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Bugün nüfusumuzun %98’ine ulaşan hizmetlerimizi vatandaş odaklı memnuniyet anlayışı
çerçevesinde hız kaybetmeden devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal Güvenlik
Reformu’nun ardından ortaya koyduğumuz çalışmalar ile sosyal güvenlik açığımızın GSYİH’ya
oranı tarihinin en düşük seviyesi olan %1,15’e gerilemiştir.

Kayıt dışı ile mücadelede gösterdiğimiz gayretlerle kayıt dışılık oranı %32’ler seviyesine
gerilemiştir. 2014 yılsonu itibarıyla 19,8 Milyon aktif sigortalı sayısına ulaştık. Prim
gelirlerindeki iyileşmeyle birlikte, toplam gelirin toplam gideri karşılama oranı da yükselerek
% 90 seviyesine kadar yükselmiştir. 2014 yılında toplam sigortalı sayısı 2013 yılına göre %4,9
artış gösterirken, emekli dosya sayısı %3,4 artış göstermiş; böylece Aktif/Pasif oranı 1,94
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın hayatında yeri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
çalışanları olarak, güçlü bir Türkiye’nin inşasında kayıtlı ve sosyal güvenceli çalışmanın
önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Diğer yandan, Kurumumuz tarafından yürütülen iş ve
işlemlere ilişkin olarak en önemli paydaşlarımızdan birisi işverenlerimizdir. Özellikle 5510
sayılı Kanun ve buna dayalı olarak çıkartılan ikincil mevzuat kapsamında da işverenlerimizi
ilgilendiren birçok yükümlülük yer almaktadır. Bu kapsamda sigortalıya ilişkin işe giriş ve işten
çıkış bildirgesinin verilmesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, iş kazası ve meslek
hastalıklarına ilişkin olayın bildirilmesi, primlerin süresinde ödenmesi gibi yükümlülükler
Kanunda yer almıştır. Bu yükümlülüklerin bilinmesi ve yerine getirilmesi ise işverenlerimiz
ve sigortalılarımız açısından önem arz etmektedir.
Bu açıdan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından
yapılan çalışma neticesinde oluşturulan bu rehberin işverenlerimiz ve ilgililer için faydalı
olmasını temenni ediyor, bu çalışmada katkısı bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İşverenler Daire Başkanlığı personeline teşekkür ediyoruz.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Bilindiği üzere, 5510 sayılı reform yasası 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmiştir. Bu reform
ile ayrımcılık ortadan kaldırılarak norm ve standart birliği sağlanmış, sürdürülebilir bir sosyal
güvenlik sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik,
Tebliğ ve Genelgeler ile de vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin yürütülmesi sağlanmaktadır.
Bu noktada Kurumumuzu oluşturan tüm birimler gibi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
de hizmet sunduğu kesimlere hizmetlerin etkin, kesintisiz ve adil bir şekilde sunulması
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak
en önemli paydaşlarımızdan birisi işverenlerimizdir. Özellikle 5510 sayılı Kanun ve buna
dayalı olarak çıkartılan ikincil mevzuat kapsamında da işverenlerimizi ilgilendiren birçok
yükümlülük yer almaktadır. Bu kapsamda sigortalıya ilişkin işe giriş ve işten çıkış bildirgesinin
verilmesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına
ilişkin olayın bildirilmesi, primlerin süresinde ödenmesi gibi yükümlülükler Kanunda yer
almıştır. Bu yükümlülüklerin bilinmesi ve yerine getirilmesi ise işverenler açısından önem
arz etmektedir.
Özellikle yerine getirilmeyen işveren yükümlülükleri dolayısıyla başta idari para cezaları
olmak üzere, ihalelere katılamama, gecikme cezası ve zammı ile karşılaşma gibi yaptırımlarla
işverenlerimiz karşılaşabilmektedir.
Bu açıdan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından yapılan
çalışma neticesinde oluşturulan bu rehberin işverenlerimiz ve ilgililer için bilinçlendirici ve
bilgilendirici yardımcı bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede işverenlerimizin
hazırlamış olduğumuz rehberde belirtilen hususlara dikkat etmesini istiyoruz.
Rehberin hazırlanmasında emeği bulunan İşverenler Daire Başkanlığımıza ve basılmasında
katkısı bulunan TİSK’e teşekkür ediyorum.
Tüm işverenlerimize bol ve bereketli kazançlar elde etmeleri dileğiyle, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Ahmet AÇIKGÖZ
Sigorta Primleri Genel Müdürü

SUNUŞ

Sosyal güvenlik, çalışma mevzuatının en karmaşık ve geniş mevzuatı olup, aynı zamanda
işveren ve sigortalıları doğrudan ilgilendiren içeriğe sahiptir. Sosyal güvenlik mevzuatının
temel kanunu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 109
ana madde, 66 geçici madde ve 10 ek maddeden oluşmaktadır. 2006 yılında yayımlanan
Kanun’da aradan geçen 11 yılda, 30’a yakın Kanun ve KHK ile değişiklik yapılmıştır. 5510
sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatın kapsamı ise çok daha geniştir.
Mevzuatın takibi, düzenlemeler arasında doğru ilişkilerin kurulması önem taşımaktadır.
Diğer taraftan, sosyal güvenlik mevzuatı sigortalılar açısından ağırlıklı olarak hakları
düzenlemekte iken, işverenler açısından yükümlülükler getiren bir yapı arz etmektedir.
Bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesi ise işverenlerimizi cezai sonuçlarla,
çeşitli hak kayıpları ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Bu kapsamda, sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere yönelik olarak yer alan
temel düzenlemeleri, sorular ve yalın cevaplar şeklinde, bir bütün olarak içeren Rehber
çalışmanın, bu alanda karşılaşılan “doğru bilgiye ulaşma” sorununun çözümüne katkı
sağlaması ve “doğru rehberlik” sunması temel beklentimizdir.

İşyerleri ve işverenler Kurumun asli paydaşları arasındadır. Kurum ile işverenler
arasında sosyal diyalog mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesi, kayıtlı işyerlerinin ve
sigortalıların artışına, sorunların ortaya çıkmadan giderilmesine ve çıkabilecek sorunların
da hızlı şekilde çözümüne imkan sağlayacaktır.
Konfederasyonumuz yayınları arasında yer alan bu Rehber’in sosyal diyalog süreçlerinin
geliştirilmesi açısından önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yayını hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve
İşverenler Daire Başkanlığı’na, işverenlere yönelik bu Rehber çalışmasını gerçekleştirdikleri
için teşekkür ederiz.
Yayınımızın başta işverenler olmak üzere, işyerindeki uygulayıcılara ve konuya ilgi
duyan herkese yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER
TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ ......................................................................1
İşveren Mevzuatına İlişkin Temel Kavramlar ........................................................................3
Sosyal güvenlik uygulamasında işveren kimdir?......................................................................5
İşyeri nedir? Hangi unsurlardan oluşur?.....................................................................................6
İşveren vekili kimdir?..........................................................................................................................7
Sosyal güvenlik uygulaması açısından alt işveren kimdir?...................................................7
Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Kimdir? ....................................................................................8
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verme Yükümlülüğü ............................................................. 11
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmesinin Yasal Dayanakları: .......................................... 13
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken son süre nedir?........ 14
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin
istisnai durumları bulunmakta mıdır?...................................................................................... 14
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yanlış verilmesi halinde iptal edilmesi
mümkün müdür? ............................................................................................................................... 15
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi durumunda uygulanan
idari para cezası nedir?................................................................................................................... 15
Sigortalı işe giriş bildirgesi süresinde verilmeyen sigortalının iş kazası, meslek
hastalığı vb. durumlardan birine maruz kalması halinde işverenin sorumluluğu
bulunmakta mıdır?........................................................................................................................... 16
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğü...................................................... 17
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğünün Yasal Dayanakları:............ 19
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken son süre nedir? 20
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin iptal edilmesi mümkün müdür?.............................. 20
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi durumunda uygulanan
idari para cezası nedir?................................................................................................................... 20
İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü.................................................................................... 21
İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğünün Yasal Dayanakları: .......................................... 23
Sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde işyeri bildirgesinin hangi sürede
verilmesi gerekmektedir?............................................................................................................... 23

III

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama
tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin ayrıca işyeri bildirgesi
verme yükümlülüğü bulunmakta mıdır? .................................................................................. 23
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi
veya diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri bildirgesinin hangi sürede
verilmesi gerekmektedir?.........................................................................................................................24
Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda işyeri bildirgesi verilmesi
zorunlu mudur? ................................................................................................................................. 24
İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi hangi sürede verilmesi
gerekmektedir? .................................................................................................................................. 24
İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakli halinde işyeri bildirgesi verme
zorunluluğu bulunmakta mıdır? ................................................................................................. 24
İşyerinin aynı il içinde başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev bölgesine
nakledilmesi halinde işyeri bildirgesi verme zorunluluğu bulunmakta mıdır? ......... 24
İşyerinin aynı sosyal güvenlik merkezinin görev bölgesine giren başka bir adrese
nakledilmesi halinde işyeri bildirgesi verme zorunluluğu bulunmakta mıdır? ......... 25
İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken son sürenin mali tatile
rastlaması halinde bildirgenin verilme süresi uzamakta mıdır? .................................... 25
İşyeri bildirgesinin gönderilme şekli nasıldır?....................................................................... 25
İşyeri bildirgesi verilmesi gereken bütün haller için bildirgenin e-sigorta yoluyla
gönderilmesi mümkün müdür?.................................................................................................... 25
İşyeri bildirgesinin elektronik ortamda gönderilmesinin ardından yapılacak
herhangi bir işlem bulunmakta mıdır? ..................................................................................... 25
İşyeri bildirgesinin ekinde verilecek olan belgeler nelerdir? ............................................ 26
Asıl işverenden iş alan alt işverenlerin işyeri bildirgesi verme zorunluluğu
bulunmakta mıdır?........................................................................................................................... 26
Alt işverenin işyeri bildirgesi ekinde vermekle yükümlü olduğu belgeler nelerdir?. 26
Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işyeri bildirgesi verme zorunluluğu
bulunmakta mıdır?........................................................................................................................... 27
Hangi hallerde işverenin birden fazla işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmaktadır?............................................................................................................................................. 27
İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi ve Çalışılmadığına Dair
Bildirim Girişine İlişkin İşveren Yükümlülüğü .................................................................. 29
İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
Yapılmasının Yasal Dayanakları:................................................................................................. 31

IV

Hangi durumlar iş kazası olarak sayılmaktadır?.................................................................. 33
İş kazasına ilişkin bildirim işveren tarafından bildirilecek midir?
Bildirilecekse bildirim ne şekilde ve nereye yapılacaktır?.................................................. 33
Meslek hastalığı nedir?.................................................................................................................... 34
Meslek hastalığına ilişkin olarak işveren tarafından bir bildirim yapılacak mıdır? 35
İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması halinde
işveren açısından bir yaptırım olacak mıdır? ......................................................................... 35
Meslek hastalığının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması halinde
işveren açısından bir yaptırım olacak mıdır? ......................................................................... 35
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğu
neyi ifade etmektedir? ..................................................................................................................... 36
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle
bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli
olmadığı işte çalıştırılan sigortalının meydana gelen hastalığı nedeniyle
işverenin sorumluluğu doğmakta mıdır? ................................................................................. 36
İşveren açısından süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
neyi ifade etmektedir? ..................................................................................................................... 37
İş göremezlik ödeneği bağlanan sigortalıya ilişkin çalışılmadığına dair bildirim
ne şekilde yapılacaktır?................................................................................................................... 37
İş göremezlik ödeneği bağlanan sigortalıya ilişkin çalışılmadığına dair
bildirimin yapılmaması halinde bir yaptırım olacak mıdır?............................................. 38
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğü........................................................... 39
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğünün Yasal Dayanakları: ................. 41
Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son süre nedir? ...... 41
Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen
ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede
verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir? ................................................................. 42
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 belgeleri hangi
sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?.................................................. 42
Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele ödenen ücretlere ilişkin
ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede
verilmiş kabul edilecektir?............................................................................................................. 43

V

Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik
ödeneğinin yanı sıra istirahatli bulunulan süre için işverenlerince toplu iş
sözleşmesine dayanılarak ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede
verilmiş kabul edilecektir?............................................................................................................. 43
İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem
tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı
personelin işe başlatılması veya işe başlatılmaması halinde aylık prim ve hizmet
belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?.................... 44
İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personele
ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?.................... 44
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
belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?................. 45
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 ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede
verilmiş kabul edilecektir?............................................................................................................. 45
Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen
kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması
halinde aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede
verilmiş kabul edilecektir?............................................................................................................. 46
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 hangi sürede verilirse yasal sürede
verilmiş kabul edilecektir?............................................................................................................. 46
Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için
yapılması gereken işlem nedir?.................................................................................................... 47
Alt işverenlerin e-sigorta sözleşmesi imzalaması gerekmekte midir? ........................... 47
E-bildirge kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edilmesi gereken durumlarda
işverenin yapmakla yükümlü olduğu işlem bulunmakta mıdır?...................................... 47
Aylık prim ve hizmet belgesini 7, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 39, 42, 43, 44, 39,
90, 91 ve 92 nolu belge türlerini seçerek göndermek isteyen işverenlerin yapması
gereken işlem nedir? ........................................................................................................................ 48

VI

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret
ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin işverenlerce belge ve bilgi ile
ispat edilmesi zorunlu mudur?..................................................................................................... 48
Tüm işverenlerin eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma
göndermesi gerekmekte midir?.................................................................................................... 48
Kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı
sözleşmenin her ay eksik gün nedeni olarak ibraz edilmesi zorunlu mudur?............. 49
Sigortalı çalıştırmaya son veren işverenin Kuruma bildirim yapma
yükümlülüğü bulunmakta mıdır?................................................................................................ 49
Sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini bildiren işverenin her ay bildirimde
bulunma yükümlülüğü var mıdır? .............................................................................................. 49
Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin İşveren Yükümlülüğü.................................... 51
Prim Ödeme Yükümlülüğünün Yasal Dayanakları:............................................................... 53
Hizmet akdine tabii olarak çalıştırılan kişilere ilişkin prim ödenmesi
zorunlu mudur? ................................................................................................................................. 53
Sigortalılar için bildirilen primlere ilişkin olarak bir sınır bulunmakta mıdır? ........ 54
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı olanların prim ödeme yükümlüsü kimdir?............................................................. 54
5510 sayılı Kanunun beşinci maddesinin (a) bendinde yer alan ceza infaz kurumları
ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde
çalıştırılan hükümlü ve tutukluların prim ödeme yükümlüsü kimdir? ......................... 54
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen
Türk işçilerinin prim ödeme yükümlüsü kimdir?................................................................... 55
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı olanların primleri hangi süre içerisinde Kuruma ödenmektedir? ................ 55
Özel sektöre ait bir işyerinde 1/09/2014 ila 30/9/2014 tarihleri arasında çalışan
sigortalılara ilişkin prim tutarları en geç hangi tarihe kadar ödenecektir?............... 55
5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki Kamu Kurumu 15/9/2014 ila 14/10/2014
tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarlarının en geç hangi
tarihe kadar ödeyecektir? .............................................................................................................. 56
Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler
hangi sürede ödenecektir? ............................................................................................................. 56

VII

Ödenecek prim tutarı Kurumun işverene olan borcundan mahsup edilebilir mi? .... 56
Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de
ödenebilmesi mümkün müdür?.................................................................................................... 56
Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de
ödenmesi talebi iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenler
içinde yapılabilir mi? ....................................................................................................................... 57
Ücretlerin her ayın 1’i ila sonu arasında geçen süreye ilişkin ödendiği özel sektöre
ait bir işyerinde çalıştırılan sigortalılara ilişkin bulunan 2014/Eylül ayına ait
prim borcunun, katma değer vergisi (KDV) iadesi alacağından mahsup suretiyle
ödenmesinin talep edilmesi halinde ne şekilde işlem yapılacaktır? ............................... 57
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
çalıştıran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumunun, 15/9/2014-14/10/2014
döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini katma değer vergisi
(KDV) iadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi
halinde ne şekilde işlem yapılacaktır?....................................................................................... 58
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde
hangi Kanun hükümleri uygulanacaktır? ................................................................................ 58
Prim alacaklarına ilişkin olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda yetkili
mahkeme hangisidir? ...................................................................................................................... 58
İşyerinin aktif ve pasifi ile devri halinde eski işverenin Kuruma olan prim
borçlarından, yeni işverenin sorumluluğu bulunmakta mıdır? ....................................... 59
Primlerin süresinde tam olarak ödenmemesi halinde ödenmeyen primlere
yönelik bir ceza uygulanmakta mıdır? ...................................................................................... 59
Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler işverenlere iade
edilmekte midir?................................................................................................................................ 60
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında primlerin ödenmesine ilişkin
erteleme yapılmakta mıdır? .......................................................................................................... 60
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında hangi prim borçları erteleme
kapsamındadır?................................................................................................................................. 60
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında erteleme usulü nasıl işlemektedir?...... 61
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında ertelemeye yetkili makam kimdir ve
erteleme süresi ne kadar belirlenmektedir?............................................................................ 61
(A) işyerinin 07.1.2014 tarihinde yangın felaketine uğradığını varsaydığımızda
prim borçlarının ertelenmesi ne şekilde yapılacaktır?........................................................ 61
Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden
geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta primi hangi sürede ödenirse
yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir? .................................................................................. 62

VIII

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
primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir? ................... 62
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 aylık prim ve hizmet
belgelerine ilişkin sigorta primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede
ödenmiş kabul edilecektir? ............................................................................................................ 63
Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik
ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli
bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primleri
hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir? ..................................... 63
İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili
olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primleri hangi sürede
ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?................................................................ 63
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 primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?.... 64
İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem
tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı
personelin işe başlatılması veya işe başlatılmaması halinde sigorta primleri
hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir? ..................................... 64
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
primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir? ................... 65
Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar
gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde,
sigorta primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?.... 65
Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerin primleri ne şekilde ödenmektedir? .......... 66
Primlerin banka, çek vb. usullerle ödenme imkanı bulunmakta mıdır?........................ 66
Ödenmeyen prim tutarları ne kadar sürelik bir zamanaşımına tabiidir?.................... 66
Prim ödeme yükümlüleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeler
kabul edilmekte midir?.................................................................................................................... 67

IX

İhale Konusu İşlerde Kesin Teminatın Alınması Ve Özel İnşaat İşyerlerinde
Yapı Kullanma İzin Belgesi Almak Amacıyla Asgari İşçilik Bildiriminde
Bulunma Yükümlülüğü ............................................................................................................... 69
Asgari İşçilik Uygulamasının Kanuni Dayanağı: ................................................................... 71
Asgari işçilik uygulaması nedir?.................................................................................................. 74
İşin konusu açısından hangi işler asgari işçilik uygulaması kapsamındadır? ........... 74
Asgari işçilik araştırma ve inceleme sonucunda işverene verilen ilişiksizlik
belgesi nedir? Söz konusu belge ilgililere hangi şartlarla verilir? .................................. 75
Asgari işçilik uygulamasında araştırma (Ön değerlendirme) işlemi nedir? ............... 75
Asgari işçilik uygulamasında inceleme işlemi nedir? .......................................................... 75
Yürürlük tarihi olarak hangi tarihten itibaren ilgili işler asgari işçilik
kapsamındadır?................................................................................................................................. 76
Asgari işçilik uygulaması genel olarak hangi aşamalardan oluşmaktadır? ............... 76
Ünitece yapılan asgari işçilik araştırma işlemi ile Kurumun denetim ve kontrolle
memurları tarafından yapılan inceleme işleminin farkları nelerdir? ........................... 77
Asgari İşçilik uygulama sürecinde Ünitece yapılan araştırma ve Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan inceleme
faaliyetinde izlenecek usul ve esas yönünden aynı olan konular nelerdir?.................. 78
Ünite tarafından yapılan ön değerlendirme kapsamında ilişiksizlik belgesi
alınma süreci ne şekilde işler?...................................................................................................... 78
Ünite tarafından yapılan değerlendirme, araştırma sonucunda yeterli işçilik
bildirilmişse ne şekilde işlem yapılır?........................................................................................ 79
Ünite tarafından yapılan değerlendirme, araştırma sonucunda yeterli işçilik
bildirilmemişse ne şeklide işlem yapılır?.................................................................................. 79
Ünite tarafından yapılan araştırma sonucunda dosya hangi durumlarda
Teftişe gönderilir? ............................................................................................................................. 80
İşyeri Kayıtlarının Saklanması ve İbrazına İlişkin İşveren Yükümlülüğü................. 81
İşyeri Kayıtlarının Saklanması ve İbrazının Kanuni Dayanakları: ................................. 83
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini kaç yıl süreyle
saklamak zorundadır? .................................................................................................................... 83
İşveren, işyeri sahiplerinin; işyeri defter, kayıt ve belgelerini istenilmesi halinde
kaç gün içinde ibraz etmeleri gerekmektedir?........................................................................ 83

X

Defter, kayıt ve belgelerin 15 gün içerisinde ibraz yükümlülüğüne
aykırılığın yaptırımı nedir? ........................................................................................................... 83
Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgelerin ibrazı nasıl sağlanır?........................... 84
İşverenlerden bilgisayar ortamında saklanan işyeri kayıt ve belgelerinin
ibrazı da istenebilir mi? .................................................................................................................. 84
İşyeri kayıt ve belgelerinin eksik ibrazı halinde idari para cezası uygulanır mı? ..... 85
İşyeri Kayıtlarını Geçerli Tutma Yükümlülüğü................................................................... 87
İşyeri Kayıtlarının Geçerli Tutulması Hususunun Kanuni Dayanağı: ............................ 89
İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi
zorunlu mudur? ................................................................................................................................. 89
İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi
zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması halinde cezai bir yaptırım
uygulanmakta mıdır? ...................................................................................................................... 90
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre
tutulmuş defterle konusunda cezai bir yaptırım uygulanmakta mıdır? ..................... 90
Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik
tarihinden önceki kısmına ilişkin bir ceza uygulanmakta mıdır? ................................... 90
İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterlere ilişkin
bir ceza uygulanmakta mıdır?...................................................................................................... 91
Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân
vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterlere ilişkin bir ceza
uygulanmakta mıdır? ...................................................................................................................... 91
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 defterlere ilişkin bir ceza uygulanmakta mıdır?.............. 91
Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme Yükümlülüğü................................................................... 93
Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme Yükümlülüğünün Kanuni Dayanağı:...................... 95
İşverenlerin ücret tediye bordrosu düzenleme yükümlülüğü var mıdır?...................... 95
Ücret tediye bordrolarında yer alan geçersizlik hallerine ilişkin bir yaptırım
uygulanmakta mıdır? ...................................................................................................................... 95

XI

EKLER
Ek 1: Prim Oranları Tablosu:......................................................................................................... 99
Ek 2: Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek ve Edilmeyecek Kazançlar:..........................103
Ek 3: Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar.....................................................................109
EK 4: İdari Para Cezaları ve Oranları.......................................................................................113
Ek 5: İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Dizin.........................................................................123

XII

TEMEL
İŞVEREN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
REHBERİ

İşveren Mevzuatına İlişkin Temel Kavramlar

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

Sosyal güvenlik uygulamasında işveren kimdir?
Sosyal güvenlik uygulamasında, hizmet akdine istinaden çalışan kişiler ile kamu görevlisi olarak tanımlanan memur kişileri
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum
ve kuruluşlar işveren olarak nitelenmektedir. Bu anlamda yalnızca
gerçek kişiler değil, şirket, dernek, vakıf, kooperatif, sendika gibi
özel veya kamu hukuku tüzel kişileri ile adi ortaklık, kat malikleri
kurulu gibi tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar da işveren
sıfatına haiz olabilmektedir.
İşverenlik sıfatı sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde sigortalı
çalıştırmanın bir sonucudur. Bu anlamda tüm sigorta kolları kapsamında olmayan ve bazı sigorta kolları bakımından sigortalı sayılan
kimseleri çalıştıran kişiler de işveren sayılmaktadır. Konuya ilişkin örnek vermek gerekirse, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri
İş Yurtları Kurumu ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan ve iş
kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası kapsamında olan hükümlü ve tutukluların işvereni olarak tanımlanmaktadır. Keza çiftçi
mallarını koruma bekçileri açısından, ilgili Valilikler veya
Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen
kurslarda usta öğretici olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı, kapıcı,
kaloriferci gibi apartman işlerinde çalışanlar için apartman, han,
pasaj veya site yönetimleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda
tanımlanan çırak, ve işletmelerde mesleki eğitim görenler ile
meslek liselerinde okurken veya yüksek öğrenim sırasında staja
tabii tutulanlar için öğrenim gördükleri okular, İş-Kur kursiyerleri
için Türkiye İş Kurumu işveren olarak tanımlanmaktadır.
Diğer yandan, işverenlik sıfatı yukarıda belirtildiği şekilde
sigortalı sayılan kişi veya kişileri çalıştırmanın bir sonucu
olduğundan, sigortalı çalıştırılan işyerinin ruhsatsız, kaçak
çalışması, işyeri bildirgesi vermeden çalışması vb. yasal
eksikliklerinin bulunması veya yasa dışı faaliyetlerinin olması
işverenlik sıfatını etkilememektedir.
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İşyeri nedir? Hangi unsurlardan oluşur?
İşyeri sigortalı sayılan kimselerin maddi olan ve olmayan unsurlarla birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.
Sosyal güvenlik açısından bir yerin işyeri olarak nitelenmesi
için o işyerinde sigortalı sayılan ve sigortalı niteliğine haiz olan birisinin olması gerekmektedir. Bu açıdan bir örnek verecek olursak;
kendi nam ve hesabına çalışan ve yanında bir kişiyi çalıştırmayan
bir terzinin işini yaptığı dükkanı da işyeri olarak sayılmakta ancak,
söz konusu terzinin yanında hizmet akdine istinaden birisini çalıştırmadığı müddetçe işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi vb.
belgeleri verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin bir diğer örnek daha verecek olursak (A) Firmasının merkezinin Ankara’da bulunduğunu ve burada 6 sigortalı
istihdam ettiğini, İzmir ve İstanbul’da da iki şubeye sahip ve her
bir şube de 5 kişi çalıştırdığını düşünelim. A firmasının yine İzmir
ve Ankara’da iki depoya sahip olduğu, ancak buralarda işçisi
bulundurmadığını düşünecek olursak, A firması sigortalı sayılan
kişileri çalıştırdığı merkezi ve iki şubesi SGK açısından işyeri
niteliğine sahip iken, sigortalı sayılan kişi çalıştırmadığı iki deposu
işyeri sayılmadığından SGK açısından işyeri niteliğine sahip
olmayacak ve SGK kayıtlarında yer almayacaktır.
Öte yandan, İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile
nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen işyerine bağlı olan dinlenme, çocuk emzirme, yemek,
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi
yerleri, avlu ve büro gibi işyerine fiziki olarak bağlı olan eklentiler
ile İşin yapılması esnasında kullanılan her türlü taşıt aracı ile
sabit ve seyyar her türlü makineyi içeren araçlar da işyerinden
sayılmaktadır.
Ayrıca işyeri kavramı sadece sınai ve ticari amaç güden yerleri
değil hizmet kesimine giren ve ayrıca serbest meslek faaliyetlerinin
de görüldüğü, avukatlık büroları, mali müşavir yazıhaneleri, hekim
muayenehaneleri gibi yerleri de kapsamaktadır.
6

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİkjh

Sosyal güvenlik uygulaması açısından alt işveren kimdir?
Alt işveren, bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya işin bölüm ve eklentilerinde iş
alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi
olarak ifade edilmektedir.
Sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde işveren ve üçüncü kişi
arasında kurulan ilişkinin alt işverenlik niteliği taşıması için ise belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.
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Ayrıca asıl işverene ait bir işte veya bir işin bölüm veya
eklentilerinde iş alan ve bu işte kendi adına sigortalı çalıştıran
üçüncü bir kişi olmalıdır. Yine işveren ve bu üçüncü kişi arasında
yapılan bir sözleşmeye istinaden hukuki ilişki kurulmuş olması
gerekmektedir.
Çalışacak sigortalılar açısından ise alt işveren tarafından üstlenilen işte çalıştırılacak sigortalılar, yalnız o iş için istihdam edilmiş ve çalıştırılmış olmalıdır. Ayrıca iş asıl işverene ait işyerinde
yapılmalıdır.
Yine alt işverenlik olgusu çerçevesinde yapılacak iş işyerinde
yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olmalı veya işin bölüm ve
eklentilerinde gerçekleşmelidir. Bu noktada m verecek olursak,
üretim sürecinin tamamının gerçekleştiği bir tekstil fabrikasında
asıl işin bir parçası olan kumaş boyama işinin üçüncü bir şahsa
verilmesi alt işverenlik ilişkisi olarak ortaya çıkacaktır.
Diğer yandan alt işverenin yükümlülüklerinden asıl işverenin
de sorumluluğu bulunmaktadır. Zira, sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve üçüncü kişiyle sözleşme yapmış olsalar
bile, asıl işveren, Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden
dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olmaktadır. Bu anlamda alt
işveren tarafından yerine getirilmeyen sosyal güvenliğe ilişkin yükümlülükler noktasında asıl işverenin sorumluluğu da söz konusu
olmaktadır.
Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Kimdir?
Geçici iş ilişkisi kavramı asıl olarak iş mevzuatı kapsamında
yer alan bir düzenlemedir İş Kanunu’nun 7. Maddesi’ndeki tanıma
göre, işveren, devir sırasında yazılı rızasını aldığı işçiyi; holding
bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devredebilmektedir. Yine İş Kanunun da yer alan
8

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

düzenlemeye göre geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı
olarak yapılmakta ve gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilmektedir.
İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam etmekte, geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede
ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta
primlerinden işveren ile birlikte sorumlu olmaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında da geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, bu Kanunda belirtilen
yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir.

9
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Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmesinin Yasal Dayanakları:
5510 sayılı Kanunun Sigortalı bildirimi ve tescili başlıklı
8 inci maddesinin birinci fıkrası;
“İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak
işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;
a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,
b) 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,
c) 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.”
Hükmünü esas almış olup ilgili fıkra kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgesi verilmesi
yükümlülüğü düzenlenmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesinin
(1), (2) ve (3) üncü fıkraları ile 2013-11 sayılı Kurum Genelgesinin İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi, Kuruma Verilmesi ve
13
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Sigortalıların Tescili başlıklı beşinci bölümü kapsamında da
sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi yükümlülüğü düzenlenmiştir.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken son süre nedir?
Sigortalıların işe başlamadan en az 1 gün önce sigortalı işe
giriş bildirgesinin e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin istisnai durumları bulunmakta mıdır?
• 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,
• 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 veya işyerinin
aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında,
• Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin ya14
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zının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü
sonuna kadar,
• 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş
günü sonuna kadar,
• Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45
gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde,
Kuruma yapılan sigortalı işe giriş bildirimleri de süresinde
yapılmış sayılır.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yanlış verilmesi halinde iptal edilmesi mümkün müdür?
Evet. Ancak; aynı gün işe giriş bildirgesinin e-sigorta kanalıyla
iptal işleminin yapılması mümkün iken, işe giriş bildirgesinin verildiği günden sonra iptal işleminin yapılmasının istenmesi durumunda ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine
dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi durumunda
uygulanan idari para cezası nedir?
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usulüne uygun verilmemesi veya Kurumca
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutulduğu hâlde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

15
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Sigortalı işe giriş bildirgesi süresinde verilmeyen sigortalının iş kazası, meslek hastalığı vb. durumlardan birine maruz
kalması halinde işverenin sorumluluğu bulunmakta mıdır?
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, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu Kurumca yapılan ve ileride yapılması
gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, işverene
ayrıca ödettirilir.

16
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Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğünün
Yasal Dayanakları:
5510 sayılı Kanunun Sigortalılığın sona ermesi başlıklı 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;
“Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten,
…………………………………………….
itibaren sona erer.
Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık;
a) İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
b) Diğer hallerde ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri, takip
eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.”
“Birinci fıkranın (a)……….. bendine göre sigortalılığı sona
erenlerin durumları işverenleri tarafından, …………………….en geç
on gün içinde Kuruma bildirilir.”
Hükmünü esas almış olup, ilgili fıkra kapsamında hizmet
akdine istinaden çalışan sigortalılara ilişkin işten ayrılış bildirgesi
verilmesi düzenlenmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sigortalılığın sona
ermesi ve bildirim yükümlülüğü başlıklı 14 üncü maddesinin (1),
(4) ve (7) nci fıkralarında ve 2013-11 sayılı Kurum Genelgesinin
Sigortalılığın Sona Ermesi ve Kuruma Bildirilmesi başlıklı altıncı
bölümünde de sigortalı işten ayrılış bildirgesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
19
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Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal olarak verilmesi
gereken son süre nedir?
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi
gerekmektedir.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin iptal edilmesi mümkün
müdür?
Evet. Ancak, hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden
10 gün içerisinde işten ayrılış bildirgesinin e-sigorta kanalıyla iptal
işleminin yapılması mümkün iken bu süreden sonra iptal
işleminin yapılmasının istenmesi durumunda ilgili Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü/Sosyal
Güvenlik
Merkezine
dilekçe
ile
başvurulması gerekmektedir.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi durumunda uygulanan idari para cezası nedir?
Sigortalılığın 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, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla
yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle
verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı
için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

20
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İşyeri
Bildirgesi
Dayanakları:

Verme

Yükümlülüğünün

Yasal

5510 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin üçüncü fıkrası;
“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”.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin İşyeri Bildirgesi başlıklı 27 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraları;Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin İşyerinin nakli, devri, intikali başlıklı 33 üncü
maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında da hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalı çalıştıranlara ilişkin işyeri bildirgesi verilmesine ilişkin hükümler yer almıştır.
Sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde işyeri bildirgesinin hangi sürede verilmesi gerekmektedir?
Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir işyerinde işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma verilmesi gerekmektedir.
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin ayrıca işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmakta mıdır?
Hayır. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına
bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır.

23

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri bildirgesinin hangi sürede verilmesi gerekmektedir?
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin
değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda,
bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip
eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.
Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda işyeri bildirgesi verilmesi zorunlu mudur?
Evet. Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda
en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri
bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.
İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi
hangi sürede verilmesi gerekmektedir?
İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin Kuruma verilmesi gerekmektedir.
İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakli halinde işyeri bildirgesi verme zorunluluğu bulunmakta mıdır?
Evet. İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden
on gün içinde verilecektir.
İşyerinin aynı il içinde başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev bölgesine nakledilmesi halinde işyeri bildirgesi verme
zorunluluğu bulunmakta mıdır?
Hayır. Nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir.
24
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İşyerinin aynı sosyal güvenlik merkezinin görev bölgesine giren başka bir adrese nakledilmesi halinde işyeri bildirgesi
verme zorunluluğu bulunmakta mıdır?
Hayır. Bu durumda yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten
itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilecektir.
İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken son sürenin mali tatile rastlaması halinde bildirgenin verilme süresi
uzamakta mıdır?
İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin
son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.
İşyeri bildirgesinin gönderilme şekli nasıldır?
İşyeri bildirgesi e-Sigorta kanalıyla veya kağıt ortamında elden verilir veya posta yoluyla gönderilir.
İşyeri bildirgesi verilmesi gereken bütün haller için bildirgenin e-sigorta yoluyla gönderilmesi mümkün müdür?
Hayır. İşyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi
yalnızca ilk defa tescil edilecek işyerleri için mümkündür.
İşyeri bildirgesinin elektronik ortamda gönderilmesinin
ardından yapılacak herhangi bir işlem bulunmakta mıdır?
İşyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından tescil edilecek işyeri için işyeri bildirgesi ekinde
verilmesi gereken belgelerle birlikte 7 işgünü içinde ilgili sosyal
güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.
25
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İşyeri
nelerdir?

bildirgesinin

ekinde

verilecek olan

belgeler

__ Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir

yerleşim belgesinin,
__ Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi iş-

verenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin
imza sirkülerinin,
bir ay içinde Kuruma elden verilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Bu belgelerin yanı sıra;
__ Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil

Gazetesini,
__ Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
__ İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiği-

ni gösterir idarenin yazısı,
__ İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa

sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
bir ay içinde Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir.
Asıl işverenden iş alan alt işverenlerin işyeri bildirgesi verme zorunluluğu bulunmakta mıdır?
Hayır. 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 işverenin işyeri bildirgesi ekinde vermekle yükümlü olduğu belgeler nelerdir?
İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç imza sirkülerini ve
26
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asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini Kuruma elden veya posta yoluyla gönderirler.
Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işyeri bildirgesi verme
zorunluluğu bulunmakta mıdır?
Hayır. Sigortalıyı devralan işveren, devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya başlamadan önce, sigortalısını devir aldığı işverenle
yapmış olduğu sözleşmeyi Kuruma ibraz etmesi kaydıyla, yükümlülüklerini sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri sicil numarası
üzerinden yerine getirir.
Hangi hallerde işverenin birden fazla işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmaktadır?
__ Aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alma-

sı, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal
etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir.
__ Tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında,

hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir.
__ Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, Kanunun 4 üncü mad-

desinin 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 düzenlenir.
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İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Yapılmasının Yasal Dayanakları: 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” başlıklı 13 ncü maddesinin ikinci fıkrasında;
“İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
(a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar
bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç
işgünü içinde,
………………………………………………..
iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a)
bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki
yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten
itibaren başlar.”
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun“Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması”
başlıklı 14 üncü maddesi;
“Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
(a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar
bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen
veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
……………………………………..
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi
zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak
bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigor31
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talıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.”
Düzenlemeleri çerçevesinde hizmet akdine tabii çalışanlara
ilişkin iş kazası ve meslek hastalıklarının bildirim zorunluluğu yasal olarak düzenlenmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi” başlıklı 35 nci ve “Meslek hastalığının tespiti,
bildirimi ve bildirim süresi” başlıklı 36 ncı maddeleri ile Kısa vadeli
sigorta kollarına ilişkin işlemleri düzenleyen 2011-50 sayılı Kurum
Genelgesi kapsamında da iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin bildirim esasları yer almıştır.
Çalışılmadığına dair bildirim girişinin yapılması noktasında ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici iş göremezlik
ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması” başlıklı 40 ncı maddesinin
9 uncu fıkrasında yer alan;
“Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalının;
a) Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatli olduğu dönemde işverenleri tarafından işyerlerinde çalışıp
çalışmadığı,
b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler,
c) Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği/istirahatın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediği,
işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilir.”
Düzenlemesine istinaden işlem yapılmaktadır.

32

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna
Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi başlıklı 2013-59 sayılı Kurum Genelgesinde de çalışılmadığına dair bildirim esasları yer almaktadır.
Hangi durumlar iş kazası olarak sayılmaktadır?
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından
yürütülmekte olan iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan
zamanlarda ve sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar iş kazası kavramı içinde sayılmaktadır.
İş kazasına ilişkin bildirim işveren tarafından bildirilecek
midir? Bildirilecekse bildirim ne şekilde ve nereye yapılacaktır?
Evet, iş kazası ve iş kazasına ilişkin olay işveren tarafından bildirilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde sayılan sigortalılar (hizmet akdine tabii çalışanlar) ile
5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın
olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma
kazadan sonraki üç işgünü içinde; 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 kazadan sonraki üç işgünü içinde; Ek 5 inci
33
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maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman
işlerinde hizmet akdiyle süreksiz ola-rak çalıştırılan sigortalıların
ise kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal,
Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi
gerekmektedir.
Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası
geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak
durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim
süresi üç işgünüdür.
Örnek olarak 18/11/2014 Salı günü işyerinde meydana gelen
iş kazasının takip eden üç iş günü içerisinde en geç 21/11/2014
tarihi dahil Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu iş kazasının işverenin kontrolündeki başka bir
yerde 18/11/2014 Salı günü olması ve 24/11/2014 Pazartesi öğrenilmesi halinde ise Kuruma bildirim süresi 24/11/2014 Pazartesi gününden itibaren başlayacak 26/11/2014 Çarşamba günü söz
konusu iş kazasının en son bildirilmesi gereken süre olacaktır.
Meslek hastalığı nedir?
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel
veya ruh-sal özürlülük halleridir.
Bir hastalık veya özür halinin meslek hastalığı sayılabilmesi
için sigortalı olunması, hastalık veya özrün yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması, sigortalının hastalanması veya bedence
veya ruhça bir özre 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.
34
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Meslek hastalığına ilişkin olarak işveren tarafından bir
bildirim yapılacak mıdır?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına yakalanmaları halinde, işverenleri
tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak, Ek 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise,
kendilerince veya işverenlerince bu durumun öğrenildiği günden
başlayarak Kuruma en geç üç iş günü içinde; Kanunun 5 inci
maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının meslek hastalığına
yakalanması halinde işvereni tarafından bu durumun öğrenildiği
günden başlayarak üç iş günü içinde, aynı süre içinde sigortalı
tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine bildirilecektir.
Örnek olarak silikoz meslek hastalığına tutulduğunu hekim
raporundan 10/11/2014 tarihinde öğrenen sigortalı işverenine
17/11/2014 tarihinde bildirmiştir. İşverenin 19/11/2014 (dahil)
tarihine kadar meslek hastalığını Kuruma bildirmesi gerekecektir.
İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması halinde işveren açısından bir yaptırım olacak mıdır?
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde belirlenen
sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin
Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli
işlemler yapılacaktır.
Meslek hastalığının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış
yapılması halinde işveren açısından bir yaptırım olacak mıdır?
Meslek hastalığına ilişkin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da
35
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yanlış bildiren işverene Kurumca meslek hastalığı için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmiş ise geçici iş göremezlik ödenekleri için
rücu edilecektir.
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğu neyi ifade etmektedir?
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi
sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu 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. İşverenin sorumluluğunun tespitinde ayrıca kaçınılmazlık
ilkesi dikkate alınır.
Yine iş kazasının Kanunda belirlenen sürelerde işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar
geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği,
Kurumca işverenden tahsil edilmektedir.
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği
belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki
rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan
sigortalının meydana gelen hastalığı nedeniyle işverenin sorumluluğu doğmakta mıdır?
Bu nitelikte sayılan bir sigortalının meydana gelen hastalığı
nedeniyle işverenin sorumluluğu bulunmakta olup sigortalının, bu
işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli
olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilmektedir.
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İşveren açısından süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan
doğan sorumluluk neyi ifade etmektedir?
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, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca
ödenmektedir.
Bu durumlarda gerekli işlemler Kurumca yapılmakla birlikte, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü
masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki
ilk peşin sermaye değeri tutarı, yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilmektedir.
İş göremezlik ödeneği bağlanan sigortalıya ilişkin çalışılmadığına dair bildirim ne şekilde yapılacaktır?
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalının;
a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,
b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,
c) Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği//istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,
işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi
gerekmektedir.
Söz konusu bildirim http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş”
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bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle yapılacak olup
ilgili bildirim ise sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim
tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma
yapılacaktır.
İş göremezlik ödeneği bağlanan sigortalıya ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması halinde bir yaptırım olacak mıdır?
İş göremezlik ödeneği bağlanan sigortalıya ilişkin çalışılmadığına dair 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 uygulanmaktadır.
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Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğünün Yasal Dayanakları: 5510 sayılı Kanunun Aylık prim ve hizmet belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86 ncı maddesinin birinci fıkrası;
“İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı
sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;
a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,
b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,
c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,
gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç
Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar, diğer sigortalılar için
ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren,
onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”
Şeklinde düzenlenmiş olup ilgili fıkrayla aylık prim ve hizmet
belgesinin verilmesinin yasal dayanağı belirtilmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Aylık prim ve hizmet
belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması başlıklı 102 nci
maddesi ile İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2- Aylık Prim ve Hizmet
Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı bölümleri kapsamında
da aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve verilmesine
iliş-kin esaslar açıklanmıştır.
Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son süre nedir?
__ Özel nitelikteki işyeri işverenleri cari aya ilişkin olarak dü-

zenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve
hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
41
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__ Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin ola-

rak 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.
Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık
prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?
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, 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.
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 belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş
kabul edilecektir?
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, takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nite42
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likte 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.
Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele
ödenen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul
edilecektir?
Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele
ödenen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının 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.
Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatli bulunulan süre için işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak
ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık
prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?
Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen
geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatli 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, 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
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içinde verilmiş kabul edilecek ve Kanunun 102 nci maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanmayacaktır.
İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin işe başlatılması
veya işe başlatılmaması halinde aylık prim ve hizmet belgeleri
hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?
4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş
mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen
mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü
içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması
halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihi, 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.
İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen
sigortalı personele ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin
ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?
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, 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 edi44
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lecek ve Kanunun 102 nci maddesinde belirtilen idari para cezası
uygulanmayacaktır.
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 belgeleri hangi sürede verilirse yasal
sürede verilmiş kabul edilecektir?
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, 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.
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 ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal
sürede verilmiş kabul edilecektir?
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 ek nitelikteki aylık prim
ve hizmet belgelerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilecektir.) yukarıda
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belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini, 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.
Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye
yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde aylık
prim ve hizmet belgeleri hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?
Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret
ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, mahkeme kararının
idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar
tarihinim 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.
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 hangi sürede verilirse yasal sürede verilmiş kabul edilecektir?
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
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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.
Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için yapılması gereken işlem nedir?
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.
Alt işverenlerin e-sigorta sözleşmesi imzalaması gerekmekte midir?
Alt işvereni olan işyerlerinde, hem işveren, hem de alt işverenlerin her biri ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı ayrı kullanıcı
kodu ve kullanıcı şifresi alacaklardır.
E-bildirge kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edilmesi gereken durumlarda işverenin yapmakla yükümlü olduğu
işlem bulunmakta mıdır?
İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü,
fiil ehliyetinin sınırlanması, iflası, gaipliğine karar verilmesi ya da
yetkili kişinin; değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine
karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi durumlar
ile kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; çalındığı, kaybolduğu veya
unutulduğu gibi hususların varlığı halinde ilgili Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir.
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Aylık prim ve hizmet belgesini 7, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
28, 39, 42, 43, 44, 39, 90, 91 ve 92 nolu belge türlerini seçerek
göndermek isteyen işverenlerin yapması gereken işlem nedir?
Aylık prim ve hizmet belgesini 7, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
39, 42, 43, 44, 39, 90, 91 ve 92 nolu belge türlerini seçerek göndermek isteyen işverenlerin, bahse konu belge türlerini seçebilmeleri
amacıyla çalıştırdıkları sigortalıların niteliklerini de belirtmek suretiyle işyerlerinin bağlı bulunduğu üniteye yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin işverenlerce belge ve bilgi ile ispat edilmesi
zorunlu mudur?
Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde
işyerinin bağlı bulunduğu üniteye elden verilmesi veya aynı süre
içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
Tüm işverenlerin eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma göndermesi gerekmekte midir?
Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner
sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin,
bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer
kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve
üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi
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yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara
ilişkin özel sektör işyerleri hariç olmak üzere eksik gün nedenlerine
ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için
düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin her ay eksik gün nedeni
olarak ibraz edilmesi zorunlu mudur?
Kısmi iş sözleşmesinin, “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve
aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde
Kuruma verilmiş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşmenin
sözleşme süresi boyunca, her ay ibraz edilmesi zorunlu değildir.
Sigortalı çalıştırmaya son veren işverenin Kuruma bildirim yapma yükümlülüğü bulunmakta mıdır?
İşveren, sigortalı çalıştırmadığı takdirde, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren on beş gün içinde durumu ilgili
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirmekle yükümlüdür.
Sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini bildiren işverenin her
ay bildirimde bulunma yükümlülüğü var mıdır?
İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı
olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına
ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmez.
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Prim Ödeme Yükümlülüğünün Yasal Dayanakları: 5510
sayılı Kanunun Primlerin Ödenmesi başlıklı 88 nci maddesinin birinci fıkrası;
“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.
Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da birinci fıkradaki hüküm uygulanır.”
Düzenlenmesi yer almış olup konuya ilişkin düzenleme doğrultusunda hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılara ilişkin
prim ödenmesi yükümlülüğünün yasal dayanağı belirtilmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sigorta primlerinin
ödenme süresi ve erken ödeme başlıklı 108 nci maddesi ile İşveren Uygulama Tebliğinin 2.4- Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci
Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar Yönünden
Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri başlıklı bölümlerinde de
sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.
Hizmet akdine tabii olarak çalıştırılan kişilere ilişkin prim
ödenmesi zorunlu mudur?
Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için,
Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum prim almak, ilgililer de prim ödemek zorunda
olup söz konusu yükümlülük 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun Prim Alınması Zorunluluğu başlıklı 79
uncu maddesinde düzenlenmiştir.
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Sigortalılar için bildirilen primlere ilişkin olarak bir sınır
bulunmakta mıdır?
Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük
sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak alınmakta
olup sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen
Türk işçileri için bu tutar 3 katı olarak uygulanmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında sigortalı olanların prim ödeme yükümlüsü kimdir?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında tanımlanan ve hizmet akdi ile bir veya birden
fazla işverene bağlı olarak çalışan (eski tanımlamayla SSK’lı) kişilerin prim ödeme yükümlüsü ilgili kişilerin işverenidir.
5510 sayılı Kanunun beşinci maddesinin (a) bendinde yer
alan ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve
tutukluların prim ödeme yükümlüsü kimdir?
5510 sayılı Kanunun beşinci maddesinin (a) bendinde yer
alan 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 amirleri olup ilgili kişilerin prim ödeme yükümlülüğü de söz konusu Ceza İnfaz Kurumları
ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve bunların sorumlu müdür ve
amirleri olmaktadır.
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Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde
iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin prim ödeme yükümlüsü
kimdir?
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin prim ödeme yükümlüsü bu kişilerin
işverenleri olmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında sigortalı olanların primleri hangi süre
içerisinde Kuruma ödenmektedir?
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.
Özel sektöre ait bir işyerinde 1/09/2014 ila 30/9/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarları en
geç hangi tarihe kadar ödenecektir?
Özel sektöre ait bir işyerinde 1/09/2014 ila 30/9/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarları en geç
31/10/2014 tarihine kadar ödenecektir.
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5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki
Kamu Kurumu 15/9/2014 ila 14/10/2014 tarihleri arasında
çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarlarının en geç hangi tarihe kadar ödeyecektir?
5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki Kamu Kurumu 15/9/2014 ila 14/10/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarlarının en geç 14/11/2014 tarihine kadar
ödeyecektir.
Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hangi sürede ödenecektir?
Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak prim tutarları da en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenecektir.
Ödenecek prim tutarı Kurumun işverene olan borcundan
mahsup edilebilir mi?
Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup etmek suretiyle tahsil etmeye yetkili bulunmaktadır.
Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından
mahsubu suretiyle de ödenebilmesi mümkün müdür?
Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en
geç ödenmesi gereken yasal süre; 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 işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden
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ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu
dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden
yirminci gün olacaktır.
Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi talebi iştirak veya ortaklık ilişkisi
içinde bulunduğu işverenler içinde yapılabilir mi?
Katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya
hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir.
Ücretlerin her ayın 1’i ila sonu arasında geçen süreye ilişkin ödendiği özel sektöre ait bir işyerinde çalıştırılan sigortalılara ilişkin bulunan 2014/Eylül ayına ait prim borcunun, katma
değer vergisi (KDV) iadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi halinde ne şekilde işlem yapılacaktır?
Ücretlerin her ayın 1’i ila sonu arasında geçen süreye ilişkin
ödendiği özel sektöre ait bir işyerinde çalıştırılan sigortalılara ilişkin bulunan 2014/Eylül 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 2014/Eylül ayını
takip eden 2014/Ekim ayı sonuna, diğer bir ifadeyle 31/10/2014
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 20/11/2014 tarihine kadar (bu tarih
dahil) Kuruma aktarılması halinde, bahse konu aya ait primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir. Yirminci günün resmi
tatile rastlaması ve bu nedenle prim borçlarının yirminci günü takip eden ilk iş günü içinde mahsup edilmesi halinde de yine primler
yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
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Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumunun, 15/9/2014-14/10/2014 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini katma değer vergisi (KDV)
iadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep
edilmesi halinde ne şekilde işlem yapılacaktır?
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu,
15/9/2014-14/10/2014 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 14/11/2014 tarihine kadar ödemesi 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
4/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma aktarılması halinde, bahse konu döneme ait primler yasal süresi içinde ödenmiş
kabul edilecektir.
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde hangi Kanun hükümleri uygulanacaktır?
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabını düzenleyen 51
inci, tahsil zamanaşımını düzenleyen 102 nci ve tahsil imkansızlığı
sebebiyle terkini düzenleyen 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanmaktadır.
Prim alacaklarına ilişkin olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme hangisidir?
Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı
biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahke58
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mesine başvurulması ise alacakların takip ve tahsilini durdurmamaktadır.
İşyerinin aktif ve pasifi ile devri halinde eski işverenin Kuruma olan prim borçlarından, yeni işverenin sorumluluğu bulunmakta mıdır?
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 diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta olup bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı
geçersizdir.
Primlerin süresinde tam olarak ödenmemesi halinde
ödenmeyen primlere yönelik bir ceza uygulanmakta mıdır?
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 (% 2) 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 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.
Not: Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası
oranı, 1/3/2010 tarihli ve 2010/260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
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Eki Kararın 1 inci maddesiyle 28/4/2010 tarihini takip eden ay
başından geçerli olmak üzere (%2) olarak belirlenmiştir.
Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler
işverenlere iade edilmekte midir?
Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere,
sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına ya da hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî
faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanmaktadır.
Diğer yandan eski Borçlar Kanunun 65 inci ve yeni Borçlar Kanununun 81 inci maddelerinde yer alan Hukuka veya ahlaka
aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin geri
istenemeyeceğine ilişkin düzenleme prim iadelerinde dikkate
alınmaktadır.
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında primlerin
ödenmesine ilişkin erteleme yapılmakta mıdır?
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.
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında hangi prim
borçları erteleme kapsamındadır?
Afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ve afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç
aylık prim borçları erteleme kapsamında yer almaktadır.
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Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında erteleme usulü nasıl işlemektedir?
İşverenlerin hasara uğradıklarını mahkeme kararı, ilgili Bakanlıkların İl/İlçe Müdürlüklerinden veya kamu kurumu ve kuruluşlarından alacakları belgeler ile de belgelendirmeleri, olayın
meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları
ve yapılacak inceleme sonucunda prim ödeme aczine düştüklerinin anlaşılması gerekmektedir.
Yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında ertelemeye
yetkili makam kimdir ve erteleme süresi ne kadar belirlenmektedir?
afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ilgili
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince
erteleme yapılmaktadır.
Afet nedeniyle prim borçlarının mutlaka bir yıl erteleme gibi
zorunluluk olmayıp, idari takdire dayalı olarak erteleme süresi bir
yıldan daha az (örneğin, 6-10 ay gibi) bir sürede belirlenmesi mümkündür.)
Kanunda sayılan afet halleri haricinde primlerin ertelenmesi
ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yani işveren ekonomik krizi neden göstererek erteleme isteme hakkına sahip değildir.
(A) işyerinin 07.1.2014 tarihinde yangın felaketine uğradığını varsaydığımızda prim borçlarının ertelenmesi ne şekilde
yapılacaktır?
(A) işyerinin 07.01.2014 tarihinde yangın felaketine uğradığı, işverenin bunu belgelendirdiği ve yapılan inceleme sonucunda
prim ödeme aczine düştüğünü varsaydığımız da afet tarihi olan
07.01.2014 tarihi itibariyle ödeme süresi dolmuş olan Kasım 2013
ve öncesine ait prim borçları ile afetin olduğu tarih itibariyle tahak61
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tuk edecek Aralık 2013, Ocak 2014 ve Şubat 2014 dönemlerine ait
prim tutarları ertelemeye konu olacaktır.
Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş
sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere
ilişkin sigorta primi hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş
sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta primi toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi, izleyen
ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde
ödenmiş kabul edilecektir.
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
primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
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, izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma
ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
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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 aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin sigorta primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede
ödenmiş kabul edilecektir?
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 aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin
sigorta primleri vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili
kuruluşa intikal tarihini, izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre için
ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primleri
hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu
iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre için ücret
ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primleri istirahat süresinin sona erdiği tarihi, izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede
ödenmiş kabul edilecektir?
İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin
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sigorta primlerinin, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü, izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma
ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
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
primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
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 primleri ödemenin yapıldığı tarihi izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal
süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin işe başlatılması
veya işe başlatılmaması halinde sigorta primleri hangi sürede
ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş
mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen
mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete
ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihi, izleyen ay/dönemin
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sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul
edilecektir.
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
primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
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, izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.
Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye
yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, sigorta primleri hangi sürede ödenirse yasal sürede ödenmiş kabul edilecektir?
Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme
kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, sigorta primleri
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 edilecektir.
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Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerin primleri ne şekilde ödenmektedir?
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.
Primlerin banka, çek vb. usullerle ödenme imkanı bulunmakta mıdır?
Primlerin, postaneler, Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar
veya katılım bankaları aracılığı ile banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanmak suretiyle, ödenebilir.
Ödenmeyen prim tutarları ne kadar sürelik bir zamanaşımına tabiidir?
Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu
tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. 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 uygulanmaktadır.
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Örnek olarak Nisan 2014 ayına ait prim alacağının zamanaşımı süresi 1/1/2015 tarihinden itibaren başlayacak ve 31/12/2024
tarihinde sona erecektir.
Söz konusu Nisan 2014 yılına ait prim alacağına ilişkin olarak
2015 yılı Eylül ayına ait bir Kurumun denetim ve kontrolle görevli
memuruna ait bir rapor düzenlenmiş olması halinde ise ilgili zamanaşımı süresi söz konusu raporun düzenlenme tarihi olan 2015 yılı
Eylül ayından başlayarak 10 yıl sürecek ve 2025 yılı Eylül ayında
sona erecektir.
Prim ödeme yükümlüleri adına üçüncü kişiler tarafından
yapılan ödemeler kabul edilmekte midir?
Prim ödeme yükümlüleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeler de kabul edilmekte olup, bu durum prim ödeme yükümlüsünü değiştirmez ve üçüncü kişiler lehine bir hak doğurmamaktadır.
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Asgari İşçilik Uygulamasının Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Asgari işçilik
uygulaması ve uzlaşma başlıklı 85 inci Maddesi;
“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.
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.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usullerle
Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden
Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89
uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, teb71
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liğ 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 görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi
ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası
uygulanır.
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir
ay içinde vermeye mecburdur.
Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının
araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara
bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren
konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulur.
Kurumca gerek görüldüğünde, aynı esaslara göre birden fazla
Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile
alınır. Kurum dışındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son altı ay
içinde ise beş toplantıya katılmaması halinde, toplantıya katılmayan üyeyi görevlendiren konfederasyonların yerine, üye sayısı bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilir.
Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna Kurum dışından görevlendirilenlere, katıldıkları her toplantı günü için (2500) gösterge raka72
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mının memur aylıklarının hesabında kullanılan katsayı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden huzur hakkı Kurumca ödenir.
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.
Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usûl ve esasları,
Komisyonda görev alacak teknik elemanların nitelikleri, asgarî işçilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin belirlenmesi, tamamlanmış veya devam etmekte olan işlerle ilgili yapılacak yerinde tespit kriterleri, uzlaşma komisyonlarının oluşumu, çalışma usûl ve
73
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esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. “
Şeklinde düzenlenmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin İhale konulu işlerde
araştırma ve re’sen yapılacak işlemler başlıklı 110 ncu maddesi
ile Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler başlıklı 111 nci maddesi ve 2011-13/2015-16 sayılı
İlişiksizlik belgesi konulu Kurum Genelgeleri kapsamında da
asgari işçilik uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
Asgari işçilik uygulaması nedir?
Asgari işçilik uygulaması özel inşaat işlerinden, ihale konusu
işlerden, devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı sigortalıların
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediğinin, prime esas
kazanç ve prim gün sayısı bakımından yeterli bildirimde bulunulup bulunulmadığının usul ve esasları Kurumca belirlendiği şekilde
araştırılması veya incelenmesi işlemi olmakta olup kayıt dışı istihdamı minimize etmeye ve engellemeye yönelik bir idari ve yasal işlemdir.
İşin konusu açısından hangi işler asgari işçilik uygulaması
kapsamındadır?
3194 sayılı İmar Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerce malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle yapılan bina inşaatları, Kamu
idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve
kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan
ve işçilik içeren her türlü ihale konusu işler, (devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılan ihale konusu işlerde dahil olmak üzere)
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan ve
Başkanlık Makamının onayı ile uygulamaya konulan Genel Teftiş
Programına alınan işyerleri hakkında işin yürütülmesi için
gerekli olan asgari işçilik miktarının tespit edilmesi için yapılan
genel denetimler olarak ifa74
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de edebileceğimiz sektörel asgari işçilik denetimleri asgari işçilik
uygulaması kapsamında yer almaktadır.
Asgari işçilik araştırma ve inceleme sonucunda işverene
verilen ilişiksizlik belgesi nedir? Söz konusu belge ilgililere hangi şartlarla verilir?
İlişiksizlik belgesi, ihale konusu iş ile ilgili teminatın iade edilebilmesi ve özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı yapı kullanma
izin belgesi alınabilmesi amacıyla ilgili idareye veya ruhsat makamına ibraz edilmesi gereken ve asgari işçilik araştırma veya inceleme sürecinden sonra kişilere verilen soğuk damgalı belgedir.
İlgili belgenin 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. Yine özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili olarak
da işverenlerin, bu bina inşaatı işyerinden dolayı Kuruma sayılan
nitelikteki borçlarının olmaması gerekmektedir.
Asgari işçilik uygulamasında araştırma (Ön değerlendirme) işlemi nedir?
Asgari işçilik uygulamasında araştırma (ön değerlendirme)
işlemi asgari işçilik kapsamına giren işlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin Kurum Ünitesinde
görevli memurlar tarafından belirlenmesi işlemidir.
Asgari işçilik uygulamasında inceleme işlemi nedir?
Asgari işçilik uygulamasında inceleme asgari işçilik kapsamına giren işlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna yeterli işçilik bildirilip
bildirilmediği hususunun Kurumun denetim ve kontrolle görevli
memurlarınca veya Kurum tarafından yetki verilen serbest muha75
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sebeci ve mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından belirlenmesi işlemdir.
Yürürlük tarihi olarak hangi tarihten itibaren ilgili işler
asgari işçilik kapsamındadır?
Asgari işçilik uygulaması 8.12.1993 tarihli ve 21782 tarih ve
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla 4792 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun altıncı maddesine eklenen fıkralar ile
uygulamaya konulmuştur. Söz konusu uygulama 1/1/1994 tarihi
itibariyle başlamıştır.
Bu kapsamda söz konusu yasal düzenleme sonucu 01.01.1994
tarihi sonra başlayan her türlü özel bina inşaatı ile ihale konusu işleri asgari işçilik incelemesi kapsamına alınmış ve asgari işçilik uygulamasının konusunu oluşturmuştur.
Asgari işçilik uygulaması genel olarak hangi aşamalardan
oluşmaktadır?
Genel olarak asgari işçilik uygulaması yaklaşık maliyet bedeli
veya toplam istihkak tutarının belirlenmesi, işin başlangıç ve bitiş
tarihinin belirlenmesi, asgari işçilik oranın belirlenmesi, fatura karşılığı üçüncü kişilere yapılan işlerin tespiti, yapılan işçilik ödemelerinin ve sigorta primine esas kazanç üst sınırını aşan ödemelerin
tespiti ve son olarak yeterli veya eksik işçiliğin tespiti aşamalarını
içermektedir.
Ünitede görevli memur tarafından yapılan araştırma işleminde ve Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya
Kurum tarafından yetki verilen serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yeterli işçilik bildirilip
bildirilmediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan inceleme işleminde
söz konusu aşamalardan bazıları ortak olarak uygulanmakta iken
bazı aşamalar ise Ünite tarafından yapılan araştırma işleminde bulunmamakta ancak Kurumun denetim ve kontrolle görevli memur76
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larınca veya Kurum tarafından yetki verilen serbest muhasebeci ve
mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan inceleme işleminde yer almaktadır.
Ünitece yapılan asgari işçilik araştırma işlemi ile Kurumun denetim ve kontrolle memurları tarafından yapılan inceleme işleminin farkları nelerdir?
Asgari işçilik uygulaması çerçevesinde Ünite tarafından yapılan araştırma işlemi ile Kurumun denetim ve kontrolle memurları ile yetki verilen meslek mensupları tarafından yapılan inceleme
işlemi arasındaki farklılardan en önemlisi fatura karşılığı üçüncü
kişilere yaptırılan işlerin dikkate alınıp alınmamasında ortaya çıkmaktadır.
Asgari işçilik uygulama sürecinde malzemeli işçilik içeren
veya salt işçilik içeren faturalar ile prime esas kazanç üst sınırını
aşan ödemeler yalnızca Kurumun denetim ve kontrolle memurları
ile yetki verilen meslek mensupları tarafından yapılan inceleme işleminde dikkate alınmakta olup söz konusu faturalar dosya memurunun kayıt ve belge inceleme yetkisi olmadığından Kurum Ünitesi
tarafından yapılan araştırma sürecinde dikkate alınmamaktadır.
Faturalı işçilik ödemeleri ve prime esas kazanç sınırını aşan
ödemeler asgari işçilik araştırma işleminde Ünitece dikkate alınmamakla birlikte Ünitece yapılan asgari işçilik araştırmasında asgari
işçilik oranı % 25 eksiltilerek uygulanmaktadır. Öte yandan Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru ile yetki verilen serbest
muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir tarafından
yapılan inceleme sürecinde ise asgari işçilik oranı eksiltilmeden uygulanmaktadır.
Yine işin başlangıç ve bitiş tarihi gibi unsurlarda tereddütlerin
olduğu, Kurumda tescil edilmemiş, tescili olan ancak işçilik bildiriminde bulunulmamış işler ve ruhsatsız işler bakımından Ünitede
dosya memurunca araştırma işlemi yapılamamakta bu hususların
77

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

ihale konusu işler ve inşaat işleri açısından vuku bulması halinde
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından inceleme yapılması gerekmektedir.
Asgari İşçilik uygulama sürecinde Ünitece yapılan araştırma ve Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan inceleme faaliyetinde izlenecek usul ve esas yönünden aynı olan konular nelerdir?
Yaklaşık maliyet bedeli veya toplam istihkak tutarının belirlenmesi, işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirlenmesi, asgari işçilik
oranın belirlenmesi ve yeterli veya eksik işçilik belirlenip belirlenmesi şeklindeki aşamalar hem Ünite tarafından yapılan araştırma
işleminde hem de Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan inceleme faaliyetinde izlenecek benzer usul ve
esasları oluşturmaktadır.
Ünite tarafından yapılan ön değerlendirme kapsamında
ilişiksizlik belgesi alınma süreci ne şekilde işler?
Ünite tarafından ilişiksizlik belgesine ilişkin araştırma (ön değerlendirme) aşaması işin bitimine ilişkin dilekçesinin SGİM veya
SGM’ye verilmesi ya da Kurumumuzca yapılan araştırmalarda işin
bittiğinin tespit edilmesi ile başlamaktadır.
Bundan sonraki aşamada ihale makamı veya ruhsatı veren
kamu kurumuyla yazışma yapılarak ihale konusu iş veya inşaat ile
ilgili bilgiler maktu form şeklinde yazılı olarak istenmekte, İlgili
kamu kurumundan gelen bilgi yazısının eksik olmaması durumunda dosya kontrol aşamasına geçilmektedir. İlgili kamu kurumundan
gelen bilgi yazısının eksik olması durumunda eksiklerin giderilmesi amacıyla bir kez daha ilgili idareye yazı yazılmaktadır.
Sonraki aşamada ise Kurum Ünitesi tarafından tahakkuk ve
tahsilat, sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgeleri, sigortalı eksik gün
bildirimleri, bildirilen sigortalıların mevzuata uygunluğu (şirket
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ortağının sigortalılığı, kadın ve çocuk sigortalı vb.), İhale makamı
bilgileri ile işveren bildirimlerinin uygunluğu, asgari işçilik oranının belli olup olmadığı gibi hususların kontrolleri yapılmaktadır.
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 yapılarak yeterli veya yetersiz işçilik bildirilip bildirilmediği belirlenmektedir.
Bu noktada Ünite tarafından yapılan kontrol aşamasında fiili tespit gerekmesi halinde konu denetim servisine havale edilerek
sosyal güvenlik denetmenince en geç 1 ay içerisinde gerekli işlem
yapılarak konu kontrolü yapan servise geri gönderilmektedir. Yine
kontrol aşamasında yapılan işin malzemeli iş olması veya işin Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde yer almaması veyahut tebliğ
edilen tutara dayanak işçilik oranına itiraz edilmesi gibi durumlarda konu Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna (AİTK) intikal ettirilerek
oranın belirlenmesi gerçekleştirilmektedir.
Ünite tarafından yapılan değerlendirme, araştırma sonucunda yeterli işçilik bildirilmişse ne şekilde işlem yapılır?
Kurumun ilgili Ünitesi tarafından yapılan ön değerlendirme,
araştırma işlemi sonucunda yeterli işçilik bildirilmiş ise ilgililere
ihale makamındaki kesin teminatın veya ruhsat makamından yapı
kullanma izin belgesi alınması amacıyla ilişiksizlik belgesi verilmektedir.
Ünite tarafından yapılan değerlendirme, araştırma sonucunda yeterli işçilik bildirilmemişse ne şeklide işlem yapılır?
Kurumun ilgili Ünitesi tarafından yapılan ön değerlendirme,
araştırma işlemi sonucunda yeterli işçilik bildirilmemiş olduğunun
tespit edilmesi halinde 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 taah79
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hütname verilip aynı süre içerisinde ödenmesi halinde ilişiksizlik
belgesi verilmektedir.
Ünite tarafından yapılan araştırma sonucunda dosya hangi durumlarda Teftişe gönderilir?
Kurumun ilgili Ünitesi tarafından yapılan ön değerlendirme,
araştırma işlemi sonucunda belirlenen fark prim tutarının tebliğ
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 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 ilgililere verilmekte, fark işçiliğin tespit edilmesi halinde ise bu tutar kesinleşerek 1 ay içerisinde ödenmek üzere işverenlere tebliğ edilmektedir.

80

İşyeri Kayıtlarının Saklanması ve İbrazına
İlişkin İşveren Yükümlülüğü

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

İşyeri Kayıtlarının Saklanması ve İbrazının Kanuni Dayanakları: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası;
“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.”
Düzenlemesi yer almaktadır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri Kayıtlarının
İbrazı” başlıklı 107 nci maddesinde de ibraz yükümlülüğüne ilişkin
esaslar düzenlenmiştir.
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini
kaçyıl süreyle saklamak zorundadır?
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 zorundadırlar
İşveren, işyeri sahiplerinin; işyeri defter, kayıt ve belgelerini istenilmesi halinde kaç gün içinde ibraz etmeleri gerekmektedir?
İşverenler ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen
memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek
zorundadırlar.
Defter, kayıt ve belgelerin 15 gün içerisinde ibraz yükümlülüğüne aykırılığın yaptırımı nedir?
Söz konusu yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine
getirmeyenlere;
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1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,
2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari
ücretin altı katı tutarında,
3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı
tutarında,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgelerin ibrazı nasıl
sağlanır?
Defter ve belgeler Kanunun 99 uncu maddesi gereğince
11/2/1959 tarihli ve 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.
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
bu yerlerde de yapılabilir.
İşverenlerden bilgisayar ortamında saklanan işyeri kayıt
ve belgelerinin ibrazı da istenebilir mi?
Denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurların istemeleri hâlinde işverenler, bilgisayar ortamında sakladığı işyeri
kayıt ve belgelerini manyetik ortamda verirler. İşveren, denetim ve
kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlara uygun donanım ve yazı84
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lımlar, terminallere ulaşım imkânları ve uzman personel sağlamak
zorundadır.
İşyeri kayıt ve belgelerinin eksik ibrazı halinde idari para
cezası uygulanır mı?
İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda olduğu tüm defter, kayıt, bilgi ve belgeleri
istenilmesi halinde ibraza yükümlüdür. İstenildiği halde ibraz edilmeyen defter, kayıt, bilgi ve belgelerden herhangi birinin veya bir
kaçının eksik ibrazı, yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmediği
hükmünde sayılır.
Bu noktada işverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren tarafından ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda olduğu tüm defter, kayıt, bilgi ve belgelerden istenilen herhangi birinin veya bir kaçının
mücbir sebep olmaksızın ibraz edilemeyeceğinin bildirilmesi, idari
para cezasının uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

85

İşyeri Kayıtlarını Geçerli Tutma Yükümlülüğü

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

İşyeri Kayıtlarının Geçerli Tutulması Hususunun Kanuni
Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin dört
numaralı alt bendi;
“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, işçilikle ilgili giderlerin
işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına
esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek
şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, 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 bu bendin (1) ve (2)
numaralı alt bentlerine göre; Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço
esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına
göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu bendin (1)
numaralı alt bendine göre, idari para cezası uygulanır.”
Düzenlemesine istinaden işyeri kayıtlarının geçerli tutulması
noktasında yükümlülük sağlanmıştır.
İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce
tasdik ettirilmesi zorunlu mudur?
İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunludur.
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İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce
tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması halinde cezai bir yaptırım uygulanmakta mıdır?
İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması
halinde tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak
bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında, diğer defterleri tutmakla
yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari
para cezası uygulanmaktadır.
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme
hesabı esasına göre tutulmuş defterler konusunda cezai bir
yaptırım uygulanmakta mıdır?
Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler
geçerli sayılmamakta ve aylık asgari ücretin on iki katı
tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan
defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmına ilişkin bir ceza uygulanmakta mıdır?
Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan
defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, geçerli sayılmamakta ve
tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarı aşılmamak kaydıyla, bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, yasal tasdik
süresinin son gününde, geçerli asgari ücret üzerinden, aylık
asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
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İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen
defterlere ilişkin bir ceza uygulanmakta mıdır?
İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler geçerli sayılmamakta ve tutmakla yükümlü bulunulan defter
ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza
tutarı aşılmamak kaydıyla, bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği
her bir takvim ayı için, ilgili ayın son gününde, geçerli asgari
ücret üzerinden, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para
cezası uygulanmaktadır.
Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin
olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan
tutulmuş defterlere ilişkin bir ceza uygulanmakta mıdır?
Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler geçerli sayılmamakta ve tutmakla yükümlü bulunulan
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken
ceza tutarı aşılmamak kaydıyla, bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, ilgili ayın son gününde, geçerli asgari ücret üzerinden, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası
uygulanmaktadır.
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 defterlere ilişkin bir ceza uygulanmakta mıdır?
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
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halinde defterler geçerli sayılmamakta ve tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi
gereken ceza tutarı aşılmamak kaydıyla, bu geçersizlik hallerinin
gerçekleştiği her bir takvim ayı için, ilgili ayın son gününde,
geçerli asgari ücret üzerinden, aylık asgari ücretin yarısı
tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
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Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme Yükümlülüğünün Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin beş
numaralı alt bendi;
“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 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.”
Düzenlemesi yer almaktadır.
İşverenlerin ücret tediye bordrosu düzenleme yükümlülüğü var mıdır?
İşverenlerin ücret tediye bordrosu düzenleme yükümlülüğü
bulunmakta olup işverenler Kuruma verdikleri prim belgesinde
yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak ve Kanunda sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle
yükümlüdürler.
Ücret tediye bordrolarında yer alan geçersizlik hallerine
ilişkin bir yaptırım uygulanmakta mıdır?
Evet uygulanmaktadır. 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 imzasının bulunması zorunludur.
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Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza
şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan
ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmamakta ve
her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı
tutarında, idari para cezası uygulanmaktadır.
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HİZMET AKDİNE TABİİ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN SGK PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den İtibaren)
Hizmet Akdine Tabii Olanlar Açısından Prim Oranları (5510 sayılı
Kanunun 4/a bendi kapsamında olanlar)
Sigorta Kolu

İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2*

-

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve
Ölüm Sigortası Prim Oranı (Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)
60 Gün Eklenecek İşler

12

9

21

90 Gün Eklenecek İşler

12,5

9

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

14

9

23

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler
için)

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

*10/1/2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle
kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’si olarak belirlenmiş olup bu primin tamamını işverenin
ödeyeceği ve bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına
artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.
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PRİME TABİ
(+) / TABİ
DEĞİL (-)

HANGİ AYDA
PRİME TABİ
TUTULDUĞU

+

Hak Edilen Ay

+

Hak Edilen Ay

aa) Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

ab) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

ac) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

ae) Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İş birimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden
ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

- Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

ea) Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eb) Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ec) Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ed) İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ef) Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eg) Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eh) Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eı) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
Ücret
Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
a) Zaman birimine göre ücret
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ei) Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ej) Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ek) Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

el) İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

em) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem
zammı

+

Hak Edilen Ay

f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

h) Sigortalılara istirahatli iken ödenen
ücretler

+

Hak Edilen Ay

ı) Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay

i) İşverenler tarafından sigortalılar için özel
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari
ücretin % 30'unu geçen özel sağlık sigortası
primi ve bireysel emeklilik katkı payı
tutarları

+

Hak Edilen Ay

aa) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

ab) Nakit ödenen kira yardımı

+

Ödendiği Ay

ac) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

ad) Nakit ödenen yakacak yardımı

+

Ödendiği Ay

ae) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

af) Sünnet yardımı

+

Ödendiği Ay

ag) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

ah) Nakit ödenen ısıtma yardımı

+

Ödendiği Ay

aı) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

+

Ödendiği Ay

aj) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

ak) Yılbaşı parası

+

Ödendiği Ay

al) Kreş parası

+

Ödendiği Ay

am) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

an) İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

ao) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

ap) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

ar) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen
ikramiye

+

Ödendiği Ay

a) Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak
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as) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar
Kurulu kararına dayanılarak ödenen
ikramiye

+

Ödendiği Ay

aş) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen
ikramiye

+

Ödendiği Ay

at) Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

au) Kurumca sigorta priminden istisna edilen
tutarı aşan çocuk zammı tutarı

+

Ödendiği Ay

aü) Kurumca sigorta priminden istisna edilen
tutarı aşan aile zammı tutarı

+

Ödendiği Ay

av) Kurumca sigorta priminden istisna edilen
tutarı aşan yemek parası tutarı

+

Ödendiği Ay

b) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
İdare veya kaza mercilerince verilen
kararlara istinaden yapılan ödemelerden
ücret mahiyetinde olanlar ait oldukları ay/
aylar itibariyle, diğer ödemeler ise ödemenin
yapıldığı ay/aylar itibariyle sigorta primine
tabi tutulduğundan, idare veya kaza
mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan
ödemelerden yukarıda ücret adı altında yer
alan ödemeler bakımından ait oldukları ay/
aylar, diğer ödemeler adı altında yer alan
ödemeler bakımından ise ödemenin yapıldığı
ay/aylar dikkate alınarak sigorta primi kesintisi
yapılacaktır.
Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar
a) Görev yollukları

-

b) Seyyar görev tazminatı

-

c) Kurumca sigorta priminden istisna edilen
tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı (Aylık
asgari ücretin % 2 si)

-

d) Kurumca sigorta priminden istisna edilen
tutarı aşmayan aile zammı tutarı (Aylık asgari
ücretin % 10 u)

-

e) Kurumca sigorta priminden istisna edilen
tutarı aşmayan yemek parası tutarı (Günlük
asgari ücretin %6 sı)

-
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f) İşverenler tarafından sigortalılar için özel
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari
ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık
sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı
tutarları

-

g) Doğum yardımı

-

h) Ölüm yardımı

-

ı) Evlenme yardımı

-

j) Ayni yardımlar

-

Ja) Ayni konut tahsisi

-

Jb) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

-

k) Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem
tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve
keşif ücreti

-

l) İhbar tazminatı

-

m) Kasa tazminatı

-
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Yemek Paraları (Yardımı)
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından 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, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla
bu tutardan prim kesilmeyecektir.
Çocuk Zammı (Yardımı)
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen
çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; 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 Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan
çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı
adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler
için belirlenen aylık asgari ücretin %2, 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan
sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü
oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında
dikkate alınmayacaktır.
Aile Zammı (Yardımı)
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının
olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna
tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve
Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından
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büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında
çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için % 20’si oranındaki
tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları
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.
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FİİL

MÜEYYİDESİ

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine İlişkin İdari Para Cezaları
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına
göre, işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce sigortalı işe giriş
bildirgesi ile Kuruma bildirmeleri gerektiğinden anılan bildirgeyi, belirtilen bu süre içinde ya da Kurumca belirlenen
şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her
bir sigortalı için

Asgari Ücretin
1 Katı

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli
memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya
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

Asgari Ücretin
2 Katı

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 tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri
ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya
belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde
tekrarı halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için

Asgari Ücretin
5 Katı

İşyeri Bildirgesine İlişkin İdari Para Cezaları
Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen işyeri bildirgesinin
en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte, işyerinin devri, intikali veya başka bir ile nakli halinde 10 gün içinde, işyerinin mirasçılara intikali halinde 3 ay içinde Kuruma verilmesi gerektiğinden; söz konusu bildirgeyi bu süreler içinde
Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenlere veya
Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere
1- Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için,

Asgari Ücretin
3 Katı
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2- Diğer defterleri tutmakta zorunlu olanlar için,

Asgari Ücretin
2 Katı

3- Defter tutmakta yükümlü olmayanlar için,

Asgari Ücretin
1 Katı

Aylık Prim ve Hizmet Belgesine İlişkin İdari Para Cezaları
Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesini, 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;
1- Belgenin asıl olması halinde, (Aylık asgari ücretin 2 katını
geçmemek kaydıyla)

Sigortalı Sayısı Başına
Asgari Ücretin 1/5

2- Belgenin ek olması halinde, (Aylık asgari ücretin 2 katını
geçmemek kaydıyla)

Sigortalı Sayısı Başına
Asgari Ücretin 1/8

3- Ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda,
(eksik gün bildirimlerine ilişkin) (Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla)

Sigortalı Sayısı Başına
Asgari Ücretin 1/2

4- Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrolle
görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu
idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden
veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte
olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate
alınmaksızın,

Asgari Ücretin
2 Katı

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca ya
da SMMM veya YMM işyeri kayıtlarının incelenmesi neticesinde tespit edilen fark eksik işçilik tutarlarına ilişkin idari para cezaları
• Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, tespit edilen eksik işçilik tutarı, faaliyet süresinin son ayına
veya bazı aylarına ya da da tamamına,
• 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş serbest muhasebeci
malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce tespit edilen
fark işçilik tutarı ise, faaliyet süresinin son ayına, mal edilecektir.
Buna göre, eksik işçiliğin mal edildiği her bir ay için, 5510
sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının;
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(d) bendi uyarınca aylık
asgari ücretin iki katı
tutarında,
(e) bendinin (4) numaralı alt
bendi uyarınca aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
idari para cezası uygulanacaktır.
(Toplam olarak 2,5 Asgari
Ücret)
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Defter, Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilme Yükümlülüğüne Uymamaya
İlişkin İdari Para Cezaları
1- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

Asgari Ücretin 12 Katı

2- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

Asgari Ücretin 6 Katı

3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

Asgari Ücretin 3 Katı

Defterlerin Tasdiksiz Kullanılmış Olması Halinde İdari Para Cezaları
İşyerine ait defterlerin, kullanılmaya başlanmadan önce
tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış
olması halinde; defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi
durumunda verilmesi gereken idari para cezasını tutarını aşmamak kaydıyla,

• Bilanço esasına göre defter
tutmakla yükümlü olanlar
için, 12 x asgari ücret,
• Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
6 x asgari ücret,
tutarında idari para cezası
uygulanır.

Bilanço Esasına Göre Defter Tutması Gerekirken İşletme Hesabına
Göre Defter Tutulması Halinde İdari Para Cezası
Bilanço esasına göre defter tutması gerekirken işletme hesabına göre defter tutulması halinde

Asgari Ücretin
12 Katı

Defter Ve Belgelerin Kanuna Uygun Düzenlenmemesi Halinde İdari
Para Cezası
Defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde verilmesi gereken idari para cezasını tutarını aşmamak kaydıyla
defter ve belgelerin tümünün verilen süre içinde incelemeye
ibraz edilmesine rağmen,
• Kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan
defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı,
• İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen
defterler,
• Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin
olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya
noksan tutulmuş defterler,
• 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,
geçerli sayılmaz.
Bu durumda geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir
takvim ayı için

Asgari Ücretin 1/2 si
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Ücret Tediye Bordrosunun Kanuna Uygun Düzenlenmemesi
Halinde İdari Para Cezası
İşverenler tarafından ibraz edilen ücret tediye bordrolarında; işyerinin sicil numarasının, bordronun ilişkin olduğu
ayın, sigortalının adı, soyadının, sigortalının sosyal güvenlik
sicil numarasının, ücret ödenen gün sayısının, sigortalının
ücretinin, ödenen ücret tutarının,ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir.
Dolayısıyla, söz konusu unsurlardan herhangi birini
ihtiva etmeyen
(imza
şartı
yönünden
makbuz
mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç)
ücret tediye bordroları her bir geçersiz ücret tediye
bordrosu için, ilişkin olduğu ayın son gününde geçerli olan
asgari ücret üzerinden

Asgari Ücretin 1/2 si

Kamu İdareleri ve Bankaların Bildirim Yükümlülüğüne Uymaması
Halinde İdari Para Cezası
Kamu idareleri ve bankaların işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmemeleri veya kontrol etmelerine rağmen sigortasız olduğunu tespit
ettiği kişileri Kuruma belirtilen süreler içinde bildirmemeleri
halinde,
İlgili kamu idaresi veya banka aleyhine, her bir sigortalı
başına,

Aylık asgari ücretin 1/10 u

Ticaret Sicil Memurlarının Bildirim Yükümlülüğüne Uymaması Halinde İdari Para Cezası
Ticaret sicil memurluklarının, işverenlerce bildirilmesi
halinde, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı
sayısını, bunların işe başlama tarihini on gün içinde Kuruma
bildirmemeleri halinde

Asgari Ücretin 1 Katı

Yapı Ruhsatı ve Yerine Geçen Belgelerin Bildirimine İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası
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 belgeleri, ve bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu yükümlülükleri yasal süresi içinde yerine getirmeyen
kurum ve kuruluşlara, yerine getirilmeyen her bir bildirim
yükümlülüğü için
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İhale Konusu İşleri Üstlenenlerin ve Bunların Adreslerinin Bildirilmesine İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası
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 on beş gün
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında

Asgari Ücretin
1 Katı

Kamu İdarelerince Vazife Malullüğüne Sebep Olan Olayın Bildirilmesi Yükümlülüğe Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası
Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, en geç
on beş iş günü içinde, Kuruma bildirmekle yükümlü olup bu
yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında

Asgari Ücretin
1 Katı

Asgari İşçilik Uygulamasına İlişkin Bilgi ve Belgelerin Bildirimine
İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, istenilmesi halinde,
gerek ihale konusu işlerle ilgili, gerekse özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili Kurumca yapılacak olan ön değerlendirme,
araştırma veya tespit işlemlerine esas teşkil eden bilgi ve belgeleri bir aylık süre içinde Kuruma göndermek zorunda olup
bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında

Asgari Ücretin
2 Katı

Sosyal Güvenliğe İlişkin Bilgilerin Bildirimine İlişkin Yükümlülüğe
Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası
5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum
ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kurumca belirlenen sürenin son gününde/protokolde belirtilen
sürenin son gününde geçerli olan,

Asgari Ücretin
5 Katı

5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum
ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kurumca belirlenen sürenin son gününde/protokolde belirtilen
sürenin son gününde geçerli olan,

Asgari Ücretin
2 Katı
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Sigortalı İşten Ayrılış Bildirimi ile Geçici 20. Maddeye Tabi Sandık
İştirakçiliğinin Başlama ve Bitiş Bildirimine Uyulmaması Halinde
İdari Para Cezası
4/1-a kapsamına sigortalı sayılanların işten ayrılış bildirimi 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, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla
yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla
her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

Asgari Ücretin 1/10 u

Sağlık Aktivasyon Bildirimine İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası
Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları
kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

Asgari Ücretin 1/2 si

Ek 6 ncı Maddeye İstinaden Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması
Halinde İdari Para Cezası
Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya
kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her
bir fiil için

Asgari Ücretin 1 Katı

Çalışılmadığına Dair Belge Girişinin Belirlenen Süre İçerisinde ve
Elektronik Ortamda Yapılmaması ve Hiç Yapılmaması Halinde İdari
Para Cezası
Çalışılmadığına dair bildirimin işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği
son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma
gönderilmesi zorunludur.
Bu bildirimin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

Asgari Ücretin 1/10 u

Bu bildirimin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına

Asgari Ücretin 1/2 si

Denetim Elemanlarına Engel Olma Halinde Ceza Uygulaması Halinde İdari Para Cezası
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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
5 Katı

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 Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler
hakkında ayrıca

Asgari Ücretin
10 Katı
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1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre İşverenler, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan
kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
Ancak; 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 sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.
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 tescil tarihinden
itibaren bir aylık süre içinde yapılmış olması halinde sigortalı işe
giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır.
2. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi
2.1. İşyeri Bildirgesinin Verilme Süresi
5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre işveren işyeri
bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma
vermekle yükümlüdür.
Buna göre, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte verilmesi gerekmektedir.
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2.2. İşyeri Bildirgesi Ekinde Verilecek Belgeler
2.2.1. Devamlı Nitelikteki İşyerleri Bakımından
Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler
__ İşyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,
__ Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi iş-

verenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin
imza sirküleri,
Verilmesi İşin veya İş Alan Kimsenin Durumuna Göre
Farklılık Arz Eden Belgeler
__ Tüzel kişiler için; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret

Sicil Gazetesi,
__ Adi ortaklık söz konusu ise; noter onaylı ortaklık sözleş-

mesi,
__ İhale konusu işler söz konusu ise; işin sözleşmesi veya işin

üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
__ •İnşaat işi söz konusu ise; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa

arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye
bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri aranmaz.
2.2.2. Geçici Mahiyetteki İşyerleri Bakımından
Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler
__ Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi iş-

verenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin
imza sirküleri,
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Verilmesi İşin veya İş Alan Kimsenin Durumuna Göre
Farklılık Arz Eden Belgeler
__ Tüzel kişiler için; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret

Sicil Gazetesi,
__ Adi ortaklık söz konusu ise; noter onaylı ortaklık sözleş-

mesi,
__ İhale konusu işler söz konusu ise; işin sözleşmesi veya işin

üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
__ İnşaat işi söz konusu ise; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa

arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye
bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri aranmaz.
2.3. İşyeri Bildirgesinin Verilme Şekli
İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler halen işyeri
bildirgelerini Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderebilecekleri
gibi kağıt ortamında da Kuruma verebileceklerdir.
2.3.1. İşyeri Bildirgesinin Elektronik Ortamda Verilmesi
__ İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin

ardından, e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgesinin işveren veya vekili tarafından imzalanmış bir sureti ile
işyeri bildirgesi ekinde verilmesi gereken belgelerin 7 iş
günü içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
__ İşyeri bildirgesi ve ekleri söz konusu 7 günlük süre geçiril-

dikten sonra Kuruma verilse de işyeri bildirgesinden dolayı herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.
__ İşyeri bildirgesi e-Sigorta kanalıyla gönderildikten sonra,

işyeri tescil işlemi yapılmamış olmak kaydıyla bildirgenin
127

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

verilmesi gereken yasal süresinin son güne kadar (son gün
dahil) bildirgeyi düzenleyen kişiler tarafından işyeri bildirgesinin iptal edilmesi veya hatalı girilen bilgilerin düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.
__ İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi sırasında ilgili sosyal

güvenlik merkezinin hatalı seçilmesi halinde, tescil işlemi
yapılmamış olmak ve işyeri bildirgesinin verilmesi gereken
yasal süre geçirilmemiş olmak kaydıyla bildirgeyi düzenleyen kişiler tarafından ilgili sosyal güvenlik merkezi düzeltilebilecektir.
2.3.2. İşyeri Bildirgesinin Elektronik Ortamda Verilmesi
__ İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler işyeri bil-

dirgelerini Kurumumuza kağıt ortamında da Kuruma verebilirler.
__ İşverenler, işyeri bildirgesi ekindeki belgelerin bir ay içinde

Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle
yükümlüdür.
__ İşyerinin başka bir ile nakli, miras yoluyla intikali, TTK hü-

kümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi vb. hallerde işyeri bildirgesi kağıt ortamında verilir.
2.4. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi Gereken Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi
Ana Kural
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.
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İstisnaları
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.
3. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi ve Şekli
__ Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan

sigortalılar için düzenlenecek olan asıl, ek veya iptal nitelikteki 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 kar-

şılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan asıl, ek
veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç
belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi zorunludur.
3.2. e-Sigorta Uygulaması
__ Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma e-Sigorta kana-

lıyla 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.
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__ 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 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.
__ 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 il130
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zama 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.
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Sigortalıların Bünyece Elverişli işlerde Çalıştırma Yükümlülüğü,

5510 Sayılı kanunun 21 inci maddesi üçüncü fıkrası gereği,
İşveren sigortalıyı alacağı rapor doğrultusunda bünyece elverişli
olduğu işlerde çalıştırmakla yükümlüdür. Çalışma mevzuatında sağlık
raporu alınması gereği belirtilen işlerde, böyle bir rapora
dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli
olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu
tespit veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu
meydana gelen hastalığı nedeniyle, SGK tarafından sigortalıya ödenen
geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.
Sağlık Raporu almadan veya rapora aykırı çalıştırmama ile
sigortalı raporlu iken çalıştırma yükümlülüğü,
İşveren, ilgili kanunlar gereği sağlık raporu alınması gereken
hallerde sigortalı için sağlık raporu alarak çalıştırmak zorundadır.
Ayrıca alınan raporlarda çalıştıracağı işte çalışması tıbbi yönden
elverişli olmadığı belirtilmiş ise anılan işlerde çalıştırmama
yükümlülüğü de bulunmaktadır. Sağlık kurulu raporu ile belli bir işte
çalışamayacağı belgelenen (4/a) kapsamındaki kişiler raporda
belirtilen işte çalıştırılamazlar.
İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde
sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu işte
çalışması tıbbi yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde sigortalıyı
çalıştıran işverenler, bu nedenle SGK tarafından yapılan sağlık hizmeti
giderlerini 5510 sayılı kanunun 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
gereği ödemek zorundadırlar. Sağlık kurulu raporu ile belli bir işte
çalışamayacağı belgelenen 4/a kapsamındaki kişileri çalıştıran
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işverenler, sigortalının aynı hastalık sebebiyle SGK tarafından yapılan
masraflarını ödemekle yükümlüdür.
İşveren, raporlu sigortalıyı istirahatli dönemde işyerinde
çalıştıramaz. Eğer çalıştırır ise aynı hastalığı nedeni ile yapılacak
masrafları ödemekle yükümlüdür. Sigortalı, tedavinin sona erdiğine
ve çalışabilir durumda olduğuna dair SGK tarafından yetkilendirilen
hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışır ise
aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları sigortalının
kendisinden alınır.
Yurtdışı Tedavilerinde işverenin yükümlülüğü,
5510 sayılı kanunun 66 maddesi ile yapılan düzenleme ile
işverenlere bu yükümlülük getirilmiştir. Yurtdışına geçici görevle
gidenlere acil hallerde, sürekli görevli gidenler ile bakmakla yükümlü
olduğu kişilere acil hal olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmeti
giderlerinin (Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetleri
)karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.
*(4/a) ve (4/c) kapsamında sigortalı sayılanlardan, SGK
tarafından belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel
mevzuatlarında belirlenen usule uygun olarak geçici görevle
yurtdışına görevlendirilenlere acil hallerde,
*(4/a) ve (4/c) kapsamında sigortalı sayılanlardan SGK
tarafından belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel
mevzuatlarında belirlenen usule uygun olarak geçici görevle
yurtdışına görevlendirilenler ile bunların yurtdışında birlikte
yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere ,
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Yurtdışında sağlanan sağlık hizmetlerinin SGK tarafından
karşılanacak bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet
sunucularına ödenen tutarı geçmemektedir. SGK tarafından
belirlenen tutarı aşan sağlık hizmet tutarını işverenler ödemekle
yükümlüdür.
Sigortalılara ait ücretlerin bankaya yatırılması yükümlüğü,
Ücretlerin banka kanalı ile ödeme yükümlülüğü her ne kadar
5510 sayılı kanun ile düzenlenmemiş olsa da ,sosyal güvenlik
mevzuatını yakından ilgilendirmesi nedeniyle konuyu ele almak gereği
hasıl olmuştur.4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinin ikinci
fıkrası, 5754 Sayılı Kanun’un 85. maddesi ile değiştirilerek

“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural
olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir
banka hesabına ödenir…”. hükmü getirilmiş ve akabinde de 18
Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete ’de “Ücret, Prim,
İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Bu düzenlemeye göre 01.01.2009 tarihinden itibaren;
• 4857 sayılı İş Kanunu,
• 854 sayılı Deniz İş Kanunu,
• 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun,
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• 818 sayılı Borçlar Kanunu,
kapsamında çalıştırılan ve yönetmelikte belirtilen güvenlik,
istihbarat ve gizlilik dereceli tesislerde çalışanların dışındaki işçi,
gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her türlü istihkakı banka yoluyla ödemesi zorunlu hale
gelmiştir.
Yönetmelik Türkiye genelinde 10 çalışandan bahsettiği
için bu değerlendirmede SGK dosyaları baz alınmayacak, ülke
gelinde (yurtdışı hariç) kaç işyeri var ise tamamında belirtilen
kanun kapsamındaki çalışanlar hesaba dahil edilecektir.
Banka Kanalı ile Ödeme Yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi halinde,5754 sayılı kanunla değiştirilen 4857
sayılı kanunun 102 nci maddesi (a) bendi gereği bu zorunluluğu
yerine getirilmemesi halinde müeyyide uygulanacağı açıkça
belirtilmiştir. Tahakkuk ettirilecek idari para cezaları ceza
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından
uygulanmaktadır.

Kurumun
Denetim
ve
Kontrolle
görevlendirilmiş
memurlarına, görevlerini yaparken engel olmamak yükümlülüğü,
SGK Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin,5510
sayılı kanunun uygulamasından doğan inceleme ve soruşturman
görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler görevlerini
yapmasına engel olamazlar. Görevlerini yapmasını engellemek
amacıyla işverenler cebir ve tehdit kullanamazlar.
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5510 sayılı kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ‘’ı’’ bendi
gereği, SGK Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin inceleme
ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler,
sigortalılar ve işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini
yapmalarına engel olurlar ise, engel olanlar hakkında eylemleri başka
bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para
cezası uygulanmaktadır.
Ayrıca, anılan denetim elemanlarının görevlerini yapmasını
engellemek amacıyla zor ve tehdit kullanmaları halinde yapmış
oldukları fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil
etmiyorsa TCK’nun 265 nci maddesini ikinci fıkrasına göre cezai işlem
uygulanmaktadır. Zor ve tehdit kullananlar hakkında ayrıca asgari
ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Kurumun
Denetim
ve
Kontrolle
görevlendirilmiş
memurlarına, bilgi vermek ve diğer konularda çağrılarına cevap
verme yükümlüğü,
5510 sayılı kanunun 59 maddesi ikinci fıkrası ikinci cümlesi
gereği, işverenler ve sigortalılar işyeri sahipleri, tasfiye ve iflas
dairesinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişler, SGK Müfettişleri
ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerine bilgi vermek üzere çağrıldıkları
zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek
ve vermek, görevlerini yapmakla için her türlü kolaylığı sağlamak ve
bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle
yükümlüdürler.
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