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Meslek Mensuplarını Bilgilendirme Buluşmaları
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İŞYERİNİN DENETİMİ
&
İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN
İNCELENMESİ
Murat ÖZDAMAR
SGK İstanbul İl Md Yrd.
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İŞYERİ/DENETİM YETKİSİ

İ.S
.M

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 1 inci maddesine göre, Kanunun amacı; sosyal sigortalar
ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu
sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan
yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini
belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
•
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigortalar ve genel
sağlık sigortası ile ilgili düzenlemelerde amacı gerçekleştirmek üzere
yetkili kılınmıştır. SGK, kanunun kendisine verdiği bu yetkiye
istinaden, işveren, sigortalı, hak sahibi ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile meslek odalarına “sosyal güvenliği” sağlama adına
bildirim yükümlülüğü getirmektedir.

•
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İŞYERİ/DENETİM YETKİSİ

İ.S
.M

Bildirim yükümlülüklerini kanunda öngörülen süreler
içerisinde yerine getirmeyen işveren, sigortalı, hak sahibi ve
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarına SGK,
5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi gereği idari para cezası
adı verilen yaptırım uygulamaktadır.
•
Kanun’un sağlıklı biçimde uygulanması ve Kanundaki
hükümlerin boş sözcük yığını olarak kalmaması için,
uygulamanın izlemesi, gözetimi ve denetiminden başka
uygulamada saptanacak aykırılıklar hakkında cezalandırma
hakkını da kullanması gerekir. İdari para cezalarının çıkış
noktasını da bu temel anlayış oluşturur.
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KAYIT VE BELGELER

5510 sayılı Yasa’nın 86. maddesi ikinci fıkrasında ise ;
İşverenin, işyeri sahiplerinin; işyeri defter, kayıt ve belgelerini
ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl
süreyle, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen

İ.S
.M

memurlarınca (Müfettiş-Denetmen) istenilmesi halinde 15 gün
içinde ibraz etmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102-107 maddelerinde
işyeri kayıtları ile tutulması gerekli defter/belgelere yer verilmiştir.
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KAYITLARIN MÜFETTİŞ/DENETMENE İBRAZI

İ.S
.M

5510 sayılı Yasanın 102. maddesi 1. fıkrası “e”
bendinde; 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki
yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on
beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak
yerine getirmeyenlere;
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, idari para cezası uygulanacağı
hüküm altına alınmıştır.
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KAYITLARIN MÜFETTİŞ/DENETMENE İBRAZI
5510
sayılı
Yasanın
102.
maddesi
birinci fıkrası “e” bendine göre;
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 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)
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KAYITLARIN MÜFETTİŞ/DENETMENE İBRAZI

İ.S
.M

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 her bir kayıt
için asgari ücretin yarısı tutarında,
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KAYITLARIN MÜFETTİŞ/DENETMENE İBRAZI

İ.S
.M

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.
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KAYITLARIN MÜFETTİŞ/DENETMENE İBRAZI

İ.S
.M

İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye
sunulan ve tümünün veya bir bölümünün
geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler
yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari
para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter
türü dikkate alınarak KAYIT İBRAZ ETMEME
fiiline ilişkin idari para cezası uygulanır."
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YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

İşyeri kayıt belgelerini saklama yönünden;
a) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren işyeri
ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde,
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili
memurlarına göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı
takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle,
Kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi
memurları ise görevleri süresince saklamak
zorundadırlar.
b) Sigortalıyı devir alan işverenler, devredilen
sigortalılarla
ilgili
yükümlülüklerini
yerine
getirmişler ise, yükümlülüklerini yerine getirdikleri
sigortalılarla ilgili kendilerine ait işyeri kayıt ve
belgelerini birinci fıkrada belirtilen sürelerle
saklamak zorundadır.
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YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgeler,
incelemeyi
yapacak
denetim
ve
kontrolle
görevlendirilmiş ilgili memurun tebligatta belirttiği
adrese getirilir.
Ancak, işverenler, işyeri sahipleri, alt işveren ya da
sigortalıyı devir alan işveren tarafından defter ve
belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması
kaydıyla işletme merkezinde incelenmesinin yazılı
olarak istenilmesi veya bu isteğin bir tutanakla tespit
edilmesi hâlinde, denetim ve kontrolle görevlendirilmiş
ilgili memurca da teftişe elverişli bulunursa inceleme
orada yapılabilir.
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YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

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 yazılımlar, terminallere ulaşım
imkânları ve uzman personel sağlamak zorundadır.
Defter ve belgeler 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.

.M
.M
.O

.

YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

Yapılacak tebligata rağmen, 15 gün ya da haklı
bir sebep ileri sürülerek yazılı istekte bulunulması
veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir
tutanakla tespiti üzerine verilen mehil süresi içinde
ibraz edilmeyen defter ve belgelerin daha sonra
ibraz edilmesi hâlinde de gerekli inceleme yapılır.
İşveren, işyeri sahibi, işveren vekili, alt işveren
veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından haklı
bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurca
belirlenir ve ilgiliye yazılı bildirilir. Zamanaşımının
söz konusu olduğu hâllerde mehil süresine ilişkin
istekler kabul edilmez.
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YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

Defter ve belgelerin ibraz edilmeyeceği veya
mevcut olmadığı işveren, işyeri sahibi, işveren vekili,
alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren
tarafından yazılı olarak bildirildiği ya da bu durum
ilgili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurca
bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere defter
ve belgelerin ibrazı hususunda ayrıca tebligat
yapılmaz.
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YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

--Tebligatların alınmasından sonraki 15 günün
hesaplanmasına, tebligatın yapıldığı tarihten sonraki
günDEN başlanır ve 15. günün sonunda kayıt ve
belgelerin ibraz edilmesi için tanınan yasal süre
dolmuş sayılır. Ancak, yasal sürenin son gününün
resmi tatil gününe rastlaması halinde, yasal süre
resmi tatil gününü takip eden iş gününün sonunda
dolmuş sayılır.
--İşyeri kayıtlarının 15 günlük yasal süre
geçirildikten sonra ibraz edilmesi durumunda,
kayıtlar incelenmekle birlikte, yasal süre
geçirildikten sonra ibraz edilmesi nedeniyle idari
para cezası uygulanacaktır.
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YASAL KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

İ.S
.M

--5510 sayılı Yasa’nın, 5754 sayılı Yasa ile
değişik 102. maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi uyarınca , işyeri kayıtlarını 15 günlük
sürede mücbir sebep olmaksızın ibraz
etmeyenlere idari para cezası uygulanacağı
belirtildiğinden, işyeri kayıt ve belgelerinin yasal
süre içinde ibraz edilmemesinin mücbir sebebe
dayandığının kanıtlanması durumunda, işveren
ve aracılara idari para cezası uygulanmaz.
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MÜCBİR SEBEPLER

İ.S
.M

İlgili resmi kuruluşlardan alınacak belgelerle
kanıtlanmak şartıyla işyeri kayıt ve belgelerinin
verilen sürede ibrazına engel olacak derecede ağır
kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hallerinde kayıt ve
belgelerin ibraz edilmemesi yönünde işlem
yapılmayacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.
Ağır kaza ve ağır hastalık hallerinin, kayıt ve
belgelerin ibrazına engel bulunması ve mutlaka
yatarak tedavi görülmüş olması buna bağlı olarak da
resmi yataklı sağlık kuruluşlarından alınmış raporla
belgelenmesi, özel sağlık kuruluşlarından alınan
raporların ise resmi sağlık kuruluşlarınca onanmış
olması gerekir.
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MÜCBİR SEBEPLER

İ.S
.M

Bunun dışında ileri sürülen mazeretler mücbir
sebep kabul edilmez. Bu düzenleme gerçek kişi
işverenler için geçerli olup, tüzel kişiliğe sahip
işverenler için söz konusu olmaz.
Ancak, kayıt ve belgelerin incelemeye
çıkarılmasına mani olan yangın, yer sarsıntısı, su
baskını ve benzeri doğal afetlerin meydana gelmesi
ve belgelenmesi durumunda, kayıt ve belgelerin
süresinde ibraz edilmemesi olarak değerlendirilmez
ve idari para cezası uygulanmaz.
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MÜCBİR SEBEPLER

İ.S
.M

İşveren veya aracı alt işveren iradesi dışındaki
nedenlerle kayıt ve belgelerini ibraz edemediği takdirde
de, durumunu belgelendirmesi kaydıyla, hakkında işlem
yapılmaması ve idari para cezası öngörülmemesi
gerekir.
Örneğin: Mahkeme tarafından incelemeye alınan
kayıt ve belgeler için işveren sorumlu tutulmaz.
Mücbir sebepler dolayısıyla kesintiye uğrayan kayıt
ve belgelerin ibraz süresi, bu sebeplerin ortadan kalktığı
tarihten itibaren kaldığı yerden başlatılır.
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KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE
YAPTIRIM

İ.S
.M

5510 sayılı Kanuna göre tescil edilmemiş ya da
tescil edilmesi ortaya konulmamış işletme kayıtlarının
incelemeye sunulmaması nedeniyle idari para cezası
uygulanamaz.
Kanunen tutulma zorunluluğu olan herhangi bir
belgenin ( gelir belgesi, gider belgesi vs.) herhangi
birinin talep edildiği halde incelemeye sunulmaması
EKSİK İBRAZ nedeniyle idari para cezası uygulanmasını
gerektirir.
* Defterde yer alan bir gelir veya gidere ilişkin
belgenin incelemeye sunulmaması idari para cezası
tatbikini gerektirir.
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KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE
YAPTIRIM

İ.S
.M

Kurumda bulunan belgelerin ( işyeri bildirgesi, işe
giriş bildirgesi veya aylık prim hizmet belgesi gibi)
incelemeye sunulmaması halinde idari para cezası
uygulanmaz.
Yasal defter sayfalarının bazılarının kopma, yırtılma
ve bunun gibi nedenlerle incelemeye sunulmaması
halinde idari para cezası uygulanır.
* Birden fazla işyeri ile ilgili olarak müşterek tutulan
yevmiye defterinin ,birden fazla işyeri ile ilgili yapılan
tahkikat sırasında tetkike ibraz edilmemesi her işyeri
için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmasını gerektirir.
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KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE
YAPTIRIM

İ.S
.M

Bilanço esasından işletme esasına geçen
işverenin hem bilanço hem de işletme esasına tabi
olduğu döneme ilişkin kayıtlarının tamamını
incelemeye sunmaması halinde idari para cezası
işletme esasına göre belirlenir.
İşletme esasından bilanço esasına geçen
işverenin hem bilanço hem de işletme esasına tabi
olduğu döneme ilişkin kayıtlarının tamamını
incelemeye sunmaması halinde idari para cezası
bilanço esasına göre belirlenir.
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KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

İşverenlerin
tutmak
zorunda
oldukları
defterlerle dayanağı belgeler, aylık prim ve hizmet
belgesinin (APHB-MPHB) dayanağı belgeler
niteliğinde sayılır.
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen
şekilde tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve anılan
alt bentteki geçersizlik hâllerinin gerçekleştiği her
bir takvim ayı için idarî para cezası uygulanır.
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KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

Kullanılmaya
başlanmadan
önce
tasdik
ettirilmesi zorunlu olduğu hâlde tasdiksiz tutulmuş
olan defterler ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
gereğince bilanço esasına göre defter tutulması
gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş
defterler geçerli sayılmaz ve bu defterlerle ilgili
olarak defter ve belgelerin ibraz edilmemesine
ilişkin hükümler uygulanır.
İşverenler, işyeri sahipleri, alt işverenler ile
sigortalıyı devralanların kanunlar gereğince tutmak
zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler,
prim belgelerinin dayanağı belgeler niteliğinde
sayılır. Şu kadar ki;

.M
.M
.O

.

KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik
ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki
kısmı geçerli sayılmaz. (Diğer kanunlara göre
tutulması gereken ve tasdike tabi olan defterler, geç
tasdik ettirilmesi durumunda tasdik tarihine kadar
olan kısmı geçersiz sayılmalıdır. Tasdik tarihinden
sonraki sürenin ise tasdik yönünden geçerli kabul
edilmesi gerekmektedir.)
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KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş, eksik veya
fazla işlenmiş olduğu tespit edilen aylara, (İşçilikle
ilgili giderlerin işlenmemiş, eksik veya fazla işlenmiş
olduğu tespit edilen aylara ait kayıtlar,)
Gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmadığı hâlde,
kayıt ve belgelerde ücret tahakkuku veya ödemesi
bulunan aylara, (Sahte sigortalılık olaylarının tespit
edildiği veya bu yönde bir irade olmasa da Kuruma
yapılan
bildirimlerin
gerçek
durumu
yansıtmadığının anlaşılması halinde ilgili ay
kayıtları,)
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KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların
kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz,
karışık veya noksan tutulmuş aylara, (işçilik ücretlerinin
işyeri kayıtlarına yazılmamış olması, defter ile belgeler
arasındaki mutabakatsızlık bulunması vb).
Defterler ile dayanağı belgeler arasında mutabakat
bulunmadığının tespit edilmesi halinde, uygun olmama
nedeninin maddi hatadan ileri gelip gelmediği işverenden
de sorularak araştırılır. Maddi hatanın varlığının saptanması
durumunda kayıtlar (defterler) bu yönüyle geçerli sayılır.
Farkın maddi hatadan ileri geldiğinin tespit edilememesi
halinde ise bu defa defter ve belgeler arasında
mutabakatsızlık bulunması nedeniyle ilgili ay-aylar itibariyle
kayıtlar geçersiz sayılmalıdır.)
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KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas
tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili
ödemelerin o ayın dâhil bulunduğu hesap dönemine ait
defterlere işlenmemiş olması hâlinde o aylara, (Kanun
metninde, hesap dönemine ait deftere işlenmemesi ifadesi
yer aldığından, herhangi bir aya ait sigorta primleri
hesabına esas alınacak ücretlerin ilgili ayın dahil olduğu
hesap dönemi defterine yazılmış olması yeterli görülmeli ve
geçerli kayıt olarak kabul edilir)

.M
.M
.O

.

KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

Yapılan inceleme sonucunda, işin yürütümü için
gerekli olan sigorta primine esas kazanç tutarının Kuruma
noksan bildirilmesi dolayısıyla re’sen tahakkuk yapılan ay
veya aylara, (Asgari işçilik değerlendirmesi sonucunda, işin
yürütümü için gerekli olan S.P.E.K. tutarının Kuruma noksan
bildirilmesi dolayısıyla resen tahakkuk yapılan ay ve aylar,
(resen tahakkuk yapılan ay ve aylarda Kuruma S.P.E.K.
bildirimi bulunulmadığı taktirde, resen tahakkuk tutarına
ilişkin ücret tediye bordrosu-bordrolarının ibraz edilmemesi
gerekçesiyle belgelerin kısmen ibrazı esasına göre idari para
cezası uygulanır)

.M
.M
.O

.

KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

İ.S
.M

Durum tespiti, kamu kurum ve kuruluşları
ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden
çalıştığı
tespit
edilen
sigortalıların
kaydedilmemiş ücret tediye bordrolarının ait
olduğu ay veya aylara,

.M
.M
.O

.

KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

Kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki
kuruluşlardan alınan kayıtlardan tespit edilen ücretin
altında ücret tahakkuklarının bulunduğu aylara,
Tasdikli sayfalarının dolması üzerine, yeni defter
tasdiki yerine, belgeli bilgilerin yazım sayfaları kalmayan
defterin tasdiksiz sayfalarına kaydedilen ay veya aylara,

İ.S
.M

ilişkin defter kayıtları geçerli sayılmaz.

.M
.M
.O

.

ÜCRET TEDİYE BORDROSU

İ.S
.M

5510 sayılı Kanun hükmü gereği, İşverenler, Kuruma
verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte
olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle
yükümlüdürler.
Aylık ücret tediye bordrosunda; Kanunun 102 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin beş numaralı alt
bendinde sayılan hususların bulunması zorunludur.
İşyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay,
sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil
numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti (aylık,
haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti), ödenen ücret
tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva
etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. (Ücretlerin
makbuz veya banka aracılığı ile yapılması hâlinde imza şartı
aranmaz)

.M
.M
.O

.

ÜCRET TEDİYE BORDROSU

İ.S
.M

Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan
sigortalıların aylık ücret tediye bordroları işverence ayrı
ayrı düzenlenir.
Aynı işverene ait iş veya işyerleri ile ilgili defter veya
kayıtların müştereken tutulmuş olması ve bu defter
veya kayıtların, her iş veya işyeri için ayrı ayrı verilmiş
olan aylık prim ve hizmet belgesinde yazılı kazançlar
toplamı ile uyumlu olması hâlinde, iş veya işyeri
kayıtlarının verilen bu belgelerde yazılı olanları
doğrulayıcı nitelikte olduğu kabul edilir.
Tehlike sınıf veya dereceleri farklı olan işyerlerinde
çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordrolarının
birlikte düzenlenmesi halinde, ücret tediye bordroları
geçerli sayılmaz.
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.O

.

KAYITLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE CEZAİ YAPTIRIM

İ.S
.M

Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik
ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki aylar,
İşçilikle ilgili giderlerin işlenmediği veya eksik veya
fazla işlendiği tarih,
Gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmadığı hâlde, kayıt
ve belgelerde ücret tahakkuku veya ödemesi bulunan
aylar,
Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların
kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde
usulsüz, karışık veya noksan tutulduğu ay,
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.

KAYITLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE CEZAİ YAPTIRIM

İ.S
.M

Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına
esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla
ilgili ödemelerin, o ayın dahil bulunduğu hesap
dönemine ait defterlere işlenmediği ay,
Asgari işçilik değerlendirmesi yapılması halinde
re’sen tahakkuk yapılan ay veya aylar,
Durum tespiti, kamu kurum ve kuruluşları ile
5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlardan
alınan bilgi ve belgelerden çalıştığı tespit edilen
sigortalıların
kaydedilmemiş
ücret
tediye
bordrolarının ait olduğu ay veya aylar,

.M
.M
.O

.

KAYITLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE CEZAİ YAPTIRIM

İ.S
.M

Kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki
kuruluşlardan alınan kayıtlardan tespit edilen ücretin altında
ücret tahakkuklarının bulunduğu aylar,
Tasdikli sayfalarının dolması üzerine, yeni defter tasdiki
yerine, belgeli bilgilerin yazım sayfaları kalmayan defterin
tasdiksiz sayfalarına kaydedilen ay veya aylar,
SSİY’DE belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen aylık
ücret tediye bordrolarının tanzim edildiği ayın,
Teftiş döneminde bulunup da Vergi Usul Kanununun 219
uncu maddesi uyarınca yasal süresinde bir Kanun gereğince
tutulan deftere yazılmayan ay-aylara ait kayıtlar,
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KAYITLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE CEZAİ YAPTIRIM

İ.S
.M

Tehlike sınıfları veya dereceleri farklı olan
işyerlerinde çalışan sigortalılar adına ayrı ayrı
ücret tediye bordrosu düzenlenmemesi (tek
ücret tediye bordrosunda gösterilmesi) halinde,
ayrı ayrı ücret tediye bordrosu düzenlenmeyen
ay-aylar,
Fiilin işlendiği tarih olarak kabul edilerek
idari para cezası uygulanır.

.
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SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

İ.S
.M

TEŞEKKÜR EDERİM

