
ettirmediklerinin tespiti ve kontrolü amacıyla ruhsata ilişkin alınan bilgi ve 
belgelerin talep edilmesi halinde Kuruma intikali sağlanır. 

- İhale makamı kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla 
kurulan kurum ve kuruluşlarca; ihale yoluyla her türlü işi üstlenenlerin Kuruma bu 
işlerden dolayı işyerlerinin tescilini yaptırıp yaptırmadıklarının, yaptırmış olmaları 
halinde ise yapılan işle ilgili Kuruma verdikleri bilgilerin doğruluğunun tespiti 
amacıyla, bu işleri üstlenenler ile bu işlerden dolayı yapılacak olan asgari işçilik 
tespiti için üstlenilen işle ilgili bilgiler Kuruma bildirilir. 

b) 5510 sayılı Kanun’un 8. Maddesine Göre Bilgi ve Belge İsteme 
5510 sayılı Kanunun 8. maddesinin yedinci fıkrasına göre; kamu idareleri ile 

bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, 
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından 
tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, 
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Belirtilen madde hükmüne göre yapılacak 
bildirimler aşağıdaki şekildedir; 

- Bankalar 
Gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı 

aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin 
sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden 
“meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık adresi” bilgileri alınır. Bu 
bilgiler manuel olarak yapılan işlemlerde formlara eklenir ve internet işlemlerinde 
de zorunlu alan olarak bu bilgilere yer verilir. Bu alanların doldurulmadan işlem 
yapılmasına izin verilmez. Telefon bankacılığında da bu bilgiler alınmadan işlemler 
sonuçlandırılmaz. 

Bankalarca, yukarıda belirtilen bilgiler, sigortalılık kontrolü için Kurumca 
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belirlenecek periyot ve elektronik ortamda verilecek şifreler aracılığıyla Kuruma 
gönderilir. 

Mevduat hesabı bulunan kişilerin yukarıda belirtilen bilgilerinde değişiklik 
olması durumunda, bankalarca; bu kişilere ait T.C. kimlik numarası ile güncellenen 
meslek bilgilerinin Kurum tarafından belirlenecek dosya formatı ve ortamında 
Kuruma gönderilmesi sağlanır. 

 İlk mevduat hesabı açıldıktan sonra şahıs bazında tüm mevduat işlemleri ile 
gerek bankaya gelinerek yüz yüze gerekse de internet veya telefon bankacılığıyla 
yapılan havale işlemleri ile bankada mevduat hesabı olanlar için telefon, su ve 
elektrik faturası tahsili gibi diğer işlemlerde, Kurumca, 6 aylık periyotlarda T.C. 
kimlik numarası bazında liste bilgileri bankalardan alınarak, bu işlemlerde daha 
önce sigortalılık sorgulaması yapılanların bilgilerinde değişiklik olup olmadığının 
kontrolü yapılır. 

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce; 
- 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği”ne istinaden spor 
kulüplerinin tescil bilgileri gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından manuel 
olarak Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine 
bildirilir. Aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından 
spor kulüplerinin belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında kulüpte 
çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir. 

- 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sporcu 
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” gereğince, düzenlenen “Lisans 
Formu”na “meslek” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek, Spor 
Kuruluşları Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında tutulan bu bilgilerin 
elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır. 

- 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüm Özel 
Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca özel spor/masaj/izcilik 
kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri Kuruma verilir. Aynı Yönetmelik 
hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından bu tesislerin belli 
periyotlarda yapılan denetimlerinde bu tesislerde fiilen çalışanların kimlik bilgileri 
gençlik ve spor il müdürlüklerince manuel olarak Kurumun sosyal güvenlik il veya 
sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilir. 

- Özel tesislerde çalışan antrenörler adına düzenlenen “Antrenör Onay 
Formu”na ilave edilecek “mesleği” ve işyeri adresi” bilgilerinin, gençlik ve spor il 
müdürlüklerince Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez 
müdürlüklerine gönderilmesi sağlanır. 

- Kayıtları Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında 
tutulan ve aile ferdine (veliler) ait “çalıştığı kurum”, “görevi” ve “gelir düzeyi” 
bilgilerinin bulunduğu “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru 
Formu”nda yer alan aile ferdi bilgileri ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru 
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Formu”na başvuruda bulunanların “mesleği” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri 
de ilave edilerek, bu bilgilerin elektronik ortamda on-line olarak Kurumla 
paylaşımı sağlanır. 

- Manuel olarak düzenlenen “İl Spor Merkezleri Kursiyer Tanıtma Formu”na, 
kursiyerin “anne adı-mesleği” ve “baba adı-mesleği” bilgilerine anne ve babanın 
“işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgiler gençlik ve spor il 
müdürlüklerince Kurumun sosyal güvenlik il ve sosyal güvenlik merkez 
müdürlüklerine gönderilir. 

- Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığınca; 
- Resmi ilk ve ortaöğretimde, öğrencilerin kaydı esnasında velilerin mutlaka 

meslek bilgilerinin işyeri unvanı ve adresi ile birlikte alınarak Kuruma bildirimi 
sağlanır. 

- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı “Özel Eğitim Kurumları Kanunu” gereğince; 
“okul öncesi eğitim”, “özel eğitim okulları ile çeşitli kursları”, “uzaktan eğitim 
yapan kuruluşlar”, “dershaneler” “motorlu taşıt sürücüleri kursları”, “hizmet içi 
eğitim merkezleri”, “öğrenci etüt eğitim merkezleri” ve “özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumları”na açılma izni 
verilmesinde; “işyeri unvanı ve adresi” ile anılan Yönetmeliğe göre zorunlu olarak 
istihdam edilen personele ait “iş sözleşmeleri” Kuruma verilir. 

- Özel eğitim kurumlarından; “özel kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim”, “özel 
kurslar” (15 yaşından küçükler için), “dershaneler” ve “özel destek veya 
rehabilitasyon merkezleri” kayıt esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve 
babalarına ait mesleki bilgileri ve “işyeri unvanı ve adresi”, “motorlu taşıt 
sürücüleri kursları”nda kursiyerlere ait “meslek” ve “çalışılan işyerinin unvanı ve 
adresi” bilgileri mutlaka alınarak Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 31/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel 
Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” gereğince, özel yurtların açılmasına izin verilmesi 
aşamasında “işyeri unvan ve adres” bilgileri ile Yönetmeliğe göre yurtlarda zorunlu 
olarak çalışması gereken personele ait kimlik bilgileri Kuruma bildirilir. 

- Her türlü özel eğitim kurumlarının ilgili yönetmelikler gereğince 
denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından buralarda 
çalışanların kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır. 

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca; 
- 25/5/2003 tarihli ve 25118 sayılı “Arıcılık Kanunu”, 12/10/1936 tarihli ve 

3432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çeltik Ekimi Kanunun Sureti Tatbikine 
Dair Talimatname”, 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayenesi ve Satılması Hakkındaki 
Kanuna Ait Yönetmelik”, 13/12/1996 ve 22846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Balıkçı Barınakları Yönetmeliği”, 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik”, 
23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Koruma 
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Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında 
Yönetmelik”, 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Parekende Satılması İle Depolanması 
Hakkında Yönetmelik”, 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin 
İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik”, 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde 
Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, 
Korunması Ambalajlanması Ve Depolanması Hakkında Yönetmelik”, 24/8/2004 
tarihli ve 25563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının 
Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik”, 24/11/2001 tarihli ve 24593 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin 
Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”, 28/4/2000 tarihli ve 
24033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma 
Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik”, 19/6/2003 tarihli ve 25143 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi İle 
Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin 
Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 06/11/1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Gıda Işınlama Yönetmeliği”, 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Yönetmelik”, 4/5/1988 tarihli ve 19804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın 
Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik”, 21/6/2003 tarihli ve 
25145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması 
Hakkında Yönetmelik”, 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul 
ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 8/3/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve 
Esaslarına Daire Yönetmelik”, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik”, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve 
Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 21/10/1990 tarihli ve 20672 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”, 
25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kimyevi Gübre 
Denetim Yönetmeliği”, 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, 
Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 27/7/2000 tarihli ve 
24122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri 
Yönetmeliği”, 14/9/1998 tarihli ve 23463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
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“Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği, 31/7/1998 
tarihli ve 23419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mera Yönetmeliği”, 10/6/2005 
tarihli ve 25841 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik”, 4/9/2000 tarihli ve 24160 sayılı “Özel Gıda Kontrol 
Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”, 19/9/1999 
tarihli ve 23821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Veteriner Laboratuvarları 
Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Patates Tohumculuğu Sertikifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 17/1/2008 
tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Pancar Tohumculuğu 
Sertifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlanması 
Yönetmeliği”, 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı 
Hakkında Yönetmelik”, 29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği”, 28/7/2002 tarihli ve 24829 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili 
ve İzlenmesi Yönetmeliği”, 25/11/1994 tarihli ve 22122 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Sofralık Zeytinlerin Nitelikleri İle Zeytin Salamurahanelerinin ve Yarı 
Mamul Zeytin Muhafaza Ünitelerinin Teknik Şartları, Teknolojik Kontrol ve 
Muayeneleri İle İlgili Yönetmelik”, 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği”, 14/7/2004 tarihli 
ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Toptan ve Perakende 
Satış Yerleri Yönetmeliği”, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Su Ürünleri Yönetmeliği”, 30/4/1956 tarihli ve 9297 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve 
Levazım İle Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi 
Şartlarının Tespitine Dair Yönetmelik”, 3/7/1988 tarihli ve 19861 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”, 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği”, 5/8/1974 
tarihli ve 14967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yem Yönetmeliği”, 17/1/2008 
tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yemeklik Tane Baklagil ve 
Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği”, 21/8/1996 
tarihli ve 22734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Zirai Mücadele İlaçlarının 
Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
gereğince; bu yönetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak için tarımsal 
faaliyetlerde bulunacak veya işyeri açacaklara izni verilmesinde, faaliyette 
bulunana veya işyeri sahibine ait kimlik bilgileri (işyeri için ayrıca unvan ve adres) 
ve ilgili yönetmelikler gereği işyerinde çalıştırılması gereken zorunlu personele 
ilişkin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya işyeri açanların tarım 
il/ilçe müdürlüklerince yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın 
yanında veya işyerinde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de tespit edilerek 
Kuruma bildirilir. 
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- 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Antrenörler, 
Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 4/12/2001 tarihli 
ve 24603 sayılı “Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair 
Yönetmelik” ve 8/11/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, yarış 
atı antrenör, seyis, binici veya at sahiplerine lisans veya izin verilmesinde bunlara 
ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal 
Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” gereğince, 
ilgili kooperatif aracılığıyla kredi verilen kişilere ait kimlik bilgileri Kuruma verilir. 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca; 
- 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” uyarınca, turist rehberlerine kültür ve 
turizm il müdürlüklerince “rehberlik yapılacağına” ilişkin kimlik kartı verilmesi ve 
her yıl bu kimlik kartlarının vize edilmesi işlemlerinde bunlara ait kimlik bilgileri 
ile belli periyotlarda turistik ve kültür bölgelerinde rehberlerin denetime tabi 
tutulmasında da, rehberlerin kimlik bilgileri ile çalıştıkları acentanın işyeri unvanı 
ve adresi bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 4/9/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Fikir ve Sanat 
Eserleri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” gereğince, 
eser ve fikir sahiplerinin tabi oldukları meslek birliklerine yetki verilmesinde, yetki 
veren eser ve fikir sahibine ait kimlik bilgileri ilgili meslek birliklerinden alınarak 
Kuruma bildirilir. 

- 8/6/2004 tarihli ve 25846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eser, İcra, 
Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” gereğince, meslek birliklerince yayın yapacak kuruluşların 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bildiriminde, yayın kuruluşlarına ait “işyeri unvan 
ve adres” bilgileri Kuruma verilir. 

- 25/4/1997 tarihli ve 22782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Seyahat 
Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereğince, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Seyahat Acentaları Daire Başkanlığınca veya TURSAB (Türkiye Seyahat 
Acentalar Birliği) tarafından seyahat acentalarına yetki belgesi verilmesinde, 
“işyeri unvanı ve adresi” bilgileri ile bu acentaların Kontrolörler tarafından 
denetlenmesi aşamasında bu acentalarda ücretle çalışanlar ve acentaya bağlı turist 
rehberlerine ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 6/7/2000 tarihli ve 24101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Turizm 
Tesisleri Yönetmeliği” gereğince, Bakanlıkça işletme belgesi verilmesinde “işyeri 
unvanı ve adres” bilgileri ile bu işletmelerin Kontrolörler tarafından denetlenmesi 
aşamasında bu işletmelerde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak 
Kuruma verilir. 
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- 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel 
Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince, 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler 
için alınan başvuru formalarındaki “işyeri unvanı ve adres” bilgileri Kuruma 
verilir. 

- 10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve 
Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri gereğince, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile 
anılan Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli 
periyotlarda kazı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, kazılarda ücretle 
çalışanlara ait kimlik bilgilerine de yer verilir ve bu bilgiler Kuruma bildirilir. 

- Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığınca; 
- 23/10/2003 tarihli ve 25268 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Beşeri 

Tıbbı Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği”, 9/12/2004 tarihli ve 25665 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Kaplıca Suları Yönetmeliği”, 8/7/1983 tarihli ve 
5677 sayılı “Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit ve Pestisit Benzeri Maddeler 
Genelgesi”, 16/1/1996 tarihli ve 22525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal 
Asgari Uygunluk Kriterleri Tebliği”, 1/6/1990 tarihli ve 20535 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra 
Etmekte Olan Gözlükçülere Ehliyet Sınavı İle Gözlükçü Unvanı Kazandırılmasına 
Dair Yönetmelik” ve 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez 
Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, beşeri 
ürün satanlara imalat izni ile teknisyen veya gözlükçülere yetki verilmesinde 
düzenlenen ve anılan yönetmelikler ekinde bulunan yetki belgesine, “işyeri unvanı 
ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 10/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ecza 
Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik”, 
1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğal Mineralli 
Sular Hakkında Yönetmelik”, 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği”, 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık 
Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik”, 12/5/2003 
tarihli ve 25106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güzellik ve Estetik Amaçlı 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik”, 
26/9/1995 tarihli ve 22415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gayri Sıhhi 
Müesseseler Yönetmeliği” ve 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” gereğince, sağlık il 
müdürlüklerince verilen işletme ruhsatlarına “işyeri unvanı ve adresi” ile bu depo, 
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işletme ve merkezlerin denetimleri esnasında buralarda ücretle çalışanlara ait 
kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir. 

- 15/8/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel 
Hastaneler Yönetmeliği”, 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği”, 12/10/2006 tarihli ve 26317 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kozmetik Yönetmeliği”, 14/10/1999 tarihli ve 
23846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında 
Yönetmelik” ve 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” uyarınca, özel hastane ve 
merkezlere ruhsat verilmesinde, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ve buraların 
denetimlerinde Yönetmelik ekinde bulunan forma çalışanların kimlik bilgilerinin 
de tespiti yapılır ve bu bilgilerin Kuruma bildirilmesi sağlanır. 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca; 
- 6/8/2004 tarihli ve 25545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri 
Yönetmeliği”, 2/10/2004 tarihli ve 25601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği” ve 9/10/2000 
tarihli ve 24195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği” 
uyarınca, Kontrolörlerce yapılacak işyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi 
yapılarak sigortasız çalışanlar Kuruma bildirilir. 

- 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” gereğince, 
yönetmelik ekinde de bulunan “Aylık Denetim Raporu”na, denetim yapılan 
yerlerde çalışanlara ait kimlik bilgileri de kaydedilerek Kuruma bildirilir. 

- 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kapıdan 
Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, mal 
ya da hizmet sunan ve kapıdan satış yetki belgesi alan satıcı ve/veya sağlayıcıların 
“işyeri unvanı ve adresi” ile kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi sağlanır. 

- İçişleri Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığınca; 
- 29/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde 

belediyelerin tahsile yetkili olduğu; “işgal”, “tatil günlerinde çalışma ruhsatı”, 
“tellallık”, “çeşitli (kayıt ve suret, işyeri açma izni, muayene, ruhsat ve rapor gibi)” 
harç işlemlerinde, belediyelerce, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de alınarak 
Kuruma bildirilir. 

- 1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel 
kişilere ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek 
bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atış sahası işleten işyerlerine 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      345 

ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri sorumluluk alanına göre 
jandarma ve emniyet birimlerce, bu işyerlerinin denetiminde buralarda çalışanlara 
ait kimlik bilgilerinin de Valiliklerce Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik” gereğince, gerek sıhhi gerekse gayri 
sıhhi işyerlerinin açılmasında ilgisine göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve 
il özel idareleri tarafından ruhsat verilmesinde ruhsat verilen işyerleri için “işyeri 
adresi ve unvanı” bilgileri bu kurumlarca, içkili ve umuma açık yerlerde çalışanlara 
“çalışma izni” verilmesinde ilgisine göre çalışma iznini veren büyükşehir 
belediyeleri, belediye ve il özel idarelerince veya bu işyerlerinin kolluk 
kuvvetlerince denetimlerinde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgilerinin bu kolluk 
birimlerince Kuruma verilmesi sağlanır. 

 - 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 
uyarınca; özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerine izin belgesi ile özel 
güvenlik görevlilerine kimlik verilmesinde; özel güvenlik eğitim kurumları ve 
şirketleri için “işyeri adresi ve unvanı”, özel güvenlik görevlileri için “kimlik 
bilgileri” sorumluluk alanlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma 
Genel Komutanlığınca ve özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerinin 
denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri de Valiliklerce alınarak, bu 
bilgiler Kuruma verilir. 

- Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığınca; 
- 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayoluyla 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşınması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yetki 
belgesi türlerine göre yetki alanlara kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır. 

- 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araç 
Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca muayene istasyonu açılmasına ilişkin ruhsat verilmesinde 
“işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işyerlerinin denetimlerinde buralarda 
çalışanlara ait kimlik bilgileri alınarak Kuruma verilmesi sağlanır. 

- Çevre ve Orman Bakanlığı 
8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Trafikte 

Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının 
Kontrolüne Dair Yönetmelik” gereğince, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava 
Yönetimi Daire Başkanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü için yetki belgesi 
alınmasında istasyonlara ait “işyeri unvanı ve adres” bilgilerinin her ayın ilk 
haftasında www.cevreorman.gov.tr internet sayfasında yayımlanması sağlanır. 

- PTT Genel Müdürlüğü 
PTT Genel Müdürlüğünce; gerçek kişilerden PTT şubelerine posta çeki 

hesabı açma başvurusunda; “Posta Çeki Hesap Açma Formu”nda mevcut olan 
“meslek” ile “işyeri adresi”ne ilişkin bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır. 
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c) 5510 sayılı Kanun’un 90. Maddesine Göre Bilgi ve Belge İsteme 
5510 sayılı Kanun’un 90. maddesinin birinci fıkrasına göre; Kamu idareleri 

ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki 
kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her 
türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma 
bildirmekle yükümlüdür. 

5510 sayılı Kanun’un 90. maddesinin dördüncü fıkrasına göre; Valilikler, 
belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, 
geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat 
dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan 
kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek 
işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca 
düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur. 

 
11.3.5. Yargı Yoluyla Hizmet Tespiti 
5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, aylık prim 

ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan 
başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile 
ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları 
ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. 

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere yargı yoluyla tespit, çalışmaları 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilemeyen iddia sahipleri tarafından 
başvurulabilecek bir diğer yöntemdir. Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde 
hizmet tespit davaları başlığı altında bu husus hakkında ayrıntılı bilgilere yer 
verilecektir. 

 
11.4. HİZMET TESPİT DAVALARI 

11.4.1. Genel Açıklamalar 
Tespit davası; bir hukuksal çıkarın söz konusu olması koşulu ile açılan ve 

sonunda bir hükümlülük talebi içermeyip duruma göre herhangi bir anlamda bir 
hükümlülüğe de yol açabilen ve konusuna ilişkin bir hususun bir hükümle tespitini 
amaçlayan davadır. Bu hüküm kesin hüküm halini aldığında, konusu olan hukuksal 
durumun varlığı ya da yokluğu yahut tespit konusu belgenin ya da durumun 
gerçekten olup olmadığı herkese karşı hüküm ifade etmektedir.33 

5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre; 
- Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları 

Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, 
                                                            
33 Ulusal/Uluslararası Çalışma-Sosyal Güvenlik-Hukuk-Ekonomi Sözlüğü Cilt: 2, Ankara: SSK 
Gn.Md. Yayın No: 538, s. 1235 
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- Çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl 
içerisinde, 

- İş mahkemesine başvurarak, 
- Alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, 
- Bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim 

ödeme gün sayıları dikkate alınır. 
Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık 

sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık 
sigortalısı olması zorunludur. 5510 sayılı Kanun’da yer alan sigorta hak ve 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına 
devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir (5510 SK. md. 92/1). 

Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde 
çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilemediğinde veya eksik 
bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti 
amacıyla açılan davadır. Hizmet tespit davaları, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilip 
de tescillenmiş işe giriş bildirgelerindeki yanlış yazılan kimlik kayıtlarının ve 
sigorta sicil numaralarının tashihi, sigortalının kendisine ait olması gerekirken, 
başkası adına geçirilen, aktarılan veyahut bildirilmiş olan çalışma sürelerinin 
sahibine kazandırılması, hizmet süresinin sahih başlangıcının tespiti gibi konuları 
ele alır. 

Hizmet tespit davalarında sigortalı ile işveren arasındaki ilişkinin eser 
sözleşmesi veya vekalet sözleşmesi değil de hizmet sözleşmesi ilişkisi olmasına 
dikkat edilmektedir. 

 
11.4.2. Görev ve Yetki 
Görev, kanun ile bir mahkemenin bazı davaları incelemeye yetkili 

kılınmasıdır. 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer 
verilen açık hüküm gereğince hizmet tespit davalarının incelenmesinde görevli 
mahkeme İş Mahkemeleridir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görevli 
mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre; İş Kanununa 
göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya 
iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının 
çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur. Bu 
mahkemeler, SGK ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki 
uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar. 

Yetki, bir mahkemenin yargı çevresine aldığı alandaki husumetleri çözebilme 
salahiyetidir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesine göre; iş 
mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni 
Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, 
işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı 
sözleşme muteber sayılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılan davalarda 
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yetkili mahkeme, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin bulunduğu yer iş 
mahkemesidir. Dava açılırken işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna da 
husumet yöneltilmelidir. Hizmet tespit davasında davalı sayısı birden fazla olması 
halinde davalılardan birinin ikametgâh adresindeki mahkemede açılması 
gerekmektedir. 

İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı Yargıtay’da temyiz yoluna 
başvurulabilir. Temyiz yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî 
kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz 
gündür. Kanun yoluna başvurulan kararlar, Yargıtayca iki ay içinde karara 
bağlanır. Yargıtay’ın kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. 

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı 
merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev 
yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. 6110 sayılı Kanun34 ile 2797 sayılı 
Yargıtay Kanunu’nun 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile Yargıtayda yirmiüç 
hukuk, onbeş ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye 
bulunmaktadır. 

Yargıtay’ın görevleri şunlardır: 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine 

bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak, 
 2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki 
görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza 
davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakmak, 

 3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 
 
11.4.3. Süre 
5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, aylık prim 

ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan 
başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile 
ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları 
ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere 
hizmet tespit davalarının açılabilmesine ilişkin olarak hizmetlerin geçtiği yılın 
sonundan başlayarak beş yıllık bir süre öngörülmüştür. 

Bu beş yıllık süre, zamanaşımı süresi olmayıp hak düşürücü bir süre 
olduğundan davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi hakim tarafından da 
resen dikkate alınır. Nitekim Yargıtay35 da bu süreyi hak düşürücü bir süre olarak 
                                                            
34 14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır 
35 YHGK’nın, 12.06.1985 tarih ve 10–820/585 sayılı Kararı. 
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kabul etmiştir. Sigortalının aynı işyerinde birden fazla işe giriş ve çıkışının olması 
halinde hak düşürücü süre, her dönem çalışma için ayrı hesap edilmelidir. Örneğin: 
işçi, bir işyerinde 05.04.2009 tarihinde sigortasız olarak çalışmaya başlamış ve 
11.09.2009 tarihinde işten ayrılmış olsun. İşçinin çalıştığı bu dönem için Hizmet 
Tespit Davası açma süresi çalışmanın ait olduğu yılı takip eden yılbaşından 
itibaren, yani 01.01.2010 tarihinde başlar. Aynı işçinin aynı işyerinde zamanaşımı 
süresinin başlangıcından sonraki bir tarihte, örneğin 17.06.2011 tarihinde yeniden 
çalışmaya başlamış olması 01.01.2010 tarihinde başlamış olan zamanaşımı 
süresinin durmasına veya kesilmesine neden olmaz. 

Hizmet tespit davalarına ilişkin yukarıda belirtilen hak düşürücü süre mutlak 
değildir. Yargıtay on ve yirmi birinci Hukuk Dairelerinin süreklilik kazanmış 
kararlarına göre: 

a- Müfettiş durum tespit tutanağı ya da tahkikat raporlarıyla çalışma tespit 
edilmişse, 

b- Asgari işçilik incelemesi neticesinde işverenden sigortalının primleri 
Kurumca icra yoluyla tahsil edilmişse, 

c- İşveren imzalı ücret tediye bordrosunda sigortalıdan sigorta primi kestiğini 
açıkça gösterdiği halde sigorta primini Kuruma yatırmamışsa, 

d- Sigortalı durumunda iken memurluğa geçmiş olursa, 
e- İşe giriş bildirgesi Kuruma süresinde verilmiş; fakat bordrosu ve primi 

SGK’ya intikal ettirilmemişse, 
f- İşçilik hakları tazminatlarına (ihbar, kıdem tazminatı, ücret alacağı vs.) 

ilişkin aynı döneme ait kesin hüküm niteliğini taşıyan yargı kararları varsa, 
Hizmet Tespit Davaları zamanaşımına uğramaz36. 
Söz konusu hak düşürücü süre; yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren 

tarafından verilmeyen veya çalışmaları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar için 
geçerlidir. Bir başka anlatımla; sigortalıya ilişkin olarak işe giriş bildirgesi, dönem 
bordrosu gibi yönetmelikte belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi ya da 
çalışmaların Kurumca tespit edilmesi halinde; Kurumca öğrenilen ve sonrasında 
kesintisiz biçimde devam eden çalışmalar bakımından hak düşürücü sürenin 
geçtiğinden söz edilemez. 

Beş yıllık sürenin hizmetin geçtiği yılın sonundan başlamasında amaç, 
sigortalının çalıştığı süre içerisinde işverene karşı böyle bir davayı açmakta 
karşılaştığı güçlükler ve işverenle karşı karşıya gelmesini önlemektir 

Hizmet tespit davasını kişinin kendisi veya ölmüşse hak sahipleri açabilir. 
Sigortalının kendisinin açması durumunda hizmet tespitine konu işyerinde 
hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye 
başvurabilir. Sigortalı ölmüşse murisin hak sahiplerinin hizmet tespit davasına dair 
hak düşürücü süresi murisin ölüm tarihinden başlar. 
                                                            
36 ÇOLAK Mahmut, ÖZTÜRK Ercüment; Hizmet Tespit Yöntemleri ve Çözüm Yolları, 
Yaklaşım Yayınları, Ankara 2006, s.263 
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Ancak burada çok önemli bir noktaya değinmekte lüzum vardır. O da murisin 
hayattayken hizmet tespit davasını açma süresini geçirmemiş, bu hakkını 
düşürmemiş olması gerekmektedir. Bir başka deyişle muris hizmet tespitine konu 
olabilecek tescil edilmemiş hizmetlerinin geçtiği tarihin içinde bulunduğu yıl 
sonundan itibaren 5 yıl yaşamış ve dava açmamışsa bu dava açma hakkı hak 
sahiplerine intikal etmeyecektir. 

Sigortalının hizmet tespit davasına konu işyerinde dava konusu süreden sonra 
tekrar işbaşı yapmış olmasının hak düşürücü süreyi durdurmayacağı 
unutulmamalıdır. 

Ayrıca ilgili kişinin 5 yıllık süre içinde hizmet tespit davası açmamış olması 
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, çalışmamızın önceki bölümlerinde belirtmiş 
olduğumuz yöntemler kullanılarak, denetim elemanlarınca hizmetlerinin tespiti 
talebinde bulunmasını engellemez. 

 
11.4.4. Şartlar 
Kişilerin iddiaları üzerine fiilen yapılan tespitlerde; tutanakta bir yıldan fazla 

öncesine ait bir tarih düzenlenmiş olsa bile, en fazla tespit tarihinden bir yıl önceki 
süreler dikkate alınmaktadır. Bir yıldan daha fazla sürelere ait tespitler hizmet 
olarak değerlendirmeye alınmayacağından, söz konusu süreler için yetkili 
mahkemeye hizmet tespit davası açılması gerekmektedir. 

Hizmet Tespit davalarında SGK ile beraber işverenin de hasım gösterilmesi 
gerekmektedir. Dava konusu hizmetin geçtiği sürede işyeri el değiştirmişse eski 
işveren yanında işyerini devralan yeni işverenin de SGK ile birlikte hasım 
gösterilerek davaya dahil edilmeleri gerekmektedir. Aksi halde hizmet tespit edilse 
dahi Yargıtayca hüküm bozulmaktadır. 

Yerleşmiş Yargıtay görüşlerine göre, Kurum’a husumet yöneltilmeyen 
hizmet tespit davalarına ilişkin verilen kararların uygulanması zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bunun için açılan davalarda Kurumun hasım olarak gösterilmesi 
gerekir. Nitekim, Kurum uygulaması da bu yönde olup açılan hizmet tespit 
davalarında Kurumun hasım gösterilmediği davalar işleme alınmamaktadır. 
Böylelikle mahkeme kararında belirtilen gün ve kazançlara ilişkin prim belgeleri 
Kurum’ca işverenden talep edilir. Yapılacak tebligata rağmen bir aylık süre içinde 
verilmemesi halinde bu belgeler Kurum’ca resen düzenlenerek muhteviyatı primler 
tespit edilerek işverene bildirilir. 

Uygulamada bildirim ve prim ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine 
getirmeyen alt işveren idari veya mahkeme kararlarıyla sonradan yerine getirilmesi 
istenen dönemde kendisine ulaşılamaması, prim ödeyemeyecek ekonomik zorluk 
çekmesi gibi nedenlerle sigortalılar mağdur edilebilmektedir. Bu gibi hallerde alt 
işveren ile birlikte asıl işverene hizmet tespit davası açılabilmektedir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun Kararı’nda; “506 sayılı Kanun’un 87. maddesinde, tali 
işverenin ödevine uymamasının sonuçlarından asıl işverenin de sorumlu olacağı 
kuralını koymuştur. Zira, tali işverenler hayat deneyimleriyle ortadadır ki 
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ekonomik bakımdan asıl işverenlere göre güçsüz kişilerdir. Bunların kişisel olarak 
sorumlu tutulmaları gerek sigortalıların gerek sigortalılara verilecek sosyal 
güvenlik haklarını uygulayan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun hak ve alacaklarını 
güvenceye almakta yetersiz olabilir. Bu nedenle, yasa koyucu ortak yükümlerde 
madde 86 ile tali işverenlerin ödevlerine uymamalarının yaptırımlarından güçlü asıl 
işverenleri de müteselsil sorumlu tutan, sosyal güvenlik hukukunun isteklerine 
uygun düşen bir düzenleme yapmıştır.”37 

Sosyal Güvenlik Kurumu da bir genelgesinde; Yargıtay’ın asıl işverenin 
sorumluluğu ile ilgili muhtelif kararlarında da “birlikte sorumluluk” deyiminden 
tam teselsülün, dolayısıyla müşterek ve müteselsil sorumluluğun anlaşılması 
gerektiği belirtilmiştir.38 Anılan Genelge’ye esas Yargıtay Kararları 506 sayılı 
Kanun hükümleri için alınmış olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun için de geçerliliği 
sürmektedir. 

Ayrıca, dava yoluyla alt işveren adına hizmetlerini tespit ettiren çalışan, 
sosyal sigorta uygulamaları bakımından prim alacaklarını 2010-71 sayılı Genelge 
gereği asıl işverenden alınmasını isteyebileceğinden, alt işverenle birlikte asıl 
işverene dava açılmasında çalışan adına hukuki menfaat bulunmayabilir. 

Hizmet tespit davasının açılabilmesi için sigortasız bir çalışmanın veya eksik 
sigorta primine esas kazanç ya da eksik günle çalışmanın söz konusu olması 
gerekmektedir. Ayrıca hizmet tespit davasının açılabilmesi için daha önceden 
açılmış aynı nitelikte kesinleşmiş bir davanın olmaması gerekmektedir. 

 
11.4.5. Deliller 
Hizmet tespit davalarında iddia sahipleri tarafından sunulabilecek muhtelif 

deliller bulunmaktadır. Bu deliller yazılı olabileceği gibi tanık beyanları da 
olabilmektedir. Mahkemece sözü edilen yazılı delillerin yanında tanıklar da 
dinlenerek durum açıklığa kavuşturulmaktadır. Delil olarak gösterilen tanık 
ifadeleri arasında çelişki olmamalı, beyanlar inandırıcı olmalıdır. Mahkemeye 
sunulacak olan tanıkların iddia sahibinin çalıştığı iddia edilen dönemde çalışmış ve 
SGK’ya bildirimi yapılmış sigortalılardan olması önem arzetmektedir. Ayrıca tanık 
beyanlarından çok eski tarihlere ilişkin olanları genellikle mahkemelerce dikkate 
alınmamaktadır. Ayrıca davalı işyerine komşu nitelikte sayılabilecek diğer 
işyerlerinin sahipleri ve/veya çalışanları tarafından yapılacak tanık ifadeleri de 
mahkemeler tarafından dikkate alınabilmektedir. 

Tanık beyanlarının dışında işyeri ile alakalı bulunan veya işveren/işveren 
vekili tarafından işin yürütülmesine esas teşkil eden ya da iddia sahibinin söz 
konusu işyerinde çalıştığını gösteren her türlü yazılı belge ve evrak da mahkemeye 
delil olarak sunulabilecektir. Söz konusu belgelerin sonradan düzenlenebilir 
nitelikte olmaması mahkeme kararlarında önem arzetmektedir. Mahkemeler 
tarafından en fazla itibar edilen yazılı belgelere çalışmamızın “Kayden Tespit” 
                                                            
37 Yrg. HGK’nın, 12.06.1991 tarih ve E. 1991/10-277, K. 1991/359 sayılı Kararı. 
38 SGK’nın, 07.06.2010 tarih ve 2010-71 sayılı Genelgesi. 
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başlığı altında yer verilmiştir. Ayrıca noter veya kamu kurumlarınca onaylanmış 
veya düzenlenmiş olan her türlü belge de mahkemelerce önemli delil olarak kabul 
edilmektedir. 

Hizmet tespit davalarında dikkate alınan önemli belgelerden birisi de denetim 
elemanlarına ait tutanaklar ve raporlardır. Nitekim özellikle fiili tespitler 
neticesinde düzenlenen raporlarda geriye dönük en fazla bir yıllık çalışmaların 
tespiti yapılabildiğinden hareketle bir yıldan fazlasına yönelik iddialar için hizmet 
tespit davası açılması halinde denetim elemanlarına ait tutanak ve raporlar 
mahkeme tarafından dikkate alınabilmekte ve delil ve tanık ifadeleri 
değişmemesine rağmen denetim elemanı tarafından verilemeyen hizmetler hakim 
tarafından verilebilmektedir. 

 
11.4.6. Sonuçları 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre; Kanun 

kapsamında sigortalı olması gerektiği halde; 
a- Kurum’un denetim ve kontrolle görevli memurlarınca fiilen yapılan 

denetimler veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitler ya da kamu idarelerinin 
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, 
denetim ve incelemeler veya kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Kanun 
kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler sonucu, 

b- Kanun’un 8. maddesinin yedinci fıkrasına göre kamu idareleri ile 
Kanun’un 100. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner 
sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan kamu idareleri ile 
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde alınan 
bilgiler sonucu, 

c- Hizmet tespitine ilişkin kesinleşen yargı kararlarına göre, 
Kurum’a bildirilmediği tespit edilenlerin tescil işlemleri Sosyal Güvenlik 

Kurumunca resen yapılır. 
Yapılan resen tescil neticesinde mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç 

toplamları ile prim ödeme gün sayıları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dikkate 
alınır. Ayrıca söz konusu sürelere ilişkin sigorta primine esas kazanç tutarları 
üzerinden hesaplanacak prim tutarları ile 5510 sayılı Kanun’un 89. maddesi 
uyarınca hesaplanacak gecikme zammı işverenden istenir. 

5510 sayılı Kanun’un 89. maddesinin ikinci fıkrasına göre; Kurumun prim ve 
diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin 
bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme 
cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin 
bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine 
Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu 
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda 
uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için 
gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan 
gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar 
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indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye 
yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının 
ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir. 

5510 sayılı Kanun ile prim ödeme yükümlülüğü tamamen işverene verilmiş, 
sigortalıya ise bu konuda herhangi bir görev verilmemiştir. 5510 sayılı Kanunun 
88. maddesine göre; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas 
tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı 
hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu 
tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öder. 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin, bir kararına konu olayda; Gaziantep İş 
Mahkemesi’nin Yargıtay tarafından onanan kararıyla, işçinin 15.04.1989-30.9.1997 
tarihleri arasındaki 5 yıl 5 ay 15 günlük (toplam 1.965 gün) sigortalı çalışmalarının 
tespitine karar verildiği, davacının 22.04.2003 tarihli dilekçe ve mahkeme kararı ile 
tespiti yapılan sürenin sigortalılık süresine eklenmesini talep ettiği, kurumun 
işverenden primlerin tahsili için gerekli işlemleri yaptığı, ancak tahsilini 
sağlayamadığını belirtip, mahkeme kararı ile tespit edilen süreye ait primler 
işverence ödenmediğinden emeklilik için gereken süreye dahil edilmeyeceğini, 
işveren primlerini işçi tarafından ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. İşçi de bunun 
üzerine yeniden İş Mahkemesi’ne gitmiştir. Davacı işçi, yaşlılık aylığına hak 
kazandığının tespitini istemiş, mahkeme ise sigortalı çalışmalarından bir kısmının 
hizmet tespiti davası yoluyla elde edildiğini ve bu hizmetlere ilişkin primlerin 
işveren tarafından Kurum’a yatırılmadığını, primleri tahsil edilemeyen sürenin 
sigortalılık süresine eklenemeyeceğini, dolayısıyla prim ödeme gün sayısı 
koşulunun oluşmadığı gerekçesiyle istemi reddetmiştir. Mahkemenin reddetmesi 
üzerine işçinin talebiyle temyize gidilmiştir. 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi “506 sayılı Yasa’nın 79/10. maddesinde 
“yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları 
Kurum’ca tespit edilmeyen sigortalıların çalışmalarını, hizmetlerinin geçtiği yılın 
sonundan başlayarak beş yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile 
ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları 
ile prim ödeme gün sayılarının nazara alınacağı” belirtilmiştir. Yasa’da başka bir 
koşul öngörülmemiş olup, prim borçlarının ödenmesinden işverenler sorumlu 
olduğuna, ödenmeyen primlerin tahsil ve takibinden de kurum yetkili ve görevli 
bulunduğuna göre, Yasa’nın öngördüğü şekilde çalışmaları bildirmeyen işveren ve 
çalışmayı tespit etmeyen kurumun bu davranışlarının sonucu sigortalıya 
yüklenmemelidir. Aksi bir düşünce sigortalının hiçbir zaman yaşlılık aylığına 
ulaşamaması gibi bir sonucu da doğurabilir, bu da sosyal güvenlik ilkeleri ile 
bağdaşmaz.” diyerek mahkemenin verdiği kararı bozmuştur. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “prim 
ödeme yükümlüsü” başlıklı 87. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu 
Kanun’un uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık 
sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
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bentlerine ve 5. maddenin (a) bendine tabi olanlar için bunların işverenlerinin prim 
ödeme yükümlüsü olduğu hüküm atına alınarak mevcut hükümler aynen korun-
muştur. Yani, hizmet akdine tabi olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
işçilerin primlerinin ödenmesi konusunda mevcut uygulamada olduğu gibi sigor-
talılara bir yükümlülük getirilmemiş, bu yükümlülük tamamen işverene verilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin 
düzenlemeler, genel itibariyle 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinde ve söz konusu 
maddeye istinaden çıkartılmış olan Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı 
Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte yer almaktadır. Ayrıca 
4447 sayılı Kanun uyarınca işsizlik sigortasına ilişkin ödenmesi gereken primlerin 
tahsili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı doğrultuda yapılmaktadır. 

5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinin 15. fıkrası gereğince, Kurumun süresi 
içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Kanunun 51, 
102 ve 106. maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Dolayısıyla 6183 sayılı 
Kanun’da yer alan; 

d) Gecikme zammı, nispet ve hesabı (Md.51), 
e) Tahsil zamanaşımı (Md.102), 
f) Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin (Md.106). 

hükümleri haricindeki tüm hükümler sosyal güvenlik hukukumuz, dolayısıyla 
sosyal parafiskal gelirlerin takip ve tahsili açısından da geçerlidir. 

6183 sayılı Kanun’da yetkiler açısından Maliye Bakanlığı ve diğer kamu 
kuruluşlarına atıfta bulunulmuştur. 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesi uyarınca; 
Sosyal Güvenlik Kurumu, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. 

Kurumun 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen prim ve diğer alacakları 
amme alacağı niteliğinde olup, imtiyazlı alacaktır. Kurumun taraf olduğu her türlü 
dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen aleyhe neticelenmesi halinde 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar Kurum hakkında 
uygulanmaz.(5510 SK-md.88/18) 

6183 sayılı Kanun’da yer alan kamu alacaklarını koruma yöntemleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun alacaklarının korunması açısından da kullanılmaktadır. 
Ancak, 6183 sayılı Kanun’da belirtilen yetki ve usule yönelik bir takım 
düzenlemeler için yönetmelik ile bir takım uyarlamalar yapılması yoluna 
gidilmiştir. Bu doğrultuda 6183 sayılı Kanun’da bahsedilen koruma yöntemlerinin 
sosyal güvenliğe yansımaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 
a) Teminat İstenmesi 
Teminat istenmesi hususu ile alakalı olarak, 6183 sayılı Kanun’un 9 ila 12. 

maddelerinin yanı sıra Yönetmelikte bir takım düzenlemelere yer verilmiştir. 
Yönetmeliğin 5. maddesine göre; tahsil dairesi39, Türkiye’de ikametgâhı bulunma-
                                                            
39 Tahsil dairesi; Kurumun tahsilatla görevli ünitesini, servisini, icra memurlarını, memurlarını ve 
Kurum adına vekaletname verilen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 
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yan borçlunun durumu, Kurum alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyor 
ise borçludan mevzuatta belirtilen teminatı isteyebilir. 

Ayrıca Yönetmeliğin aynı maddesine göre; Kurum alacağını tahakkuk 
ettirecek gerekli işlemlere başlanmış olması hâlinde, Kurumun denetim ve 
kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler sonucunda bulunan tutar 
üzerinden tahsil dairesince teminat istenebilir. Görüldüğü üzere her iki halde de 
teminat istenmesi idarenin inisiyatifine bırakılmış olup, zorunlu bir uygulama 
değildir. 

Kurumca teminat olarak istenebilecek değerler ise 6183 sayılı Kanun’un 9. 
maddesinde yer alan kıymetlerdir40. Teminat sonradan tamamen veya kısmen 
değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine 
başka teminat gösterilmesi istenir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen 
aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir. 

Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesine göre; Kurum alacaklarının tahsili ile ilgili 
olarak 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen teminatı sağlayamayan 
borçluların, borç ödemede hüsnüniyetli ve malî gücü yüksek olan muteber bir şahsı 
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi hâlinde, şahsi 
kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmeme konusunda tahsil dairesi yetkilidir. 

 
b) İhtiyati Haciz 
İhtiyati haciz müessesesi amme alacağının korunması bakımından en etkili 

yöntemlerinden biridir. Bağımsız Vergi Daireleri Yönergesi’nde, ihtiyati haciz şu 
şekilde tanımlanmaktadır: “İlerde tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi 
gelmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş bulunan 
amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacze, ihtiyati haciz 
denir.” 

Yönetmeliğe göre, ihtiyati haciz, Kurum alacakları ile ilgili olarak 6183 sayılı 
Kanunun 13. maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması hâlinde41, hiçbir süreye 

                                                            
40 1. Para,  
 2. Bankalar ve özel finans kurumlar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,  
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya 
tekabül eden satış değerleri esas alınır.),  
 4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul 
edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir."  
 5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince 
haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. 
41 6183 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre ihtiyati haciz sebepleri şunlardır; 
 1. 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 
 2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 
 3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 
 4. Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş 
yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 
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bağlı kalmaksızın ünite müdürünün kararıyla derhâl uygulanır. 
Haklarında ihtiyati haciz uygulanan borçlular, haczin yapıldığı tarihten, 

gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili 
iş mahkemesinde dava açabilir.42 Borçlu tarafından, ihtiyati hacze karşı 7 gün 
içinde ihtiyati haczin iptali için dava açılmış olsa bile, hüküm kesinleşinceye kadar 
ihtiyati haciz devam eder. İhtiyati hacze karşı 7 günlük dava açma süresinin 
geçmesinden sonra alacaklı tahsil dairesince ödeme emrinin tebliği ile ihtiyati haciz 
kesin hacze çevrilir. 

6183 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre; Borçlu, 10. maddenin 5. bendinde 
yazılı menkul mallar43 hariç olmak üzere, mezkür maddeye göre teminat gösterdiği 
takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır. 

 
c) İhtiyati Tahakkuk 
İhtiyati tahakkuk uygulaması da kamu alacaklarını güvence altına almaya 

yönelik etkin bir müessesedir. İhtiyati tahakkuk, kamu alacağının, yetkili birimin 
emriyle amme alacağını güvenceye almak için geçici olarak tahakkuk ettirilmesidir. 

Yönetmeliğin 8. maddesine göre; Ünite44 müdürü, 6183 sayılı Kanunun 17. 
maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması hâlinde45, ilgili servisin yazılı talebi 
üzerine borçlunun henüz tahakkuk etmemiş borçlarından Kurumca tespit ve ilan 
edilecek olanlarla bunların gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para 
cezalarının derhâl tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir. Ünitenin 
ilgili birimleri bu emri derhâl tatbik etmek zorundadır. 

                                                                                                                                                                     
 5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan 
bildirimde bulunmuşsa, 
 6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme davası 
açılmış ise, 
 7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa 
elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30 uncu maddelerinin 
tatbikını icabettiren haller varsa. 
42 İhtiyati hacze karşı açılacak davalarda iki iddia ileri sürülebilir. Bunlar; ihtiyati haczin usulüne 
uygun olmadan uygulanması ve ihtiyati haciz sebeplerinin olmamasıdır.(6183 SK-md.15) 
43 İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince 
haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul mallar. 
44 Ünite; Kurumun tahsilatla görevli sosyal güvenlik il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezlerini 
ifade eder. 
45 6183 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre ihtiyati tahakkuk sebepleri şunlardır; 
 a) 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 
 b) Borçlunun belli ikametgâhı yoksa, 
 c) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 
 d) Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan 
bildirimde bulunmuşsa, 
 e) Mükellef hakkında 6183 sayılı Kanunun 110. maddesi gereğince (tahsile engel olmak / 
zorlaştırmak) takibata girişilmişse, 
 f) Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse. 
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Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulanan borçlular, 
ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına haczin yapıldığı tarihten, gıyapta yapılan 
hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili iş 
mahkemesinde dava açabilir. 

 
d) Diğer Koruma Yöntemleri 
Yukarıda açıklaması yapılanlar dışında 6183 sayılı Kanun’da öngörülen diğer 

koruma yöntemleri de Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsilinde 
uygulanabilmektedir. Buna göre diğer koruma yöntemleri şöyledir; 

i. Mal Bildiriminde Bulunma: Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, 
gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek 
miktarın, nevini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi 
kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve 
buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine 
bildirmesidir.46 

ii. İptal Davası Açma: Amme borçlusunun 6183 sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 
30. maddelerinde yazılı tasarruf ve muamelerinin iptali için umumi mahkemelerde 
dava açılır ve bu davalara diğer işlere takdimen umumi hükümlere göre bakılır 
(6183 SK-md.24). 

iii. Kurum Alacağının Rüçhaniyet Hakkı: Üçüncü şahıslar tarafından 
haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de 
haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten 
taksim olunur. Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları 
ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz. 
(6183 SK-md.21). 

iv. Ortaklığın Feshini İsteme: Borçluya ait mal bulunmadığı veya amme 
alacağını karşılamaya yetmediği yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu 6183 
sayılı Kanuna göre teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi paylara 
bölünmüş olmayan ortaklıklardaki hisselerinden amme alacağının tahsili için genel 
hükümler dairesinde ortaklığın feshi istenebilir.(6183 SK-md.34) 

v. Devralanın Sorumluluğu: Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi 
ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya 
birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve 
                                                            
46 Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal 
bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak 
ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 
günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi 
tarafından verilir. Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur. Mal bildiriminde, malı 
olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği 
malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde tahsil 
dairesine bildirmeye mecburdur.(6183 SK-md. 60,61) 
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diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı 
geçersizdir.(5510 SK-md.89/1) 
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12.1. GENEL AÇIKLAMALAR 

16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde; “Kurum yararının bulunması halinde; 
yılı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve 
alacakların terkinine karar vermek, …” Yönetim Kurulumuzun görevleri arasında 
sayılmıştır. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuzun 9/4/2010 tarihli ve 2010/69 
sayılı kararı ile her bir işyeri bazında ayrı ayrı olmak üzere, 5510 sayılı Kanun 
kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup, 

1)Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan, 
zamanaşımına uğramış veya tahsili imkansız hale gelmiş sigorta primi, idari para 
cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve bunların tahsili için 
yapılan masraflar toplamından oluşan, 

2)Zamanaşımına uğramamış olmakla birlikte tahsili için yapılacak giderlerin 
alacaktan fazla olduğu anlaşılan sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı 20 TL’ye (20 TL dahil) kadar olan, 

Kurum alacaklarının terkini için sosyal güvenlik il müdürlüklerine yetki 
verilmesine karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununun “Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi 
Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel” bölümünün (ğ) bendinde; 5502 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumun hak ve alacaklarının 
terkin tutarı, 330,00 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Yönetim Kurulumuzca 
alınan Kararın (1) numaralı maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 2012 yılı 
içinde 330,00 TL, takip eden yıllarda ise anılan cetvelde ilgili yıllar için belirlenmiş 
olan tutar esas alınacaktır. 

Ayrıca 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “5510 
sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun 
tamamının ödeme süresi 31/12/2010 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde 
ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve 
idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına 
bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi 
fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanların 
tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, gerek Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Karara ve 
6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden yapılacak olan 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacaklarının terkin 
işlemleri, gerekse takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan diğer kamu 
alacaklarının (işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve 
damga vergisi alacaklarının) terkin işlemleri ile ilgili olarak yapılacak işlemler 
aşağıda açıklanmıştır. 
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12.2. SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE 
İDARİ PARA CEZASI ALACAKLARININ TERKİNİ 

Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacaklarının terkin 
edilip edilemeyeceği, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olan işyerlerinden 
kaynaklanan borçların ödeme vadesinin 31/12/2010 tarihinden önce veya sonra 
olduğuna bakılarak belirlenecektir. 

 
12.2.1. Ödeme Vadesi 31/12/2010 veya Önceki Bir Tarihte Sona Ermiş 

Olan Alacaklar Yönünden Terkin İşlemleri 
Ödeme vadesi 31/12/2010 veya önceki bir tarihte sona ermiş olan sigorta 

primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacaklarının terkin edilip 
edilemeyeceği hususu, 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında 
veya Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararda belirtilen şartların 
oluşup oluşmadığına bakılarak tespit edilecektir. 

Buna göre, ödeme vadesi 31/12/2010 veya önceki bir tarihte sona ermiş olan 
alacakların; 

a) 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden terkin 
edilebilmesi için, 

- İşyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
- İşyerinden kaynaklanan alacakların tamamının ödeme vadesinin 31/12/2010 

veya önceki bir tarihte sona ermiş olması, 
-Ödeme vadesi 1/1/2011 tarihinden sonraki sürelere tekabül eden borcun 

bulunmaması, 
-Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacak aslı 

toplamının 50,00 TL’yi (bu tutara bağlı fer’i alacağın miktarına bakılmayacaktır) 
ve aslı ödenmiş olan fer’i alacak olması halinde 100 TL’yi aşmaması, 

b) Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararın 1 inci maddesine 
istinaden terkin edilebilmesi için, 

- İşyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
-Alacakların zamanaşımına uğramış olması veya tahsilinin imkansız hale 

gelmiş olması, 
-Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacak aslı, bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ve bunların tahsili için yapılan masraflar 
toplamının, terkin işleminin yapılacağı tarih itibariyle, yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda gösterilen miktarda veya bu miktarın altında olması, 

c) Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararın 2 nci maddesine 
istinaden terkin edilebilmesi için, 

- İşyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
- Zamanaşımına uğramamış olmakla birlikte, tahsili için yapılacak giderlerin 

alacaktan fazla olduğu anlaşılan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para 
cezası alacak aslı ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının, 
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terkin tarihi itibariyle 20,00 TL veya bu miktarın altında olması, 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla, ödeme vadesi 31/12/2010 veya önceki bir tarihte sona ermiş olan 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacaklarının terkin 
edilebilmesi için yukarıda öngörülen üç durumdan birinin gerçekleşmiş olması icap 
etmektedir. 

Örnek 1- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olan bir işyerinin, 
14/2/2012 tarihi itibariyle, 2008/Ekim ve Kasım aylarına ilişkin 40,00 TL sigorta 
prim aslı ile 16,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun ve 4,00 TL 
işsizlik sigortası prim aslı ile 1,60 TL gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 
bulunduğu varsayıldığında, 

- Söz konusu işyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
- Alacakların ödeme vadesinin 31/12/2010 tarihinden önce sona ermiş 

olması, 
-1/1/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin borcun bulunmaması, 
- Alacak aslı toplamının 50,00 TL’nin altında olması, 

nedeniyle söz konusu alacaklar, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı üzerinde 
durulmaksızın 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre terkin 
edilecektir. 

Örnek 2- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olan bir işyerinin, 
21/2/2012 tarihi itibariyle, 2004/Şubat ayına ilişkin 55,00 TL sigorta prim aslı ile 
130,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun, 10,00 TL işsizlik sigortası 
prim aslı ile 24,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun ve 10/3/2004 
tarihi itibariyle tebliğ edilmiş 20,00 TL idari para cezası aslı ile 48,00 TL gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunduğu varsayıldığında, 

- Söz konusu işyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
- Alacakların tamamının zamanaşımına uğramış olması, 
- Alacak aslı ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 

2012 yılı için 330,00 TL’nin altında (55,00 + 130,00 + 10,00 + 24,00 + 20,00 + 
48,00 = 287,00 TL) olması, 
nedeniyle söz konusu alacaklar, Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı 
Kararın 1 inci maddesi uyarınca terkin edilecektir. 

 
12.2.2. Ödeme Vadesi 31/12/2010 Tarihinden Sonra Sona Ermiş 

Alacaklar Yönünden Terkin İşlemleri 
Ödeme vadesi 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş olan sigorta primi, 

işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacaklarının terkin edilip edilemeyeceği 
hususu, Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararda belirtilen şartların 
oluşup oluşmadığına bakılarak tespit edilecektir. 

Buna göre, ödeme vadesi 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş olan 
alacakların; 

a) Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararın 1 inci maddesi 
uyarınca terkin edilebilmesi için; 
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- İşyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
- Alacakların zamanaşımına uğramış olması veya tahsilinin imkansız hale 

gelmiş olması, 
- Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacak aslı ve 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile bunların tahsili için yapılan 
masraflar toplamının, terkinin yapılacağı tarih itibariyle, yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda gösterilen miktarda veya bu miktarın altında olması, 

b) Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararın 2 nci maddesi 
uyarınca terkin edilebilmesi için; 

- İşyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması, 
- Zamanaşımına uğramamış olmakla birlikte, tahsili için yapılacak giderlerin 

alacaktan fazla olduğu anlaşılan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para 
cezası alacak aslı ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 
terkin tarihi itibariyle 20,00 TL veya bu miktarın altında olması, 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla, ödeme vadesi 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş olan 
alacakların terkin edilebilmesi için, yukarıda öngörülen iki durumdan birinin 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

 
12.2.3. Ödeme Vadesi Hem 31/12/2010 Tarihinden Önce Hem De 

31/12/2010 Tarihinden Sonra Sona Ermiş Alacaklar Yönünden Terkin 
İşlemleri 

Aynı işyerinde ödeme vadesi hem 31/12/2010 tarihinden önce, hem de 
31/12/2010 tarihinden sonra sona eren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari 
para cezası alacaklarının bulunması halinde, bu alacakların terkin edilip edileme-
yeceği Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararda belirtilen şartların 
oluşup oluşmadığına bakılarak 2.2 nolu bölümde belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

 
12.2.4. Terkin Yetkisi 
Yönetim Kurulumuzun 9/4/2010 tarihli ve 2010/69 kararı ile Kurum 

alacaklarının terkin yetkisi sosyal güvenlik il müdürlüklerine verilmiştir. 
Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzun kararına istinaden, sosyal güvenlik il 

müdürlüklerince terkin işlemlerine onay verilebilmesi için öncelikle, terkin 
edilecek Kurum alacakları sosyal güvenlik merkezlerince sosyal güvenlik il 
müdürlüklerine bildirilecek, sosyal güvenlik il müdürlüklerince uygun görülmesi 
halinde terkin işlemlerinin yapılması hususu sosyal güvenlik merkezlerine 
bildirilecektir. 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına 
istinaden yapılacak terkin işlemleri yönünden, sosyal güvenlik il müdürlüklerince 
sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir yetki devrine gerek olmaksızın, söz 
konusu terkin işlemlerinin sosyal güvenlik merkezlerince yapılması mümkün 
bulunmaktadır. 
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12.3. SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM-
LERİNDE ZAMANAŞIMI 

Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi 
içinde Kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye 
sevk edilmeksizin işleme konulan aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim 
ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primler için ayrı, mahkeme 
kararlarına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere ya da kamu 
kurum ve kuruluşlarından alınan yazılara istinaden düzenlenen aylık sigorta 
primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden 
primler için ayrı hesaplanacaktır. 

Diğer taraftan, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 
“İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 
49 uncu maddesindeki, “İşsizlik sigortası primleri ile ilgili olarak; 5510 sayılı 
Kanunun 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 93 ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır.” 
hükmüne istinaden, işsizlik sigortası primleri hakkında da sigorta primlerinin tabi 
olduğu zamanaşımı hükümleri dikkate alınacaktır. 

 
12.3.1. İşverenlerce Kendiliğinden Düzenlenen ve Yasal Süresi İçinde 

Kuruma Verilen veya Yasal Süresi Dışında Verilmekle Birlikte İncelemeye 
Sevk Edilmeksizin İşleme Alınan Prim Belgelerinden Dolayı Tahakkuk Eden 
Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerinin Tahsilinde Dikkate Alınacak 
Zamanaşımı Süresi 

a) Ödeme vadesi 30/9/2008 veya öncesinde sona eren prim alacakları 
yönünden 

İşverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Kuruma verilen 
veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye sevk edilmeksizin işleme 
alınan aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden 
dolayı tahakkuk eden ve ödeme vadesi 7/12/1993 ve öncesinde sona eren primler 
yönünden dikkate alınacak zamanaşımı süresi, söz konusu dönemde 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda sigorta primlerinin zamanaşımı ile ilgili özel bir 
düzenlemenin bulunmaması nedeniyle genel hükümlere tabi bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, ödeme vadesi 7/12/1993 ve öncesinde sona eren alacakların 
zamanaşımı süresi 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunundaki hükümlere 
göre hesaplanacaktır. 

506 sayılı Kanunun mülga 80 inci maddesinin 3917 sayılı Kanunla 8/12/1993 
tarihi itibariyle değiştirilmesi ile birlikte, Kurumumuzun süresi içinde ödenmeyen 
prim ve diğer alacakları yönünden 8/12/1993 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulamasına geçilmiş 
ve ödeme vadesi 8/12/1993 ve sonrasında sona eren Kurum alacakları, 6183 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesinde öngörülen zamanaşımı hükümlerine tabi tutulmuştur. 
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Ancak, 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci maddesinde 6/7/2004 tarihinde 
yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 6183 sayılı Kanunun 102 
nci maddesi hükmünün uygulanması hariç tutulmuş ve bu nedenle Kurum 
alacaklarının zamanaşımı süresinin hesaplanmasında 6183 sayılı Kanun hükümlerinin 
dikkate alınmasına ilişkin uygulamaya ödeme vadesi 5/7/2004 tarihi itibariyle sona 
eren alacaklarla birlikte son verilmiştir. 

Dolayısıyla, 5198 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci 
maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte ödeme vadesi 6/7/2004 ila 30/9/2008 
tarihleri arasında sona eren alacakların zamanaşımı süresi yönünden, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda herhangi bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle 
yine genel hükümlerde yer alan, başka bir ifade ile Borçlar Kanunundaki 
zamanaşımı süreleri uygulanır hale gelmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda zamanaşımı ile ilgili olarak, 
128 inci maddesinde, “Müruru zaman alacağın muaccel olduğu zamandan 

başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru zaman bu haberin 
verilebileceği günden itibaren cereyan eder.” 

130 uncu maddesinde,“Müddetlerin hesabında müruru zamanın başladığı 
gün nazarı itibare alınmaz ve müruru zaman ancak müddetin son günü 
kullanılmaksızın geçtiği surette vaki olmuş olur.” 

6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, “Amme 
alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 
5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi 
kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.” 
hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, ödeme vadesi 30/9/2008 veya öncesinde sona eren sigorta primi 
ve işsizlik sigortası primlerinin zamanaşımı süresi, ödeme vadesi; 

- 7/12/1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu 
hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden 
itibaren on yıl, 

- 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, 6183 
sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın ödeme süresinin sona erdiği tarihi 
takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl, 

- 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, Borçlar 
Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden 
günden itibaren on yıl, 

olarak dikkate alınacaktır. 
Örnek 5- Özel nitelikteki işyeri işverenlerince 2002/Ağustos ayına ilişkin 

yasal süresi içinde düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden dolayı 
tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 30/9/2002 tarihinde sona ermektedir. Ödeme 
süresi 30/9/2002 tarihi itibariyle sona eren alacaklar, 6183 sayılı Kanuna göre 
ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş 
yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğundan, beş yıllık zamanaşımı süresi 1/1/2003 
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tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması 
halinde 31/12/2007 tarihinde sona ermiş olacaktır. 

Örnek 6- Özel nitelikteki işyeri işverenlerince 2005/Haziran ayına ilişkin 
yasal süresi içinde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk 
eden primlerin ödeme süresi 31/7/2005 tarihinde sona ermektedir. Ödeme vadesi 
31/7/2005 tarihi itibariyle sona eren alacak, Borçlar Kanununa göre ödeme 
süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıllık zamanaşımı 
süresine tabi olduğundan, on yıllık zamanaşımı süresi, 1/8/2005 tarihinde başlayıp 
zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 31/7/2015 
tarihinde sona erecektir. 

b) Ödeme vadesi 1/10/2008 veya sonrasında sona eren prim alacakları 
yönünden 

5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin, 
İkinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin 

dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına 
tâbidir. … Bu alacaklar için 89 uncu madde gereğince hesaplanacak gecikme cezası 
ve gecikme zammı, 88 inci maddede belirtilen ödeme süresinin son gününü takip 
eden günden itibaren uygulanır.” 

Dördüncü fıkrasında; “Zamanaşımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir. 
Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi sigortalıların 
zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık süresinden sayılmaz ve 
bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşer.” 
hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde 
Kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye sevk 
edilmeksizin işleme alınan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk 
eden ve ödeme vadesi 1/10/2008 veya sonraki bir tarihte sona eren sigorta primi ve 
işsizlik sigortası primi alacakları, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip 
eden takvim yılı başından itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabi tutulacaktır. 

Örnek 7- Özel sektör işverenlerince 2009/Haziran ayına ilişkin olarak 
düzenlenen ve yasal süresi içinde Kuruma kendiliğinden verilmiş olan aylık prim 
ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim 
borçlarının ödeme vadesi 31/7/2009 tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla, 
2009/Haziran ayına ilişkin olarak işverenlerce yasal süresi içinde kendiliğinden 
düzenlenerek Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 
tahakkuk eden prim alacağı, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı 
başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbi olduğundan, söz konusu alacağın 
tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, 1/1/2010 tarihinde başlayıp, 
(zamanaşımını kesen ve durduran haller hariç) 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. 

Örnek 8- Resmi sektör işverenlerince 15/11/2009-14/12/2009 dönemine 
(2009/Kasım ayına) ilişkin olarak düzenlenen ve yasal süresi içinde Kuruma 
kendiliğinden verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk 
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eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarının ödeme vadesi 14/1/2010 
tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla, 2009/Kasım ayına ilişkin olarak resmi 
sektör işverenlerince yasal süresi içinde kendiliğinden düzenlenerek Kuruma 
verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim 
alacağı, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 
on yıllık zamanaşımına tâbi olduğundan, söz konusu alacağın tahsilinde dikkate 
alınacak zamanaşımı süresi, 1/1/2011 tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen ve 
durduran hallerin bulunmaması halinde 31/12/2020 tarihinde sona erecektir. 

 
12.3.2. Mahkeme Kararına, Denetim Ve Kontrolle Görevli Memurlarca 

Yapılan Tespitlere veya Bankalar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu 
İdareleri İle Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve 
Belgelere İstinaden Düzenlenen Prim Belgelerinden Dolayı Tahakkuk Eden 
Primlerin Tahsilinde Dikkate Alınacak Zamanaşımı Süresi 

5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; 
“… Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş 

ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle 
görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve 
inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği 
tarihten itibaren, zamanaşımı on yıl olarak uygulanır. ….” 
hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacağı, 
- Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise zamanaşımı süresi, mahkeme 

kararının kesinleşme tarihinden, 
- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden 

doğmuş ise zamanaşımı süresi, rapor tarihinden, 
- Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, 
bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten, 

- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş 
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, 
bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten, 

itibaren başlatılacaktır. 
Dolayısıyla, belirtilen şekilde tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası 

primlerinin zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin sona erdiği tarihe göre 
değil, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak belirlenecektir. 

Diğer taraftan, mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca 
yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile 
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kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden 
düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet 
belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak 
zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra 
sona erdiği üzerinde durulmaksızın, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte/rapor 
tarihinde/kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen rapor sonuçlarının 
Kuruma intikal ettiği tarihte veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 
idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerin 
Kuruma intikal ettiği tarihte geçerli olan kanun hükümleri dikkate alınarak, ilgili 
kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri esas alınarak belirlenecektir. 

Örnek 9- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen 
17/3/2010 tarihli rapor ile (A) sigortalısının 2007/Temmuz ayındaki hizmetlerinin 
ve kazançlarının Kuruma bildirilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, sigorta 
primi ve işsizlik sigortası prim alacağı denetim raporuna istinaden tahakkuk 
ettiğinden, söz konusu sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı yönünden 
denetim raporunun düzenlendiği 17/3/2010 tarihinde 5510 sayılı Kanun 
hükümlerine ilişkin zamanaşımı süresi geçerli olduğundan, söz konusu alacaklara 
ilişkin zamanaşımı süresi on yıl olarak uygulanacak olup, bu on yıllık zamanaşımı 
süresi 17/3/2010 tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin 
bulunmaması halinde 16/3/2020 tarihinde sona erecektir. 

Örnek 10- 24/8/2007 tarihli kesinleşen mahkeme ilamıyla (B) sigortalısının 
2000/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki hizmetlerinin ve kazançlarının 
Kuruma bildirilmediğine karar verildiği varsayıldığında, sigorta primi ve işsizlik 
sigortası prim alacağı mahkeme ilamına istinaden tahakkuk ettiğinden, söz konusu 
sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı yönünden mahkemenin kararının 
kesinleştiği 24/8/2007 tarihinde 818 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin zamanaşımı 
süresi geçerli olduğundan, söz konusu alacaklara ilişkin zamanaşımı süresi on yıl 
olarak uygulanacak olup, bu on yıllık zamanaşımı süresi 24/8/2007 tarihinde 
başlayıp, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 
23/8/2017 tarihinde sona erecektir. 

Diğer taraftan işverenlerce yasal süresi dışında Kuruma verilen ve işleme 
alınıp alınmayacağının tespiti amacıyla denetime sevkedilen aylık prim ve hizmet 
belgelerinin yapılan denetim sonucunda işleme alınmasına karar verilmesi halinde, 
bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primler için 
de zamanaşımı süresi rapor tarihinden itibaren başlatılacaktır. 

 
12.4. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 

12.4.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı Süresi 
İdari para cezasına konu fiil, ilgili kanunlar ile verilen yükümlülük yerine 

getirilmediği zaman işlenmiş sayıldığından, gerek 506, gerekse 5510 sayılı 
Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, idari para cezasına 
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konu fiili, yükümlüklerini yerine getirmeleri gereken sürenin son günü itibariyle 
işlemiş sayılmaktadır. 

Örnek 11- (A) Gerçek kişisince 2009/Nisan ayına ilişkin düzenlenen aylık 
prim ve hizmet belgesinin 29/9/2009 tarihinde Kurumumuza verildiği ve söz 
konusu prim belgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince işleme alınmasına karar 
verildiği varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil, aylık prim ve hizmet 
belgesinin Kuruma verildiği 29/9/2009 tarihinde değil, söz konusu belgenin 
Kuruma verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/5/2009 tarihinde işlenmiş 
sayılacaktır. 

Diğer taraftan, idari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk 
ettiğinden, idari para cezasına konu fiilin tahakkuk zamanaşımına girip girmediği 
hususu, fiilin işlendiği tarihte geçerli olan Kanun hükümlerindeki zamanaşımı 
süresi dikkate alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla, idari para cezalarının tebliğe 
çıkartılmasından önce tahakkuk zamanaşımına girip girmediği hususu, fiilin 
işlendiği tarihten cezanın tebliğe çıkartılacağı tarihe kadar ilgili Kanunda öngörülen 
sürenin geçip geçmediğine bakılarak, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal 
güvenlik merkezince araştırılacaktır. 

Tebliğe çıkartılacağı tarihte zamanaşımına girmiş olduğu anlaşılan idari para 
cezaları tebliğe çıkartılmayacağı gibi, tebliğe çıkartıldığı tarihte zamanaşımına 
girmemiş olmakla birlikte tebliğ edildiği tarih itibariyle zamanaşımına girmiş olan 
idari para cezaları da ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi 
tarafından İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu kararı ile iptal edilecektir. 

Öte yandan, idari para cezalarının tahakkuk zamanaşımına girip girmediği 
hususunun tespiti sırasında, idari para cezasına konu fiilin işverenlerce 
kendiliğinden verilen belge veya bildirgelere istinaden ya da mahkeme 
kararına/denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere/bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi ve belgelere istinaden uygulandığı üzerinde durulmayacaktır. 

Örnek 12- (B) Limited Şirketince, 2008/Mayıs ayında çalışan sigortalılara 
ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmediğinin 20/7/2011 tarihli 
mahkeme ilamından anlaşıldığı varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil, 
mahkemenin karar tarihi üzerinde durulmaksızın 30/6/2008 tarihinde işlenmiş 
sayılacaktır. 

İdari para cezalarının tahakkuk zamanaşımı süreleri, fiilin işlendiği 
tarihte geçerli olan kanun hükümlerine göre aşağıda belirtildiği şekilde 
hesaplanacaktır. 

a) 30/9/2008 veya önceki bir tarihte işlenen fiiller yönünden tahakkuk 
zamanaşımı süresi 

506 sayılı Kanunun idari para cezalarını düzenleyen 140 ıncı maddesinde 
3910, 4958, ve 5655 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılmış olup, 506 sayılı 
Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak 
olan idari para cezalarının tahakkuk zamanaşımına uğramış olup olmadığı hususu, 
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fiilin işlendiği tarihte geçerli olan Kanundaki zamanaşımı süresine bakılarak 
belirlenecektir. 

Bu bağlamda, 30/9/2008 tarihi ve öncesinde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla 
uygulanacak olan idari para cezalarının tahakkukunda dikkate alınacak zamanaşımı 
süreleri; 

- 9/7/1987 ila 11/5/1993 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, bu 
tarihlerde konuyu düzenleyen herhangi bir yasal yasal düzenlemenin bulunmaması 
nedeniyle çeşitli yargı kararları uyarınca; beş yıl, 

- 12/5/1993 ila 5/8/2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, 3910 
sayılı Kanun uyarınca; on yıl, 

- 6/8/2003 30/9/2008 tarihleri arasında işlenen fillerden dolayı, 4958 sayılı 
Kanun uyarınca; beş yıl, 
olacaktır. 

Örnek 13- (A) Gerçek kişisi tarafından, 2007/Haziran ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesini vermediğinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca 20/6/2010 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği 
varsayıldığında, 2007/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 
verilmesi gereken sürenin son günü 31/7/2007 olduğundan, idari para cezasına 
konu fiil 31/7/2007 tarihinde işlenmiş sayılacaktır. Bu durumda, 31/7/2007 
tarihinde işlenen fiiller dolayısıyla zamanaşımı süresi, 506 sayılı Kanunun 4958 
sayılı Kanunla değişik 140 ıncı maddesi hükmü dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
Dolayısıyla, 6/8/2003 ila 30/9/2008 tarihleri arasında işlenen filler beş yıllık 
zamanaşımı süresine tabi tutulduğundan, bahse konu fiil dolayısıyla uygulanacak 
olan idari para cezasının en geç 30/7/2012 tarihine kadar tebliğ edilmesi 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrası “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile 
sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun 
uygulanır ve infaz olunur.” hükmüne amirdir. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, idari para cezasına konu fiilin işlendiği 
tarihte geçerli olan kanundaki zamanaşımı süresi ile sonradan yürürlüğe giren 
kanundaki zamanaşımı süresi farklı ise, Türk Ceza Kanunun 7 nci maddesine 
istinaden failin lehine olan kanundaki zamanaşımı süresinin esas alınması 
gerekmektedir. 

Bu nedenle, 
- Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan kanunda idari para cezalarının on yıllık 

zamanaşımı süresine tabi olduğunun öngörülmesine rağmen, sonradan yürürlüğe 
giren kanunlarda idari para cezalarının beş yıllık zamanaşımı süresine tabi 
olduğunun öngörüldüğü durumlarda, sonradan yürürlüğe giren ve failin lehine olan 
kanundaki beş yıllık zamanaşımı süresi, 

- Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan kanunda idari para cezalarının beş yıllık 
zamanaşımı süresine tabi olduğu öngörülmesine rağmen, sonradan yürürlüğe giren 
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kanunlarda idari para cezalarının on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunun 
öngörüldüğü durumlarda, sonradan yürürlüğe giren kanunda failin lehine bir düzen-
leme öngörülmediğinden, fiil tarihinde geçerli olan beş yıllık zamanaşımı süresi, 
dikkate alınacaktır. 

Örnek 14- (D) Limited Şirketine ait işyerinde çalışan (A) sigortalısının 
2002/Mayıs ila 2002/Ekim aylarındaki hizmetlerinin Kurumumuza bildirilmedi-
ğinin 1/12/2010 tarihli mahkeme ilamından anlaşıldığı varsayıldığında, 12/5/1993 
ila 5/8/2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı idari para cezalarının 
tebliğinde zamanaşımı süresi her ne kadar 3910 sayılı Kanun uyarınca on yıl olarak 
belirlenmiş ise de, 6/8/2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanun 
uyarınca zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlendiğinden, 2002/Mayıs ila 
2002/Ekim aylarına ilişkin aylık sigorta primleri bildirgelerinden dolayı beş yıllık 
zamanaşımı süresi esas alınacağından, idari para cezaları tebliğe çıkartılmayacaktır. 

Örnek 15- (B) sigortalısının 2004/Mayıs ayına ilişkin hizmetlerinin 
Kurumumuza bildirilmediğinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca 15/6/2010 tarihinde düzenlenen rapor ile tespit edildiği 
varsayıldığında, fiilin işlendiği 30/6/2004 tarihinde yürürlükte olan kanunda 
zamanaşımı süresi beş yıl olarak öngörüldüğünden, her ne kadar 1/10/2008 
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla idari para cezalarında zamanaşımı 
süresi on yıla çıkarılmış ise de bahse konu fiil dolayısıyla beş yıllık zamanaşımı 
süresi esas alınacağından, idari para cezası tebliğe çıkartılmayacaktır. 

b) 1/10/2008 veya sonraki bir tarihte işlenen fiiller yönünden tahakkuk 
zamanaşımı süresi 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin yedinci fıkrasında, “İdarî para 
cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği 
tarihten itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezalarının, en geç fiilin 
işlendiği tarihten itibaren on yıl içinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. 

Örnek 16- Özel sektör işverenince düzenlenen 2009/Ekim ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi dışında verildiği ve söz konusu 
belgenin Kurumca işleme alındığı varsayıldığında, bahse konu prim belgesinin 
yasal verilme süresi 23/11/2009 tarihinde sona ermiş olduğundan, söz konusu fiil 
dolayısıyla uygulanacak idari para cezası 22/11/2019 tarihine kadar tebliğ 
edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacaktır. 

Örnek 17- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen 
25/8/2011 tarihli raporda, özel nitelikteki işyerinde çalışan (A) sigortalısının 
2009/Mart ayına ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının Kuruma bildirilmediğinin 
tespit edildiği varsayıldığında, 2009/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesinin yasal verilme süresi 23/4/2009 tarihinde sona ermiş olduğundan, söz 
konusu fiil dolayısıyla uygulanan idari para cezası 22/4/2019 tarihine kadar tebliğ 
edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacaktır. 
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12.4.2. İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Süresi 
İdari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, 

belgenin, işverenlerce kendiliğinden verilip verilmediği veya mahkeme 
kararlarına/denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere/kamu kurum 
ve kuruluşlarından alınan yazılara istinaden işverenlerce veya Kurumca re’sen 
düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın, tebliğ edilen idari para 
cezasının yasal ödeme süresinin son gününde geçerli olan kanun hükümlerine göre 
tespit edilecektir. 

a) Yasal ödeme süresinin son günü 30/9/2008 veya önceki bir tarihe 
rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi 

506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde 6/8/2003 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 4958 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önce, idari para 
cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi gerekmekte idi. Ancak 
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde 4958 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
sonucunda idari para cezalarının ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 güne 
çıkartılmıştır. 

Buna göre, 
- 5/8/2003 veya önceki bir tarihte tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında 

yasal ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün, 
- 6/8/2003 veya sonraki bir tarihte tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında 

yasal ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, 
olarak dikkate alınacaktır. 

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınmak suretiyle idari para 
cezalarının ödeme süresinin sona erdiği tarihin, 

- 7/12/1993 veya önceki bir tarihe rastlaması halinde, tahsil zamanaşımı 
süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi 
takip eden günden itibaren on yıl, 

- 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasına rastlaması halinde, tahsil 
zamanaşımı süresi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin 
sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl, 

- 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasına rastlaması halinde, tahsil 
zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin sona 
erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, 
olarak dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan, idari para cezalarının tahsil zamanaşımında, tahakkuk 
zamanaşımında olduğu şekilde lehe olan hükümlerin uygulanması gibi bir durum 
söz konusu değildir. 

b) Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe 
rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre idari para 
cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir. 
Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe rastlayan idari 
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para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, 5510 sayılı 
Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Kurumun prim ve diğer 
alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir.” hükmüne istinaden, ödeme süresinin 
dolduğu onbeşinci günü takip eden takvim yılı başından itibaren on yıl olarak 
dikkate alınacaktır. 

Örnek 18- 17/4/2010 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan, ancak işyeri 
bildirgesini yasal süresi dışında Kuruma veren işveren hakkında uygulanan idari 
para cezasının, 25/5/2010 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, idari para 
cezasının ödeme süresi 9/6/2010 tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla, bahse 
konu idari para cezasına ilişkin on yıllık zamanaşımı süresi 1/1/2011 tarihinde 
başlayıp 31/12/2020 tarihinde sona erecektir. 

c) Ölüm halinde idari para cezaları hakkında yapılacak işlemler 
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunda idari para cezalarının amme borçlusunun 

ölümü halinde terkin edilip edilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme yer 
almamaktadır. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. 

Anayasanın bu hükmü ile şahısların işledikleri idari veya adli suçlara 
istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o 
kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır. 

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 
- ‘Ceza sorumluluğunun şahsiliği’ başlıklı 20 nci maddesinin birinci 

fıkrasında, “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 
tutulamaz.” 

- ‘Sanığın veya hükümlünün ölümü’ başlıklı 64 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında ise, “Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para 
cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin 
olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.” 
hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 96 ncı maddesinde de 5237 
sayılı Kanunun 64 üncü maddesine paralel hüküm yer almakta idi. 

Bu itibarla, Anayasanın 38 inci maddesi hükmü ile mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer verilen hükümler 
karşısında, cezaya muhatap kişinin ölümü halinde mahkemeler tarafından verilen 
adli para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak, yargılama 
giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş olan mahkeme kararlarının infazı 
gerektiğinden, bu tutarlar gerek terekeden gerekse mirasçılardan tahsil edilecektir. 

İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan 
kişilerin ölümü halinde, idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından 
takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir hüküm bulunmaması nedeniyle, 
Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen "Cezaların Şahsiliği" ilkesi ve 5237 
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sayılı Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bu idari para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanun uyarınca 
uygulanan idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, 
bu amme alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği 
yönünde bir düzenleme bulunmadığından, kendisine idari para cezası uygulanan 
amme borçlusunun ölümü halinde, bu alacağın (borçlunun mirasçılarından takip 
edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilecektir. 

Buna karşın, tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel 
kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni 
temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kişiliğin muhatap olması nedeniyle, 
mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilecektir. 

 
12.5. ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ VE DURMASI 

Kurumumuzun yasal süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının 
tahsilinde zamanaşımı süresinin kesilmesi ve durması ile ilgili olarak 3917 sayılı 
Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte 8/12/1993 tarihinden itibaren 6183 sayılı 
Kanunun 103 üncü maddesi hükümleri esas alınmaktadır. 

 
12.5.1. Zamanaşımının Kesilmesi 
6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde, zamanaşımının hangi hallerde 

kesileceği belirtilmiştir. Kurum alacağı için zamanaşımı işlemeye başladıktan sonra 
bu maddede sıralanan işlemlerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, 
zamanaşımının kesilmesinde geçmiş olan süre ortadan kalkar ve kesilmenin 
rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye 
başlar. 

Zamanaşımını kesen haller aşağıda belirtilmiştir. 
a) Ödeme: Ödeme, hususi şekilleri uyarınca yapılmışsa, çekin tahsil 

dairesine veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, 
münakale emri üzerine paranın Kurum hesabına geçtiği gün yapılmış sayılır ve 
zamanaşımı da o gün kesilmiş olur. Çek veya münakale emrinin herhangi bir 
nedenle ödenmemesi durumunda, Kurumun borçluya rücu hakkı saklıdır. Bu 
durumda zamanaşımı kesilmez. 

b) Haciz uygulanması: Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak 
ve haklarına haciz uygulanması zamanaşımını keser. 

c) Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan tahsilat: 
Cebren tahsil ve şekillerini düzenleyen 54 üncü madde uyarınca gösterilen 
teminatın paraya çevrilmesi, kefilin takibi ve borçlunun iflasının istenmesi sonucu 
elde edilen tahsilat ile borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının satılması sonucu 
elde edilen paralar zamanaşımını keser. 



SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
İ Ş V E R E N  R E H B E R İ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      375 

d) Ödeme emri tebliği: Kurum alacağını vadesinde ödemeyenlere, 55 inci 
madde uyarınca tebliğ edilen ödeme emri zamanaşımını keser. 

e) Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi: Kurum 
borçlusunun 59 uncu madde gereğince mal bildiriminde bulunması zamanaşımını 
kesme nedenidir. Borçlunun malının olup olmaması zamanaşımının kesilmesi 
bakımından önemli değildir. Zamanaşımının kesilmesi için borçlunun mal 
bildiriminde bulunması yeterlidir. 

Ayrıca, 61 inci madde hükmünce mal edinme ve mal artmalarının, tahsil 
dairesine bildirilmesi de zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir. 

f) Yukarıdaki sıralarda gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile 
veya yabancı şahıs ve kurumların mümessillerine tatbiki veya bunlar 
tarafından yapılması: Zamanaşımının kesilmesi yönünden yukarıda sayılan beş 
işlemden herhangi birinin bu kişilere de yapılmış olması da zaman aşımını keser. 

g) İhtilaflı amme alacaklarında yargı organlarınca bozma kararı 
verilmesi: Uyuşmazlık durumunda yargı organlarınca verilen bozma kararı, 
zamanaşımını kesen nedenler arasındadır. 

h) Alacağın teminata bağlanması: Alacağın Kanunda öngörüldüğü şekilde 
herhangi bir teminata bağlanması, zamanaşımını kesme nedenleri arasındadır. 

ı) Yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararı verilmesi: Yargı 
organlarınca yürütmenin durdurulması kararının verilmesi zamanaşımını keser. 

j) İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme 
idaresince, borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile 
başvurulması: Amme idareleri arasında mevcut bir borç için alacaklı amme 
idaresince borçlu idareye yazı ile başvurularak alacağını istemesi zamanaşımını 
keser. Borçlu amme idaresine yazı ile başvurulması, idarece tebellüğ edilmesi 
manasına gelmektedir. 

k) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta 
bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması: Alacağın özel kanunlara göre 
ödenmesi için müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması da tahsil 
zamanaşımını keser. 

Zamanaşımını kesen işlemlerinden an az birinin gerçekleşmiş olması halinde, 
işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle zamanaşımı kesilmiş olacaktır. 

Bu durumda, zamanaşımının; 
- 6183 sayılı Kanuna göre tayin edilmiş olduğu durumlarda, yeni zamanaşımı 

süresi, zamanaşımının kesildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş 
yıl olarak, 

- 818 sayılı Kanuna göre tayin edilmiş olduğu durumlarda, yeni zamanaşımı 
süresi, zamanaşımının kesildiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl olarak, 
yeniden başlatılacaktır 

Örnek 19- 2004/Mart ayına ilişkin prim borcunun, 6183 sayılı Kanunun 102 
nci maddesine istinaden 1/1/2005 tarihinden itibaren beş yıllık süre içinde tahsil 
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edilmesi gerekmektedir. Bahse konu prim borcu dolayısıyla düzenlenen ödeme 
emrinin 18/6/2009 tarihinde ilgililere tebliğ edildiği varsayıldığında, zamanaşımı 
süresi 18/6/2009 tarihi itibariyle kesilmiş olacağından, 6183 sayılı Kanunun 103 
üncü maddesine istinaden 1/1/2010 tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi 
yeniden işlemeye başlayacaktır. 

Örnek 20- 2007/Temmuz ayına ilişkin prim borcunun, Borçlar Kanununun 
60 ıncı maddesine istinaden 1/9/2007 tarihinden itibaren on yıllık süre içinde tahsil 
edilmesi gerekmektedir. Bahse konu prim borcu dolayısıyla 21/2/2010 tarihinde 
kısmi ödeme yapıldığı varsayıldığında, zamanaşımı süresi 21/2/2010 tarihi 
itibariyle kesilmiş olacağından ve Borçlar Kanununun 133 üncü maddesine 
istinaden zamanaşımı süresi, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden 
itibaren başladığından, on yıllık zamanaşımı süresi 22/2/2010 tarihinden itibaren 
yeniden işlemeye başlayacaktır 

Diğer taraftan, zamanaşımının; 
- Yargı organlarınca bozma kararı ile kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi 

yeni vade gününün rastladığı, 
- Kurum alacağının teminata bağlanması nedeniyle kesilmesi halinde, 

zamanaşımı süresi teminatın kalktığı, 
- İcranın kaza (yargı) mercilerince ertelenmesi/yürütmenin durdurulması 

kararlarıyla kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi durma süresinin sona erdiği, 
tarihi takip eden takvim yılı başından/günden itibaren yeniden işlemeye 
başlayacaktır. 

 
12.5.2. Zamanaşımının Durması (İşlememesi) 
Zamanaşımının işlememesi halini düzenleyen 6183 sayılı Kanunun 104 üncü 

maddesi hükmü uyarınca borçlunun yabancı bir memlekette bulunması, hileli iflas 
etmesi, terekesinin tasfiye edilmesi gibi hakkında icra takibi yapılmasına imkan 
bulunmayan hallerde, tahsil zamanaşımı işlemez. Sıralanan sebepler ortadan 
kalktıktan sonra, duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, 
“Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” hükmü yer almıştır 

Bu durumda, prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine 
istinaden afet nedeniyle ertelenmesine karar verilmesi halinde, borçlu hakkında 
takip yapılamayacağından dolayı, bu süreler içinde de zamanaşımı işlemeyecektir. 

Zamanaşımı süresinin kesilmesi halinde, süre yeniden tayin edilmekte; buna 
karşın, zamanaşımı süresinin durması ya da prim borcunun ertelenmesi halinde 
yeni bir süre tayin edilmeyip, zamanaşımı süresinin durduğu tarih ile işlemeye 
devam ettiği tarih arasındaki süre, zamanaşımı süresinin hesaplanmasında dikkate 
alınmamaktadır. 

Örnek 21- (A) Limited Şirketinin ödeme vadesi geçmiş 2007/Mart ve Nisan 
ayına ilişkin prim borçları ile ödeme vadesi gelmemiş 2009/Temmuz, Ağustos, 
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Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının 14/8/2009 tarihinde meydana gelen yangın 
felaketi dolayısıyla 14/8/2009 tarihinden 14/8/2010 tarihine kadar 1 yıl süre ile 
ertelenmesine karar verildiği varsayıldığında, 

- 2007/Mart ayına ilişkin prim borcunun, Borçlar Kanununun 128 inci 
maddesine istinaden 1/5/2007 tarihinden 1/5/2017 tarihine kadar on yıllık süre 
içinde tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, 14/8/2009 ila 14/8/2010 tarihleri 
arasında zamanaşımı süresi 1 yıl süre ile durduğundan, bahse konu prim borcunun 
on yıllık zamanaşımı süresi 1/5/2018 tarihinde sona erecektir. 

- 2007/Nisan ayına ilişkin prim borcunun, Borçlar Kanununun 128 inci 
maddesine istinaden 1/6/2007 tarihinden 1/6/2017 tarihine kadar on yıllık süre 
içinde tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, 14/8/2009 ila 14/8/2010 tarihleri 
arasında zamanaşımı süresi 1 yıl süre ile durduğundan, bahse konu prim borcunun 
on yıllık zamanaşımı süresi 1/6/2018 tarihinde sona erecektir. 

- 2009/Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının, 5510 sayılı 
Kanunun 93 üncü maddesine istinaden 1/1/2010 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar 
tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, 14/8/2009 ila 14/8/2010 tarihleri arasında 
zamanaşımı süresi durduğundan, zamanaşımının işlemediği 1/1/2010 ila 14/8/2010 
tarihleri arasındaki süre bahse konu prim borçlarına ilişkin on yıllık zamanaşımı 
süresine eklenecek olup, bu durumda bahse konu prim borcunun on yıllık 
zamanaşımı süresi 14/8/2020 tarihinde sona erecektir. 
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13.1. İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI 

13.1.1. İşsizlik Sigortası Kapsamında Olanlar 
İşsizlik sigortası ve bu sigorta koluna ilişkin uygulamalar 4447 sayılı Kanun 

ile düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre işsizlik sigortası kapsamına aşağıda 
sıralananlar girmektedir; 

1- 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında sigortalı sayılanlar. 
2- 5510 sayılı Kanun’un ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet 

akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar. Bunlar; 
a) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, 

gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer 
uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve 
yazarlar, 

b) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik 
sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu 
kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 

c) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre 
çalıştırılanlar, 

d) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar, 
e) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak 

çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında 
çalıştırılanlar, 

3- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 
sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi 
ödeyen isteğe bağlı sigortalılar. 

4- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar (Ticari 
taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü 
maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden 
fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma 
saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin 
sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim 
ödemeleri suretiyle sağlanır.) 

5- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde 
açıklanan sandıklara tabi sigortalılar. 

 
13.1.2. İşsizlik Sigortası Kapsamında Olmayanlar 
4447 sayılı Kanun’da işsizlik sigortası kapsamına girmeyenler de 

belirtilmiştir. Buna göre işsizlik sigortası kapsamında olmayanlar şunlardır; 
1- 5510 sayılı Kanuna göre (4/b) ve (4/c) kapsamında sigortalı olanlar. 
2- 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olanlardan 

bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar. 
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3- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler. 
4- 5510 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları 

uygulananlar. 
5- 5510 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesine göre sigortalı sayılmayanlar. 
6- İş kaybı tazminatı alanlar. 
7- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında 

olmakla birlikte memur veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüde bulunanlar. 

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma 
Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun 
hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu 
kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli 
personel statüsünde çalışanlar. 

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde 
çalıştırılanlar. 

 
13.2. İŞSİZLİK SİGORTASININ UYGULANMA ŞEKLİ VE 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

İşsizlik sigortası zorunludur. Buna göre işe yeni girenler, işe başladıkları 
tarihten itibaren sigortalı olurlar. 

5510 sayılı Kanun’a göre Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan işyeri 
ve sigortalılar İş-Kur’a da bildirilmiş sayılır. Dolayısıyla işverenlerin işsizlik 
sigortasının başlangıcına yönelik herhangi bir bildirim yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Sigortalılığın başlamasıyla birlikte, sigortalılar ile bunların 
işverenlerinin sigorta hak ve yükümlülükleri de işlemeye başlar. 

İşveren, hizmet akdi sona ermiş olan sigortalılar hakkında; örneği Kurumca 
hazırlanacak üç nüsha işten ayrılma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir 
nüshasını İş ve İşçi Bulma Kurumuna göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize 
vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür. Kurumca 4447 sayılı 
Kanuna göre yapılacak işlemlere ilişkin elektronik ortamda bilgi ve belge 
istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Sigortalı işsizin, işsizlik sigortası kapsamındaki ödeme ve hizmetlerden 
yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği 
tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde İş ve İşçi Bulma Kurumuna doğru-
dan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvu-
ruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür. 

İşveren tarafından geçici görevle yabancı ülkeye gönderilen sigortalıların hak 
ve yükümlülükleri bu görevi yaptıkları sürece devam eder. Ülkeye dönmeleri ve 
belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde kendilerine işsizlik sigortasından hak 
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ettikleri ödemeler yapılır ve hizmetlerden yararlanmaları sağlanır. 
 
13.3. İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA SAĞLANAN 

HAKLAR 

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, 
İş ve İşçi Bulma Kurumunca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler 
sağlanır; 

a) İşsizlik ödeneği, 
b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri, 
c) Yeni bir iş bulma, 
d) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi. 
 
13.4. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE ÖDENMESİ 

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini 
karşılamak üzere, 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm 
sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. 

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık 
brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır. 
İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı 
ve % 2 işveren payı alınır. 

İşverenler, işsizlik sigortasına ilişkin prim yükümlülükleri nedeniyle 
sigortalıların ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar. 

Herhangi bir nedenle işçinin sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o 
ana kadar işçiden ve işverenden kesilen işsizlik sigortası primleri ile Devlet payı 
iade edilmez. 

İşsizlik sigortasına işverenlerce ödenen primler kazancın tespitinde gider 
olarak kabul edilir, sigortalılarca ödenen primler de gerçek ücretin 
hesaplanmasında gelir vergisi matrahından indirilir. 

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında 
kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile 
gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna 
karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik 
Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. 

 
13.5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 

13.5.1. İşsizlik Ödeneği Miktarı ve Ödenmesi 
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları 

dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu 
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şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu 
maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin 
brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli 
çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; 

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan 
sigortalı işsizlere 180 gün, 

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan 
sigortalı işsizlere 240 gün, 

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan 
sigortalı işsizlere 300 gün, 

Süre ile işsizlik ödeneği verilir. 
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk 

işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna 
kadar yapılır. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir 
ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla 
ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler 
geri tahsil edilmez. 

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe 
girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için 4447 sayılı Kanunun 
öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği 
işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. 
4447 sayılı Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz 
kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik 
ödeneği ödenir. 

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe 
alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri 
olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, 
kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen 
toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 
5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime 
esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı 
ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır. 
Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı 
şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki 
sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen 
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destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan 
işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan 
yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle 
uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, 
işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden 
yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz. 

İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici 
işgöremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz. 

 
13.5.2. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları 
4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda 

belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri 
ve 4447 sayılı Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla 
işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. 

a) 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi veya 854 sayılı Deniz İş 
Kanununun 16 ncı maddesi ya da 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet 
akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak47, 

b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya 
bildirim önelini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin (I), (II) ve 
(III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin 
(II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi 
ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş 
                                                            
47 4857 sayılı Kanunun 17. maddesine göre; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce 
durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 
İş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta 
sonra,  
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlayarak altı hafta sonra,  
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
Feshedilmiş sayılır.  
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.  
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 
zorundadır.  
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
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olmak48, 
c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce 

veya bildirim önelini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinin 
(I), (III) ve (IV) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü 
maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak49, 

                                                            
48 4857 sayılı Kanunun 24. maddesine göre; Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı 
hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  
I. Sağlık sebepleri: 
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı 
veya yaşayışı için tehlikeli olursa. 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. 
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış 
vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek 
suretiyle işçiyi yanıltırsa. 
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler 
söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. 
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut 
işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye 
ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu 
işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. 
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap 
edilmez veya ödenmezse,  
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye 
yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre 
ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa. 
III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını 
gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. 
49 4857 sayılı Kanunun 25. maddesine göre; Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı 
hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  
I- Sağlık sebepleri: 
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden 
doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı 
ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. 
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında 
sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. 
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde 
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma 
süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve 
gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş 
sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.  
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
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d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle 
işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı 
bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle 
sefer sonunda işsiz kalmak, 

e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya 
kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış 
olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı 
bendindeki nedenlerle işsiz kalmak, 

f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak, 

g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen 
sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş 
sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu 
hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel 
olarak sona ermiş olmak. 

Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru 
sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış 
olması gerekmektedir. 
                                                                                                                                                                     
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe 
uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler 
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız 
ihbar ve isnadlarda bulunması. 
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması 
veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. 
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya 
atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç 
işlemesi. 
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü 
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü 
işine devam etmemesi. 
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı 
olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz 
günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 
III- Zorlayıcı sebepler:  
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. 
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim 
süresini aşması. 
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci 
madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. 
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İşsizlik Ödeneği Hak Kazanma Koşulları Tablosu50 

SGK 
FESİH 
KODU 

SGK FESİH 
NEDENLERİ 

KARŞILIĞI YASA 
MADDESİ 

DEĞERLENDİRME 
(*) 

01 
Deneme süreli iş 

sözleşmesinin 
işverence feshi 

4857/15. madde kapsamında 
işveren tarafından yapılan 

fesih 

Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

02 
Deneme süreli iş 

sözleşmesinin işçi 
tarafından feshi 

4857/15. madde kapsamında 
sigortalı tarafından yapılan 

fesih 

Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

03 
Belirsiz süreli iş 

sözleşmesinin işçi 
tarafından feshi (istifa)

4857/17. madde kapsamında 
sigortalı tarafından ihbar 
önellerine uygun olarak 

yapılan fesih (4857 sayılı 
Kanun’un 24. maddesi 

kapsamındaki haklı bir neden 
ileri sürülmeden yapılan fesih/ 

istifa) 

Kapsam Dışı Fesih 
(İstifa Hak Kazanmaz) 

04 

Belirsiz süreli iş 
sözleşmesinin işveren 
tarafından haklı sebep 

bildirilmeden feshi 

4857/17. madde kapsamında, 
854/16. madde kapsamında, 
5953/6. maddenin 4. fıkrası 
kapsamında ihbar önellerine 

uygun olarak işverence 
yapılan fesih (4857 sayılı 

Kanun’un 25. maddesi 
kapsamındaki haklı bir neden 
ileri sürülmeden yapılan fesih)

4447/51 (a) 

05 
Belirli süreli iş 

sözleşmesinin sona 
ermesi 

Belirli süreli hizmet akdinin 
sona ermesi veya 854/7. 
maddesinin (II) numaralı 
bendindeki nedenle işsiz 

kalmak, 

4447/51 (d) 

08 
Emeklilik (yaşlılık) 
veya toptan ödeme 

nedeniyle 
* Kapsam Dışı Fesih 

(Hak Kazanmaz) 

09 Malulen emeklilik 
nedeniyle * Kapsam Dışı Fesih 

(Hak Kazanmaz) 

10 Ölüm * Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

11 İş kazası sonucu ölüm * Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

                                                            
50 ÇAVUŞOĞLU Deniz, “İşsizlik Sigortası Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2010, 
S.212 
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12 Askerlik * 

Askerlik gerekçesi ile 
yapılan fesih 4447/51. 

madde kapsamında 
kabul edilmiştir. 

Ödeneğe Hak 
Kazanır) 

13 Kadın işçinin 
evlenmesi * Kapsam Dışı Fesih 

(Hak Kazanmaz) 

14 
Emeklilik için yaş 

dışında diğer şartların 
tamamlanması 

* Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

15 Toplu işçi çıkarma 

4857/29. madde kapsamında 
toplu işten çıkarma (4857/17. 

madde kapsamında ihbar 
önellerine uygun olarak 

yapılan fesih) 

4447/51 (a) 

16 

Sözleşme sona 
ermeden sigortalının 

aynı işverene ait diğer 
işyerine nakli  

* Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

17 İşyerinin kapanması * 4447/51 (e) 
18 İşin sona ermesi * 4447/51 (e) 

19 

Mevsim bitimi (İş 
akdinin askıya 

alınması halinde 
kullanılır. Tekrar 

başlatılmayacaksa "4" 
nolu kod kullanılır) 

İş akdinin askıya alınması 
halinde kullanılır. Tekrar 
başlatılmayacaksa, yani 

4857/17. madde kapsamında 
ihbar önellerine uygun olarak 

yapılan fesih ise "04" nolu kod 
kullanılır) 

Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

20 

Kampanya bitimi (İş 
akdinin askıya 

alınması halinde 
kullanılır. Tekrar 

başlatılmayacaksa "4" 
nolu kod kullanılır) 

İş akdinin askıya alınması 
halinde kullanılır. Tekrar 
başlatılmayacaksa, yani 

4857/17. madde kapsamında 
ihbar önellerine uygun olarak 

yapılan fesih ise "04" nolu kod 
kullanılır) 

Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

21 Statü değişikliği * Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

22 Diğer nedenler * Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

23 İşçi tarafından zorunlu 
nedenle fesih 

4857/24. madde III. fıkra veya 
854/14. madde III. fıkra 

kapsamında sigortalı 
tarafından yapılan fesihler 

4447/51 (b) 
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24 İşçi tarafından sağlık 
nedeniyle fesih 

4857/24. madde I. fıkra, 
854/14. madde III üncü fıkra 

kapsamında sigortalı 
tarafından yapılan fesihler 

4447/51 (b) 

25 

İşçi tarafından 
işverenin ahlak ve iyi 

niyet kurallarına aykırı 
davranışı nedeni ile 

fesih 

4857/24. madde II. fıkra veya 
854/14. madde II. fıkra veya 
5953/11. madde birinci fıkra 

kapsamında sigortalı 
tarafından yapılan fesihler 

4447/51 (b) 

26 Disiplin kurulu kararı 
ile fesih 

4857/25. maddesinin II. fıkrası 
kapsamındaki gerekçelere 

dayalı olarak Disiplin Kurulu 
kararıyla işverence yapılan 

fesih 

Kapsam Dışı Fesih 
(İşçinin Kusuru Hak 

Kazanmaz) 

27 

İşveren tarafından 
zorunlu nedenlerle ve 
tutukluluk nedeniyle 

fesih 

4857/25. madde III veya IV. 
fıkralarından biri veya 854/14. 
madde III. fıkrası kapsamında 

işveren tarafından yapılan 
fesihler 

4447/51 ( c) 

28 İşveren tarafından 
sağlık nedeni ile fesih 

4857/25. madde I. fıkra veya 
854/14. madde III. fıkra veya 
5953/12. maddesinin birinci 
fıkrası kapsamında işveren 
tarafından yapılan fesihler 

4447/51 ( c) 

29 

İşveren tarafından 
işçinin ahlak ve iyi 

niyet kurallarına aykırı 
davranışı nedeni ile 

fesih 

4857/25. madde II fıkra 
kapsamında işveren tarafından 

yapılan fesihler 

Kapsam Dışı Fesih 
(İşçinin Kusuru Hak 

Kazanmaz) 

30 

Vize süresinin bitimi ( 
İş akdinin askıya 
alınması halinde 
kullanılır. Tekrar 

başlatılmayacaksa "4" 
nolu kod kullanılır) 

İş akdinin askıya alınması 
halinde kullanılır. Tekrar 
başlatılmayacaksa, yani 

4857/17. madde kapsamında 
ihbar önellerine uygun olarak 

yapılan fesih ise "04" nolu kod 
kullanılır) 

Kapsam Dışı Fesih 
(Hak Kazanmaz) 

31 

Borçlar Kanunu, 
Sendikalar Kanunu, 

Grev ve Lokavt 
Kanunu kapsamında 
kendi istek ve kusuru 

dışında fesih 

İş Kanunları kapsamına 
girmeyen sigortalılardan 

Borçlar Kanunu, Sendikalar 
Kanunu, Grev ve Lokavt 

Kanunu kapsamında kendi 
istek ve kusuru dışında fesih 
yapılması halinde kullanılır. 

4447/51 (g) 
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32 

4046 sayılı Kanunun 
21. maddesine göre 

özelleştirme nedeni ile 
fesih 

4046 sayılı Kanun’un 21. 
maddesi Kapsamında 

özelleştirme nedeniyle fesih 
yapılması halinde kullanılır. 

4447/51 (f) 

33 Gazeteci tarafından 
sözleşmenin feshi 

5953/7. maddesi kapsamında 
sigortalı tarafından yapılan 

fesihler 
4447/51 (b) 

34 

İşyerinin devri, işin 
veya işyerinin 

niteliğinin değişmesi 
nedeniyle fesih 

İşyerinin el değiştirmesi veya 
başkasına geçmesi, kapanması 

veya kapatılması, işin veya 
işyerinin niteliğinin değişmesi 
nedenleriyle işten çıkarılmış 
olmak, 854 sayılı Deniz İş 

Kanunu’nun 14. maddesinin 
(IV) numaralı bendindeki 
nedenlerle işsiz kalmak 

4447/51 (e) 

35 
Belirsiz süreli iş 

sözleşmesinin haklı 
nedenlerle feshi 

İşçi için 
İşveren için 

Tartışmalı 

 
(*)  “Kapsam Dışı Fesih” kavramı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. 

maddesi kapsamında yer verilmemiş fesihler için kullanılmıştır. Ödemeler iş almaya 
hazır olunan tarihten itibaren başlar. 
 
13.5.3. İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler 
İşsizlik ödeneği almakta iken; 
a) Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve 

çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları 
içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden, 

b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen, 

c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme 
eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam 
etmeyen, 

d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları 
zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde 
vermeyen, 
sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. 

Ancak (c) ve (d) bendlerinde öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin 
ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Şu kadarki 
bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak 
sahipliği süresinin sonunu geçemez. 

Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla 
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hastalık ve analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan 
sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumların devamı süresince 
durdurulur. 

 
13.6. İDARİ PARA CEZALARI İLE İDARİ İŞLEMLERE 

KARŞI İTİRAZLAR 

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların 

ücretlerinden indirim veya kesinti yapan işverenlere her bir sigortalı için beşyüz 
Türk Lirası, 

b) 4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen işten ayrılma 
bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı bin Türk Lirası, 
idarî para cezası verilir. 

İşsizlik sigortası uygulamasına ilişkin işlemlere karşı sigortalıların ve 
işverenlerin yapacakları itirazlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerle 
ilgili olanlar adı geçen Kuruluşa, diğerleri ise İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılır. 
İtirazların, işlemin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması ve 30 gün 
içinde sonuçlandırılması zorunludur. Yapılan itirazlar daha önce yapılmış bulunan 
işlemlerin uygulanmasını geciktirmez. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin 
yargı yoluna başvurma haklarını ortadan kaldırmaz. 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN İŞVEREN 
UYGULAMALARI 
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14.1. GENEL AÇIKLAMALAR 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2 nci 
maddesi, 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile, 

“Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen 
teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen 
sigortalılar için, 81 inci maddede sayılan ve 82 nci madde uyarınca belirlenen 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren 
hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri 
sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik 
düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte 
sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden 
karşılanır. Bakanlar Kurulu ayrıca Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutarın 
uygulama süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü 
ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya yetkilidir. 

Primlerin Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerce, 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet 
belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca 
karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır. 

Bu madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar 
hakkında uygulanmaz. 

Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim tutarları işverenler bakımından gelir 
ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınmaz. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit 
edilmesi halinde işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek 
unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak 
faydalanıldığının tespiti halinde işverenden yararlanılan teşvik tutarı gecikme 
zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, işyerinde sigortalının 
fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren hakkında 
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler 
doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, 
üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-
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geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik 
yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik 
yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Karar alınmıştır. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 
20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde 
açıklanmış olup, söz konusu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde destek 
kapsamına giren işverenler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik 
merkezlerince dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

 
14.2. SİGORTA PRİM DESTEĞİ KAPSAMINA GİREN İŞ-

LETMELER 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın, 
-12 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden büyük ölçekli yatırımlar, 

stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi 
düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 

-13 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden 6 ncı bölgede; büyük ölçekli 
yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik 
belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğine 
ilave olarak ayrıca sigorta primi (işçi hissesi) desteğinden, 
yararlanabileceklerdir. 

Bu çerçevede, aynı veya farklı illerde kurulu birden fazla işyeri bulunan 
işverenlerce, teşvik belgesi hangi işyerinden dolayı alınmış ise bahse konu 
destekten de ilgili işyerinden dolayı yararlanılabilecek, teşvik belgesi alınmamış 
işyerlerinden dolayı söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.. 

Ancak bahse konu işletme sahiplerinin söz konusu destekten 
yararlanabilmeleri için, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş teşvik belgelerinin 
1/1/2012 tarihinden sonra almış olmaları, teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi 
işveren hissesi desteği” veya “sigorta primi desteği” nin destek unsurları arasında 
yer alması ve aynı zamanda bu belgelerin yine Ekonomi Bakanlığınca tamamlama 
vizesinin de yapılmış olması gerekmektedir. 

Teşvik belgesinin 1/1/2012 tarihinden önce alınmış olması durumunda ise 
tamamlama vizesi 1/1/2012 tarihinden sonra yapılmış olsa dahi, sigorta prim 
desteğinden 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda değil, 2009/1 sayılı Tebliğ 
hükümleri doğrultusunda yararlanılabilecektir. 

Diğer taraftan, genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen gemi inşa 
yatırımlarından dolayı da söz konusu destekten yararlanılması mümkün 
bulunmaktadır. Ancak gemi yatırımlarından dolayı bahse konu destekten 
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yararlanılması sırasında, teşvik belgesinin alınmış olması yeterli olup, tamamlama 
vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır. 

 
14.3. SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANILMA-

YA BAŞLANILACAK TARİH 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 
2012/1 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinin; 

-Üçüncü fıkrasında, “Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, 
tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden 
aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik 
belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla belgede belirtilen 
süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.” 

-Dokuzuncu fıkrasında ise, “Genel teşvik uygulamaları kapsamında 
desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı 
aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için 
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 
Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma 
başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis 
ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. 
Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye 
esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren 
başlanır.” 
hükümleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda, bahse konu destekten, 
-Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik 

yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının 
ardından, teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi 
Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi 
takip eden ay başından, 

-Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay 
başından 
başlanılarak yararlanılabilecektir. 

Diğer taraftan, 2012/1 sayılı Tebliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan, “Bu 
Tebliğin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1/1/2012 tarihinden 
sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.” 
hükmüne istinaden, gemi inşa yatırımları dolayısıyla düzenlenen teşvik belgelerinin 
1/1/2012 tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, teşvik belgesi üzerinde söz 
konusu desteğin yer alması kaydıyla bahse konu destekten geriye yönelik olarak da 
yararlanılması mümkün olacaktır. 
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14.4. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANILA-
CAK SİGORTALILAR 

Anılan Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Sigorta primi işveren 
hissesi desteği, komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekleştirilen 
yatırımla sağlanan istihdam, diğer yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen 
istihdam için uygulanır. Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinslerinde, aylık 
prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması 
halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmaz.” denilmektedir. 

Buna göre anılan Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden; 
a) Komple yeni yatırımlar teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla 

sağlanan, 
b) Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalılara ilave olarak işe alınan 
sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 
Dolayısıyla, komple yeni yatırımlarda bahse konu destekten, Ekonomi 

Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar 
sigortalıdan dolayı; diğer yatırım cinslerinde (modernizasyon, tevsi, ürün 
çeşitlendirmesi yatırımlarında) ise Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen mevcut 
sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Ekonomi 
Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki ilave sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. 

Örnek 1- Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış (B) Anonim 
Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin; 

Yatırımın Cinsi  Mevcut İstihdam (Kişi)  İlave İstihdam (Kişi) 
Komple yeni yatırım 0 22 

 
şeklinde olduğu varsayıldığında, komple yeni yatırımlar dolayısıyla bahse konu 
destekten yararlanılması sırasında mevcut sigortalı şartı aranılmadığından, anılan 
işveren, sigorta prim desteğinden çalıştıracağı 22 sigortalıdan dolayı 
yararlanabilecektir. 

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işveren tarafından teşvikten yararlanma süresi 
içindeki 

-2012/Temmuz ayında 16 sigortalı, 
-2012/Ağustos ayında 27 sigortalı 

istihdam edildiği varsayıldığında 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim 
desteğinden, 

-2012 Temmuz ayında çalıştırdığı 16 sigortalının tamamından dolayı 
-2012/Ağustos ayında ise 22 sigortalıdan dolayı 

yararlanılabilecektir. 
Örnek 3- Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış (D) Limited 

Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin; 
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi) 
Tevsi 27 40 
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şeklinde olduğu varsayıldığında, sigorta prim desteğinden 27 sigortalıya ilave olarak 
işe alınacak azami 40 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir. 

Örnek 4- 3 nolu örnekteki işveren tarafından teşvikten yararlanma süresi 
içindeki 

-2012/Temmuz ayında 25 sigortalı 
-2012/Ağustos ayında 63 sigortalı 
-2012/Eylül ayında 80 sigortalı 
istihdam edildiği varsayıldığında, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta 

prim desteğinden, 
-2012/ Temmuz ayında yararlanılması mümkün olamayacaktır. 
-2012/Ağustos ayında mevcut 27 sigortalıya ilave olarak istihdam edilen (63 

– 27 =) 36 sigortalıdan dolayı, 
-2012/Eylül ayında istihdam edilen sigortalı sayısının mevcut + ilave sigortalı 

sayısının üzerinde olması nedeniyle ilave sigortalı sayısı olan 40 sigortalıdan dolayı 
yararlanılabilecektir. 

Bu bağlamda, bahse konu destekten yararlanabilecek işyerleri ile ilgili olarak; 
- Firma Adı, 
- Teşvik Belgesinin Tarih Sayısı, 
- Teşvik Belgesi Müracaat Tarihi, 
- Yatırım Yeri ve Adresi, 
- SGK İşyeri Sicil Numarası, 
- Yatırımın Cinsi, 
- Mevcut İstihdam (Kişi), 
- İlave İstihdam (Kişi), 
- Yatırımcının Vergi Dairesi ve No’su, 
- Destek Süresi, 
- Azami Prim Tutarı, 
- İlgili Kararname Tarih/No 

bilgileri Ekonomi Bakanlığınca, elektronik ortamda ve ayrıca yazı ile İşverenler 
Prim Daire Başkanlığımıza bildirilecektir. 

Diğer taraftan, anılan Tebliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına 
istinaden, teşvik belgeli gemi, yat, yüzer tesis ve deniz araçlarında çalıştırılan 
sigortalılardan dolayı bahse konu tebliğde öngörülen destekten, komple yeni 
yatırımlarda olduğu gibi Ekonomi Bakanlığınca bildirilen sayı kadar sigortalıdan 
dolayı yararlanılması mümkün olup, aşan kısmından dolayı yararlanılması mümkün 
bulunmamaktadır. 

 
14.5. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANILA-

CAK AZAMİ SÜRE VE PRİM TUTARI 

2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan süre, gemi 
yatırımları hariç olmak üzere yatırıma başlama tarihine ve yatırımın yapıldığı 
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bölgeye göre farklılık göstermekte olup, bölgelerin illere göre dağılımı aşağıdaki 
tabloda gösterildiği şekildedir. 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir 

Çanakkale 
(Bozcaada 

ve 
Gökçeada 
İlçeleri 
Hariç) 

Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

 Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

 Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

 Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

 Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

 Yalova  Kütahya Sinop Şanlıurfa 

   Malatya Tokat  Şırnak 

   Nevşehir Tunceli Van 

   Rize Yozgat 
Bozcaada ve 

Gökçeada 
İlçeleri 

   Sivas   
 
Söz konusu destekten yararlanılabilecek süreler, 
-Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

desteklenen yatırımlarda, 
 
Bölgeler 31/12/2013 tarihine kadar 

(bu tarih dahil) başlanılan 
yatırımlar 

1/1/2014 tarihinden itibaren 
başlanılan yatırımlar 

1 2 yıl - 
2 3 yıl - 
3 5 yıl 3 yıl 
4 6 yıl 5 yıl 
5 7 yıl 6 yıl 
6 10 yıl 7 yıl 
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- Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl 
olarak uygulanmaktadır. Yatırıma başlama tarihi, belge tarihi olmayıp Ekonomi 
Bakanlığı tarafından ayrıca tespit edilmektedir. 

 
Örnek 5- Balıkesir ilinde kurulu bulunan (A) Limited Şirketine ait fabrikada 

modernizasyon yatırımına, 
- 17/10/2012 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Balıkesir ilimizin 3 üncü 

bölgede yer alması ve yatırıma 31/12/2013 tarihinden önce başlanılmış olması 
nedeniyle söz konusu destekten en fazla 5 yıl süreyle, 

- 23/5/2014 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Balıkesir ilimizin 3 üncü 
bölgede yer alması ve yatırıma 1/1/2014 tarihinden sonra başlanılmış olması 
nedeniyle söz konusu destekten en fazla 3 yıl süreyle 
yararlanılabilecektir. 

Buna karşın 1 inci ve 2 nci bölgelerde kurulu bulunan işyerleri için söz 
konusu destekten yararlanılabilmesi için yatırıma her halükarda 31/12/2013 
tarihinden önceki bir tarihte başlanılmış olması gerekmektedir. Aksi halde 1/1/2014 
tarihinden sonra bu bölgelerde başlanılan yatırımlardan dolayı anılan tebliğde 
öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

 
Örnek 6- Eskişehir ilinde kurulu bulunan (D) Anonim Şirketine ait fabrikada 

tevsi yatırımına 
- 14/9/2013 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Eskişehir ilimizin 1. 

bölgede yer alması ve yatırıma 31/12/2013 tarihinden önce başlanılmış olması 
nedeniyle söz konusu destekten en fazla 2 yıl süreyle yararlanılabilecektir. 

- 23/5/2014 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, 1 inci ve 2 nci bölgede yer 
alan illerde 1/1/2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar dolayısıyla destekten 
yararlanılması mümkün bulunmadığından, anılan işverenin sigorta prim 
desteğinden yararlanması mümkün olamayacaktır. 

 
Örnek 7- Amasya ilinde kurulu bulunan (B) Limited Şirketine ait işyerindeki 

stratejik yatırıma 
- 25/10/2013 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Amasya ilimizin 4 üncü 

bölgede yer alması ve yatırıma 31/12/2013 tarihinden önce başlanılmış olması 
dikkate alınmaksızın yatırımın stratejik yatırım olması nedeniyle söz konusu 
destekten en fazla 7 yıl süreyle, 

- 16/8/2015 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, aynı şekilde yatırımın 
stratejik yatırım olması nedeniyle söz konusu destekten en fazla 7 yıl süreyle 
yararlanılabilecektir. 

Hal böyle olmakla birlikte, yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi 
desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar 
ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını 
geçemeyecektir. 
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 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar  
Bölgeler Sigorta Prim Desteğinin Sabit 

Yatırım Tutarına Oranı (%) 
Sigorta Prim Desteğinin Sabit 
Yatırım Tutarına Oranı (%) 

1 10 3 
2 15 5 
3 20 8 
4 25 10 
5 35 11 
 
Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren 

hissesi desteğinin miktarı, 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde 
onbeşini geçemeyecektir. 

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerinde yatırımların bölgesel 
veya büyük ölçekli olup olmadığına, ayrıca söz konusu destek kapsamında 
yararlanılabilecek azami prim tutarına da yer verileceğinden, kapsama giren 
işverenlerce söz konusu destekten yararlanılması sırasında, hem destekten 
yararlanma süresine, hem de azami prim tutarının aşılıp aşılmadığına dikkat 
edilmesi icap etmektedir. 

Ancak, 6 ncı bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve 
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden 
gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan 
teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, Ekonomi 
bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta 
primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin 
yapılmasını müteakip, yukarıdaki oranlara tabi olmaksızın on yıl süreyle işveren 
adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilecektir. 
Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa 
yatırımlarında ise söz konusu destekten yararlanma süresi, inşa edilen her bir gemi 
için ayrı ayrı olmak üzere teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay 
başından itibaren, 18 ayı aşamayacaktır. Ancak, geminin inşasının 18 aydan önce 
tamamlanması halinde tamamlama tarihinde, Ekonomi Bakanlığının yazısına 
istinaden destekten yararlandırılmaya son verilecektir. 

Örnek 8- Gemi yatırımı dolayısıyla (A) Limited Şirketi adına düzenlenen 
teşvik belgesinin 27/7/2012 tarihinde düzenlendiği ve aynı tarihte bildirildiği 
varsayıldığında, söz konusu geminin inşasında çalıştırılacak sigortalılardan dolayı, 
bahse konu destekten en fazla 1/8/2012 ile 31/1/2014 tarihleri arasında 
yararlanılabilecektir. 

Gemi yatırımları dolayısıyla, bahse konu destekten yararlanılıp 
yararlanılamayacağının belirlenmesi sırasında, gemi yatırımının hangi bölgede 
yapıldığına bakılmadığından, 1/1/2014 tarihinden sonra başlanılan ve 1. ve 2. 
bölgelerde yapılan gemi yatırımlarından dolayı da söz konusu destekten 
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yararlanılması mümkün olacaktır. Yine gemi yatırımlarından dolayı 
yararlanılabilecek destek tutarının, azami prim tutarını aşamayacağı gibi bir 
düzenleme yapılmadığından, kapsama giren işverenlerce destekten 
yararlanılabilecek azami prim tutarının hesaplanmasına da gerek bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda, her bir gemi için bahse konu destekten 18 aydan fazla 
yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, teşvikten yararlanılacak her bir gemi 
için, teşvik belgesinde kayıtlı işveren adına, teşvik belgesinde yer alan işyeri sicil 
numarasında Kurumumuz tescil kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak geçici 
mahiyette ve ihale kodu 0: (Diğer) olarak ayrıca bir işyeri dosyası tescil edilecektir. 

Yapılacak olan bu tescil işlemi, Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak olan 
desteğin süresini kontrol etmek amacıyla yapılacağından, teşvik kapsamına giren 
gemi yatırımları dolayısıyla işverenlerce düzenlenecek olan işyeri bildirgelerinin 
yasal süresi dışında Kuruma verilmesi halinde, tescil edilecek olan geminin 5510 
sayılı Kanunun 11 inci maddesinde tarifi yapılan bir işyeri olmaması nedeniyle, 
işveren aleyhine idari para cezası uygulanmayacaktır. 

 
14.6. SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANABİL-

MESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER ŞARTLAR 

14.6.1. Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kurumumuza 16322/26322 
Sayılı Kanun Numarası Seçilerek Yasal Süresi İçinde Gönderilmesi 

Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için, 
- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde 

kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın 
gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren 
sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı, 

- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6 ncı bölgede kurulu bulunan 
işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve 
hizmet belgelerinin 26322 sayılı 

kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza 
gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde söz konusu destekten 
yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz 
yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, bölgesel teşvik uygulamaları 
kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırım yapmış olan işyerlerine 
ilişkin Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen 
bilgiler, anılan Başkanlığımızca Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirilecek ve anılan Genel Müdürlüğümüzce de söz konusu bilgiler Kurumumuz 
veri tabanına kaydedilecektir. 

Bu bağlamda, söz konusu bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde, kapsama 
giren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322/26322 sayılı kanun 
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numarası seçilerek gönderilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla kapsama giren 
işverenlerce, bahse konu destekten yararlanmak amacıyla sosyal güvenlik il 
müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerimize müracaat edilmesine gerek 
bulunmamaktadır. 

Buna karşın, gemi yatırımları için ayrıca işyeri dosyasının tescili 
gerektiğinden, bu bilgilerin İşverenler Prim Daire Başkanlığımızca ilgili sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne intikal ettirilmesinin ardından, ilgili il müdürlüğü 
personeli tarafından sisteme kaydedilmesi icap etmektedir. 

Diğer taraftan, Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza 
intikal ettirilen bilgiler, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik 
merkezine intikal ettirilecek ve ilgili il müdürlüğümüzce/merkezimizce de söz 
konusu destekten yararlanılabilecek sigortalılara ilişkin yukarıda yer alan bilgiler 
işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir. 

 
14.6.2. Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası 

Primi, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme 
Zammı Borçlarının Bulunmaması/ Yeniden Yapılandırılmış veya Tecil ve 
Taksitlendirilmiş Olması 

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik 
Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin 
brüt tutarına kadar olan borçların destek ve teşviklerin verilmesi sırasında dikkate 
alınmayacağı açıklanmıştır. 

Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işyerlerinden dolayı, anılan 
Tebliğde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, işverenin Türkiye genelinde 
yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası 
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 
yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması veya 
fazla olmakla birlikte söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine 
istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden 
yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam 
ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir. 

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası 
borcunun bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin kendi adına tescil 
edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem 
gördüğü işyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarına; işverenin 
gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b 
kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarına bakılmaktadır. 

Hal böyle olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322/26322 
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sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi sırasında, 
sistem tarafından yalnızca teşvik belgesinin alındığı, başka bir ifade ile aylık prim 
ve hizmet belgesinin düzenlendiği işyerlerinden kaynaklanan borçların olup 
olmadığı (bir önceki aya ilişkin borçlar hariç) sorgulanabilmektedir. 

Bu nedenle, teşvik belgesinin düzenlendiği işyerinden dolayı Kurumumuza 
yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı halde, 
kendi adına tescil edilmiş diğer işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili 
ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile işverenin gerçek kişi 
olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1-b kapsamında) 
yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının toplamı (gecikme cezası ve gecikme 
zammı ile birlikte) 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt 
tutarını aşan işverenlerce, bahse konu destekten yararlanılamayacağından, aylık 
prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza gönderilmesi sırasında 16322/26322 
sayılı kanun numarasının seçilmemesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerini 16322/26322 sayılı kanun 
numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen işverenlerin, Türkiye 
genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının her ay düzenli 
bir şekilde kontrol edilmesi icap etmektedir. Bu nedenle, bahse konu işverenlerin 
Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının 
olup olmadığının kontrol edilebilmesi için e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin 
yapılmış olması icap etmektedir. 

Dolayısıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden 
yararlanan işverenlerin, e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemlerinin yapılmasının 
ardından, 16322/26322 nolu kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık 
prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödenmesi gereken süresinin son 
gününde, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası 
borcunun olup olmadığı, ilgili dosya memuru tarafından, her ay düzenli olarak 
sorgulanacaktır. 

Söz konusu sorgulama işlemi, İşyeri Tescil Servislerince 16/4/2009 tarihli ve 
2009/62 sayılı Genelgede belirtilen çerçevede ilgili dosya memuruna gerekli yetki 
tanımlamasının yapılmasının ardından, www.sgk.gov.tr adresinden ”İşveren”, 
“Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması” 
seçenekleri girilmek suretiyle ulaşılan ekran vasıtasıyla yapılacaktır. 

Bu bağlamda, anılan destek kapsamına giren işyeri işverenlerinin daha önce 
e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulmamış olması halinde, söz 
konusu işverenler tarafından aktivasyon başvurusunda bulunulması gerekecektir. 
Bu durumda olan işverenlere, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal 
güvenlik merkezince, söz konusu destekten ne şekilde yararlanılabileceğine ilişkin 
bilgilerin gönderilmesi sırasında, e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda 
bulunulması gerektiği hususu da bildirilecektir. 
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14.6.3. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığı Tahsilat Dairelerine 
Müracaat Tarihinden Önceki 15 Gün İçinde Vadesi Geçmiş Borcunun 
Bulunmaması 

2012/1 sayılı tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi 
için, işverenlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş 
borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince 
yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme 
işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir. 

İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı 
hususunun elektronik ortamda sorgulanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
müştereken yapılan çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmalar 
sonuçlanıncaya kadar bahse konu destekten yararlanan işverenlerin 6183 sayılı 
Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borcunun olup olmadığı hususu 
Sigorta Primleri Servisince her ay ilgili vergi dairesinden resmi bir yazı ile 
sorulmak suretiyle tespit edilecektir. 

 
14.6.4. Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi 
Anılan tebliğde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için gerek 16322/26322 

sayılı kanun numarası, gerek diğer teşvik kanunları, gerekse kanun numarası 
seçilmeksizin Kuruma yasal süresi içinde verilmiş aylık prim ve hizmet 
belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, Devlet tarafından 
(Hazinece/ Türkiye İş Kurumunca/ Maliye Bakanlığınca/ Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca) karşılanmayan kısmının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi 
şarttır. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesinde 6322 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle birlikte, işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç 
ödenmesi halinde, Ekonomi Bakanlığından Kurumumuza yapılacak ödemenin 
gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammının işverenden tahsil edilmesine ilişkin 
uygulama da 15/6/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal 
süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek 2009/1 sayılı 
Tebliğde öngörülen destekten, gerekse 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten, 
yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Bu durumda, destek kapsamına giren sigortalılar için 16322/26322 sayılı 
kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri yasal 
süresi içinde kuruma verilmiş olsa dahi, tahakkuk eden primlerin tamamı gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikten işverenden tahsil edilecektir. 
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14.7. 2012/1 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKONOMİ 
BAKANLIĞINCA KARŞILANACAK SİGORTA PRİM DESTE-
ĞİNİN HESAPLANMASI 

Kapsama giren sigortalıların prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı 
Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar 
olan kısmına isabet eden sigorta priminin işyerinin; 

- 1, 2, 3, 4, veya 5 inci bölgede kurulu olması halinde, işveren hissesi prim 
tutarının, 

- 6 ncı bölgede kurulu olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi prim 
tutarının, 

-Gemi yatırımı olması halinde ise işyerinin hangi bölgede kurulu olduğu 
üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının, 
tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) 
bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim 
desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle 
uygulanır.” hükmüne istinaden, bahse konu Tebliğ kapsamına giren bir sigortalı 
için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) 
bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2012/1 sayılı 
Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacaktır. 

Bu durumda, bahse konu Tebliğde öngörülen destekten yararlanılması 
sırasında, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
kapsamında indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülecektir. 

Örnek 9- Modernizasyon yatırımına ilişkin teşvik belgesinin tamamlama 
vizesi yapılmış olan (D) Limited Şirketinin 1. bölgede yer alan İstanbul ilinde 
faaliyet gösterdiği, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının % 2 olduğu ve bahse 
konu işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (A) 
sigortalısının 2012/Temmuz ayındaki; 

Prim ödeme gün sayısının : 30 gün 
Prime esas kazanç tutarının ise : 2.000,00 TL 

olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim 
indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık prim 
indiriminden yararlanılacak tutar; 

2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL olacaktır. 
Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan 

tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden ve yalnızca işveren hissesi prim tutarı üzerinden hesaplanacağı dikkate 
alınarak, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan % 20,5 olan 
işveren hissesinden düşülecek ve işyerinin 1. bölgede kurulu olması nedeniyle % 
15,5 oranı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesi Ekonomi 
Bakanlığınca karşılanacaktır. 
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Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı; 
940,50 * 15,5 / 100 = 145,78 TL olacaktır. 
Sonuçta, söz konusu sigortalı için 2.000,00 * 34,5 / 100 = 690,00 TL 

tutarındaki sigorta priminin; 
100,00 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca, 145,78 TL tutarındaki 

kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak, 
690,00 - 100,00 – 145,78 = 444,22 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından 

Kurum hesaplarına ödenecektir. 
İşsizlik sigortası primi yönünden herhangi bir destek olmadığından, anılan 

işveren tarafından ayrıca 2.000,00 * 3 / 100 = 60,00 TL tutarında da işsizlik 
sigortası primi ödenecektir. 

Örnek 10- Komple yeni yatırıma ilişkin teşvik belgesinin tamamlama vizesi 
yapılmış olan (A) Anonim Şirketinin 6. bölgede yer alan Diyarbakır ilinde faaliyet 
gösterdiği, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının % 2 olduğu ve bahse konu 
işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (A) sigortalısının 
2012/Temmuz ayındaki; 

Prim ödeme gün sayısının : 30 gün 
Prime esas kazanç tutarının ise : 2.000,00 TL 

olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim 
indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında beş puanlık prim 
indiriminden yararlanılacak tutar; 

2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL olacaktır. 
Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan 

tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden ve hem işveren hissesi hem de sigortalı hissesi prim tutarı üzerinden 
hesaplanacağı dikkate alınarak beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 
puan söz konusu işyeri yönünden % 34,5 olan sigortalı ve işveren hissesinden 
düşülecek ve işyerinin 6. bölgede kurulu olması nedeniyle % 29,5 oranı üzerinden 
tahakkuk eden sigorta primi Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. Buna göre, 
2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı; 

940,50 * 29,5 / 100 = 277,45 TL olacaktır. 
Sonuçta, söz konusu sigortalı için 2.000,00 * 34,5 / 100 = 690,00 TL 

tutarındaki sigorta priminin; 
100,00 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca, 277,45 TL tutarındaki 

kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak, 
690,00 - 100,00 – 277,45 = 312,55 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından 

Kurum hesaplarına ödenecektir. 
İşsizlik sigortası primi yönünden herhangi bir destek olmadığından, anılan 

işveren tarafından ayrıca 2.000,00 * 3 / 100 = 60,00 TL tutarında da işsizlik 
sigortası primi ödenecektir. 

Örnek 11- Komple yeni yatırıma ilişkin teşvik belgesinin tamamlama vizesi 
yapılmış olan (A) Anonim Şirketinin 6. bölgede yer alan Diyarbakır ilinde faaliyet 
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gösterdiği, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının % 2 olduğu ve bahse konu 
işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (A) sigortalısının 
2012/Temmuz ayındaki; 

Prim ödeme gün sayısının : 30 gün 
Prime esas kazanç tutarının ise : 940,50 TL (Asgari ücret) 
olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim 

indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında beş puanlık prim 
indiriminden yararlanılacak tutar; 

940,50 * 5 / 100 = 47,03 TL olacaktır. 
Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan 

tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden ve hem işveren hissesi hem de sigortalı hissesi prim tutarı üzerinden 
hesaplanacağı dikkate alınarak beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 
puan söz konusu işyeri yönünden % 34,5 olan sigortalı ve işveren hissesinden 
düşülecek ve işyerinin 6. bölgede kurulu olması nedeniyle % 29,5 oranı üzerinden 
tahakkuk eden sigorta primi Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. Buna göre, 
2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı; 

940,50 * 29,5 / 100 = 277,44 TL olacaktır. 
Sonuçta, söz konusu sigortalı için 940,50 * 34,5 / 100 = 324,47 TL 

tutarındaki sigorta priminin; 
47,03 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca, 277,44 TL tutarındaki 

kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacağından işveren tarafından ödenecek 
herhangi bir sigorta primi olmayacaktır. 

Bu durumda anılan işveren tarafından bahse konu sigortalı için yalnızca 
940,50 * 3 / 100 = 28,22 TL tutarında işsizlik sigortası primi ödenecektir. 

 
14.8. ALT İŞVERENİ BULUNAN ASIL İŞVERENLERİN VE 

ALT İŞVERENLERİN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YA-
RARLANMALARI 

2012/1 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, “Sigorta 
primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma 
ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta 
belirtilen aracılarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir.” şeklinde 
açıklama yapılmıştır. 

Bu bağlamda, anılan Tebliğde öngörülen destekten, alt işverenlerce 
çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. 

Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenlerin söz konusu 
destekten yararlanabilmeleri için, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari 
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 
bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla alt işverenlerden her hangi birinin veya 
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asıl işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme 
süresi geçmiş borcu bulunmayan alt işverenler de söz konusu destekten 
yararlanamayacaklardır. 

Diğer taraftan, gerek mevcut sigortalı sayısının tespiti sırasında, gerekse ilave 
sigortalı sayısının tespiti sırasında, alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar 
da toplam sigortalı sayısına dahil edilecektir. 

Örnek 12- Modernizasyon yatırımı yapan ve teşvik belgesinin tamamlama 
vizesi yapılmış olan (B) Limited Şirketine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca 
belirlenmiş mevcut sigortalı ve ilave sigortalı sayısının 

 
 Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi) 
  28 20 

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2012/Ağustos ayı içinde; 
-Asıl işveren tarafından 15 sigortalı, 
-I nolu alt işveren tarafından 9 sigortalı, 
-II nolu alt işveren tarafından 12 sigortalı, 
 çalıştırıldığı varsayıldığında, söz konusu destekten mevcut 28 sigortalıya ilave 

olarak işe alınacak azami 20 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Buna göre, söz 
konusu işyerinde 15 + 9 + 12 = 36 sigortalı çalıştırıldığından, istihdam edilen 36 
sigortalıdan 28’i mevcut istihdam kapsamında değerlendirilecek, haliyle söz konusu 
destekten 36 – 28 = 8 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. 

 
14.9. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YERSİZ YARAR-

LANAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 
2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmış olan 
işverenlerle ilgili olarak, ilgili dosya memuru tarafından söz konusu destekten 
usulüne uygun olarak yararlanılıp yararlanılmadığı her ay düzenli olarak kontrol 
edilecektir. 

Yapılacak kontroller sonucunda, Ekonomi Bakanlığınca belirlenmiş mevcut 
sigortalı sayısına dikkat edilmeden veya ilave sigortalı sayısından daha fazla 
sayıdaki sigortalıdan dolayı ya da azami destek tutarından daha fazla tutarda 
destekten yararlanıldığının anlaşılması halinde, ilgili aylar için 16322/26322 sayılı 
kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri 
için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl nitelikte aylık prim ve hizmet 
belgelerinin verilmesi ve daha önce Hazinece ve Ekonomi Bakanlığınca 
karşılanmış olan primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununa 
göre tebliğ edilecek bir yazı ile işverenlere bildirilecektir. 

Söz konusu prim belgelerinin tebliğ tarihinden bir aylık süre içinde 
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verilmemesi halinde belgeler, ilgili Ünitece re’sen düzenlenerek tahakkuk eden 
borçlar, bir aylık süre içinde ödenmesi amacıyla işverenlere tebliğ edilecektir. Fark 
primlerin bir aylık süre içinde de ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda tahsil edilmesi 
amacıyla icra sevisine intikal ettirilecektir. 

Diğer taraftan, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde 
Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, 

İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri 
için, Türkiye genelinde anılan Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve yazının 
verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının 
bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış 
olmasının gerektiği, 

Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödeme 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu 
sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması 
gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı, teşvik ve destek 
ödemelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı, 
ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak 
ödemeleri halinde, sözü edilen Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve 
desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılacağı, 
 açıklanmıştır. 

Bu bağlamda, sigorta primleri servislerince yapılacak olan kontroller 
sonucunda söz konusu destekten yararlanmış olan işverenlerin, 

- Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve 
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 
yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla 
olduğunun, 

-Yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının bulunduğunun, 
-Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçları ile ilgili ödeme 

yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma veya 
taksitlendirme anlaşmalarının bozulması gerektiğinin  
anlaşıldığı durumlarda, söz konusu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususu 
7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile işverenlere bildirilecektir. 
Bahse konu borçların konuyla ilgili yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre 
içinde; 

- Ödenmesi halinde, sigorta primi desteğinden usulüne uygun olarak 
yararlanıldığı kabul edilecektir. 

- Ödenmemesi halinde ise 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilmek 
suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun 
numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin 
düzenlenmesi bir ay süreli tebligat ile işverenlerden istenilerek yukarıda açıklandığı 
şekilde işlem yapılacaktır. 
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14.10. KAYIT DIŞI SİGORTALI ÇALIŞTIRDIĞI VEYA 
SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNDE BULUNDUĞU TESPİT 
EDİLEN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER 

5510 sayılı Kanunun Ek-2 inci maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklik sonucunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 
bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede 
öngörülen destekten bir yıl süre yasaklı hale getirilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik uyarınca, çalıştırdığı sigortalıların hizmetlerini ve 
kazançlarını hiç bildirmediği veya sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu, 

-Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucu 
anlaşılan işyerlerinden dolayı, tutanak tarihini izleyen 

-Mahkeme ilamından anlaşılan işyerlerinden dolayı, mahkemenin kesinleşme 
tarihini izleyen 

-Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerlerinden 
dolayı, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini izleyen 
ay başından itibaren, gerek 2009/1 sayılı Tebliğde, gerekse 2012/1 sayılı Tebliğde 
öngörülen destekten, bir yıl süreyle yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Dolayısıyla bu nitelikteki işyerleri ile ilgili olarak, ilgili sosyal güvenlik il 
müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işveren sistemi ana menüden 9-1-3-10 
nolu seçenek işaretlenmek suretiyle erişilen (PRİM İNDİRİMİNDEN BİR YIL 
SÜREYLE YARARLANAMAYACAK İŞY. GİRİŞ) ekranı vasıtasıyla gerekli 
tanımlama yapılarak, aylık prim ve hizmet belgelerinin bir yıl süreyle 
25510/16322/26322 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle gönderilmesi 
engellenecektir. 

Diğer taraftan, bahse konu düzenlemenin 15/6/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiş olması nedeniyle, söz konusu işlem 15/6/2012 ve sonraki sürelere ilişkin 
tespitler dolayısıyla yapılabileceğinden, gerek sigortalıların hizmetlerinin veya 
kazançlarının bildirilmediği, gerekse sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit 
edilen sürelerin 14/6/2012 ve önceki sürelere ilişkin olması halinde, herhangi bir 
yasaklama işlemi yapılmayacaktır. 

 
14.11. DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİK VE 

DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLERİN 2012/1 
SAYILI TEBLİĞDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM DESTE-
ĞİNDEN YARARLANMALARI 

2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işverenler, destekten yararlanılacak 
sigortalılar haricindeki sigortalılarından dolayı, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, 
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunda dahil olmak üzere diğer kanunlarda öngörülen teşvik 
ve desteklerden de yararlanabileceklerdir. 
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Örnek 13- Ankara ilinde faaliyet gösteren, teşvik belgesinin tamamlama 
vizesi yapılmış (D) Limited Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin; 

 
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi) 
 Tevsi  27  40 
 

şeklinde olduğu ve destekten yararlanma süresi olan 2012/Aralık ayında 50 
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren tarafından söz konusu 
destekten 50 – 27 = 23 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir. Bu durumda, 

-Destek kapsamına girmeyen 27 sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesinin 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilerek 
beş puanlık prim indirimden, 

-Destek kapsamına giren 23 sigortalıya ilişkin ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesinin 16322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilerek 
2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olacaktır. 
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